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1.-ASPECTES GENERALS 

1.0.- ADEQUACIÓ DEL PLA A L’INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

En data 23 de març de 2017, al DOGC núm. 7332, es va publicar la Resolució 
RES/494/2017, de 8 de març, per la qual s’emet informe ambiental estratègic 
del Pla especial urbanístic de l’àmbit de la zona casa club i serveis del Golf 
d’Aro, al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. S’adjunta còpia com annex. 

L’informe es resol en el sentit que el Pla especial urbanístic no s’ha de 
sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes 
significatius sobre el medi ambient, amb les conclusions següents: 

a) S’haurà de completar la informació en relació amb els sistemes 
d’abastament, sanejament de les aigües i possibles afeccions al domini 
públic hidràulic d’acord amb les consideracions efectuades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

b) El sector de magatzems i edifici de serveis (clau Em) s’haurà d’ubicar 
en una zona de terrenys ja transformada i en cap cas haurà d’ocupar 
nous espais boscosos.  

S’indica que la resolució s’emet sens perjudici de la compatibilitat del PEU 
amb la regulació específica de l’espai PEIN Gavarres, que haurà de ser 
valorada per l’òrgan competent de manera prèvia a la seva aprovació 
definitiva.  

L’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Girona 
detalla la consulta a diversos organismes, i recull les conclusions dels 
informes corresponents: 

1) Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
Indica que l’àmbit del PEU és inferior al que preveia el POUM del PEU 
Golf d’Aro Hoteler, i que caldrà actualitzar-lo mitjançant la modificació 
de POUM. Demana justificació del nou sostre destinat a casa club i 
magatzem en un àmbit proper on es situen unes altres edificacions 
amb el mateix ús, i esmenar dades d’edificabilitat als plànols 
normatius 8.2 Zonificació i delimitació dels usos.  

2) Departament de Cultura 
No cal incorporar cap mesura preventiva i/o correctora relativa al 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, ni tampoc s’ha de 
sotmetre el projecte a una avaluació ambiental estratègica ordinària.  



 

 

3) Protecció Civil 
S’ha d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció 
d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant de l’actuació, lliure 
de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida, per evitar el risc 
d’incendis forestals. 

4) Agència Catalana de l’Aigua 
Es sol·licita ampliar la informació del PEU en els següents aspectes: 

• Abastament d’aigua: 

- Descripció gràfica – escrita de la xarxa d’abastament que s’usarà 
per abastir el sector, indicant si és la xarxa municipal o bé una 
xarxa pròpia i reflectir quina o quines fonts l’alimenten (aigües 
superficials, subterrànies, dessalades, etc). 

- Determinació de les futures necessitats d’aigua (m³/any) 
derivades del desenvolupament del planejament.  

- Obtenció per part de l’administració responsable del servei 
d’abastament al municipi o bé de l’empresa concessionària, d’un 
certificat conforme aquesta xarxa garanteix el futur volum 
d’aigua (m³/any) que demandarà el nou àmbit urbanístic. En 
cas d’utilitzar fonts pròpies caldrà acreditar el títol 
concessional.  

• Sanejament: 

- Avaluació quantitativa (m³/any) de la nova producció d’aigües 
de sanejament derivada de desenvolupar el planejament, amb 
especificació de: residuals domèstics, residuals industrials (que 
en principi haurien de preveure una depuració pròpia i 
independent de les domèstiques) i pluvials. 

- Anàlisi de la infraestructura actual de sanejament municipal, 
justificació del grau de suficiència envers el nou creixement 
planificat, i previsions d’actuació.  

- Definició de com es resoldrà la depuració de les aigües 
residuals, i de com i on es retornaran al medi. 

- Definició de com i on retornaran al medi les aigües pluvials. I 
justificació que aquest retorn de pluvials no originarà afeccions 
a tercers (podent ser necessari disposar de basses de 
laminació).  

• Pel que fa al drenatge de les aigües pluvials de la zona destinada a 
aparcament de vehicles, zones de càrrega i descàrrega, pot  crear 
problemes d’arrossegament de contaminants, pel que per tal 
d’evitar l’impacte ambiental que suposaria l’abocament directe al 
medi de les aigües d’escorrentiu  contaminades amb carburants i 
olis dels cotxes, caldrà valorar el disseny d’una cubeta cega de 
recollida sota els dipòsits i  xarxa de recollida de pluvials que 
incorpori els dispositius necessaris per a la retenció dels residus o 
productes contaminants que pugui arrossegar les aigües.  

 



 

 

Aquest document del Pla Especial Urbanístic incorpora les 
prescripcions de tots els informes emesos d’acord es detalla a 
continuació: 
 
- La informació en relació amb els sistemes d’abastament, sanejament 
de les aigües i possibles afeccions al domini públic hidràulic es resolen 
en l’apartat 6.3 de la memòria del Pla. 
 
- Sobre la ubicació del sector de magatzem i edifici de serveis (clau 
Em) s’ha emplaçat al costat del magatzem de bugguies i pals, en una 
configuració semienterrada per adaptar-se a la topografia i tenir un 
baix impacte paisatgístic. La solució proposada s’implanta en una zona 
antropitzada, d’acord es descriu en l’apartat 4.2 de la normativa i 
plànols normatius núm. 8.2 i 8.6. 
 
- Sobre l’adequació de l’àmbit i els usos del sector definit pel POUM als 
del Pla Especial Urbanístic, d’acord els Serveis Tècnics municipals es 
tramitarà simultàniament una modificació de POUM. 
 
- Sobre la necessitat d’emplaçar una nova casa club i serveis annexes 
en un àmbit proper als ja existents, es troba justificat a l’apartat 1.2 de 
la memòria.  
 
- S’ha esmenat el plànol normatiu 8.2, eliminant el plànol indicatiu, i 
comprovant les superfícies i determinacions respecte la resta de 
documents del Pla especial.  
 
- Es preveu que quan s’executin les actuacions es prevegi una franja de 
protecció de 25 metres de vegetació aclarida al voltant de les 
edificacions, segons es recull en l’article 17 de la normativa. 
 
- Pel que fa al drenatge de les aigües pluvials d’escorrentia de la zona 
d’aparcament, s’estudiarà prèviament a la seva execució la instal·lació 
de sistemes de retenció dels productes contaminants que puguin 
arrossegar, segons es recull en l’article 17 de la normativa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.- OBJECTE DEL PLA ESPECIAL 

El Pla Especial té per objectiu fixar la ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i la 
implantació de la proposta en el seu entorn, per tal d’edificar una casa club, la 
proposta  específica en el apartat 1.2. de la justificació del convivència del pla 
especial (en negreta). 

Tal i com indica l’article 245 de la Normativa del text Refós del POUM de Sta. 
Cristina d’Aro, amb aprovació definitiva del 24-07-2007 segons acord de la 

comissió d’Urbanisme. 

“Art.245. Àmbit Ocupat pel camp de golf d’Aro, ja existent. 

Correspon a les àrees previstes per a la instal·lació del camp de joc del Golf d’Aro. 
Els usos són els exclusius i inherents a l’activitat de l’equipament esportiu del golf i 

usos complementaris d’acord amb les condicions que es regulen a continuació. 

En el Golf d’Aro s’admetrà una edificació hotelera de 4,vinculada a la reforma i 
ampliació de la masia existent , amb una edificabilitat indicativa màxima  de 

6.000m2 sobre rasant i una alçada màxima de 10,50 m (PB+2). 

Pels usos addicionals de serveis i emmagatzematge pell funcionament del camp de 

golf és preveu un sostre indicatiu de 1.700m2. 

L’any 2008 es va presentar un pla especial per un hotel que ha quedat denegat, 
aquest pla especial es per una casa club que es d’equipaments per el camp de golf 
d’un ús auxiliar compatible 

Per a la seva autorització es precisarà de la tramitació d’un pla Especial Urbanístic, 
d’acord a l’establert a l’art. 47.6 i ss del DL 1/2005 i que haurà de ser sotmès al 
tràmit d’avaluació ambiental. 

El Pla Especial fixarà la ordenació, la volumetria, l’edificabilitat i la implantació de 
la proposta a l’entorn i s’haurà d’adequar i justificar d’acord amb el programa i 
amb la capacitat d’adaptació de la proposta a l’entorn, sense que comporti un 

impacte negatiu en el mateix. 

 

 

 



 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA DEL PLA ESPECIAL 

 El Golf d'Aro es troba entre els termes municipals de Santa Cristina d'Aro i de 

Castell-Platja d'Aro. Els seus inicis es remunten a 1987 i la seva configuració actual 

fou inaugurada l'any 1990. És un dels camps de golf més antics de Girona. 

L'activitat s'ha desenvolupat fins avui de manera ininterrompuda i està plenament 

consolidada i reconeguda per totes les Administracions Públiques. 

Totes les instal·lacions i l'activitat són anteriors a l'aprovació del Pla especial de 

l'EIN de les Gavarres, per Acord de Govern de 6 de juny de 2006, Resolució 

MAH/2339/2006, de 27 de juny de 2006. 

Aquestes instal·lacions han adquirit, amb els anys, renom internacional, la qual 

cosa ha permès atraure turisme de qualitat i de llarga temporada als dos municipis 

esmentats. De la mateixa manera, és una font de llocs de treball fixes i permanents, 

no de temporada, per als habitants de les poblacions properes. 

La utilitat pública és inherent a l'activitat esportiva que es desenvolupa en aquest 

espai. El manteniment d'aquestes instal·lacions esportives és una actuació 

d'evident interès social pels motius a dalt esmentats. Aquesta és una de les poques 

activitats econòmiques de la comarca lligades al turisme que transcendeixen 

l'estacionalitat i que es desenvolupen per igual durant tot l'any natural. 

En l'actualitat, el sòl tot l'àmbit del Golf es troba en dos situacions jurídico-privades 

ben diferenciades: 

- Una gran part és propietat de Eagle Golf Management, S.L., la companyia 

propietària del Golf d'Aro i també la promotora d'aquest pla. 

- La resta de l'àmbit està arrendat als successors de la Sra. Maria Rosa Puig, 

representats pel Sr. Jordi Serra Puig. 

En la part arrendada es troben precisament les edificacions i instal·lacions més 

essencials i necessàries per al funcionament del club: la Casa Club, la zona 

d'aparcament de vehicles dels clients i treballadors, i l'edifici destinat a magatzem 

de buggies i pals. Aquestes instal·lacions son imprescindibles per a la pròpia 

existència del camp de golf i clarament vinculades a aquest ús esportiu. 



 

 

El contracte d'arrendament, que es va signar, amb la Sra. Maria Rosa Puig, l'any 

1987 per 30 anys de durada, s'extingeix l'any 2017. Posats a negociar una 

renovació, la resposta ha estat la negativa total de la nova propietat a arribar a un 

acord. 

Es dóna el cas també que la titularitat dels terrenys arrendats no està del tot clara. 

Si més no, en els límits que corresponen a cada part. Eagle Golf Management, S.L. és 

la titular cadastral d'una part important dels terrenys que es reputaven propietat 

de la Sra. Maria Rosa Puig. Aquesta part en discussió inclou també la Casa Club. 

L'oposició entre la titularitat cadastral i la registral, això com la delimitació entre 

les finques, només es poden resoldre en un litigi a la jurisdicció civil. Aquest judici, 

en primera instància i la més que probable apel·lació, es pot perllongar per més de 

quatre anys. El Club de Golf d'Aro no es pot permetre aquesta indefinició durant 

tant de temps. La data límit de venciment de contracte d'arrendament es 

troba el proper any de 2017. (S’adjunta Nota Simple) 

En conseqüència, Eagle Golf Management, S.L. es troba ara davant un 

conflicte irresoluble de propietat: es veu abocada a una pèrdua de títol 

possessori que no pot resoldre pels seus mitjans. 

Aquesta situació obliga la companyia a plantejar una alternativa per a la 

implantació física de la Casa Club, la zona d'aparcament de vehicles dels clients i 

treballadors, i l'edifici destinat a magatzem de buggies i pals. 

Aquest espai alternatiu ha de trobar-se en el mateix entorn del camp de golf 

existent, tenint ben present que l'espai ocupable per les instal·lacions i 

construccions és ben reduït si el comparem amb tot l'equipament esportiu. 

 Només un emplaçament, de tot el golf i els entorns, reuneix les condicions que el 

converteixen en l'única alternativa que és possible: 

- Propietat i possessió indiscutibles de Eagle Golf Management, S.L. 

- Espai ja explanat fa molt anys, lliure de vegetació i ja edificat amb tres naus 

dedicades al manteniment del camp de golf. 

- Centralitat respecte els recorreguts del camp de golf: es troba entre el camp de 

pràctiques i el green nº 1 del camp. 



 

 

- Accés ja existent per carretera: limita pel sud amb la carretera comarcal de Platja 

d'Aro a Romanyà de la Selva i a l'oest per la carretera d'accés al golf. 

- Plataforma consolidada pel temps que és pràcticament plana, amb facilitat per 

convertir-se també en aparcament de vehicles. 

Aquest és l'àmbit del Pla especial urbanístic que seguidament es descriu. 

Les instal·lacions del Golf d’Aro es troben entre els termes municipals de Santa 
Cristina i Castell-Platja d’Aro. És una activitat molt consolidada, anterior a la 
declaració de zona PEIN del Massís de les Gavarres, íntimament lligada al turisme, 
un dels camps de golf més antics de la Costa Brava, construït al 1990 i suposa un 
gran reclam turístic per a la zona. Són unes instal·lacions esportives de renom 
internacional que han ajudat a proporcionar clarament el turisme de qualitat a 
aquest sector de la Costa Brava i que, al mateix temps, dóna treball a un bon 
nombre de persones dels pobles propers sobretot Santa Cristina i també Platja 
d`Aro. 

1.4.-PROMOTOR 

El present Pla Especial Urbanístic es realitza per iniciativa privada, promogut per 
l’empresa EAGLE GOLF MANAGEMENT S.L amb domicili social al c/ Tavern nº 3, 
Codi Postal 08021 de Barcelona i CIF: B65738577, propietària del Golf d’Aro i 
representada per Juan Manuel Dalmau de Ventós, amb DNI 46233439N. 

L’empresa Eagle Golf Management S.L. és propietària de la finca situada entre els 
termes municipals de Sta. Cristina d’Aro i Platja d’Aro i es correspon amb la finca 

registral 4691 de Sta. Cristina d’Aro, inscrita en el volum 27578, llibre 85. 

1.5.-REDACTOR 

GABY ELIA SARKIS, Arquitecte col·legiat nº 55520-7 del Col·legi d’Arquitectes de 

Girona. 

Amb domicili professional al carrer Mas d’En Gou nº 3 , 17256 Pals, Girona. 

                                                                                                                    Telf.: 607666867 

                                                                                                                                 Mail:    

                                                                                                                      gabyelia@coac.net 

Pals,                 

Abril  2017 

                                                                                                                      Signat: Gaby Elia 



 

 

2.- ESTAT ACTUAL 

2.1.- PLANEJAMENT VIGENT 

El Golf d’Aro es troba dins de l’espai d’interès natural de les Gavarres, inclòs dins 
del Pla d’interès natural de Catalunya. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sta. Cristina d’Aro aprovat 
definitivament el 24-07-2007 classifica els terrenys propietat d`Eagle Golf 
Management S.L. com a sòl no urbanitzable (plànol n3-c del POUM), delimitant un 
àmbit de gestió per el desenvolupament del Pla Especial Urbanístic d’acord amb el 
article 476 i ss. Del DL1/20045, que haurà de ser sotmès al tràmit d’avaluació 

ambiental. 

Als efectes de l’ Impost de Béns Immobles està considerat amb un tipus impositiu 

com a sòl urbá. 

2.2.- DESCRIPCIÓ I EMPLAÇAMENT DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

L’àmbit de gestió de la zona de serveis està grafiat en el plànol normatiu nº 3.12 
del POUM de Sta. Cristina d’Aro  

Es tracta d’un terreny de forma geomètrica irregular ubicat dins del recinte del 
camp de Golf d’Aro,. Es troba limitat al seu costat sud per la carretera de Platja 
d’Aro a Romanyà de la Selva, al nord-est pel green nº1 del camp de golf, al nord per 

la zona boscosa i la nord-oest pel camp de pràctiques del golf. 

Tal i com queda reflectit en els plànols d’informació, les fotografies i l’aixecament 
topogràfic que acompanyen aquest Pla Especial, el terreny presenta dues zones 
clarament diferenciades i separades per la carretera que dóna accés al golf. 

La zona oest, que queda limitada per la carretera general a Romanyà de la Selva, la 
carretera d’accés al golf i el camí de forma corba que uneix el golf a l’altra banda de 
la carretera, presenta una topografia ondulada al llarg d’una plataforma 
consolidada en el temps que va de la cota 328,50m a 329,00m i per les seves 
dimensions podem considerar pràcticament plana. En ella s’aixequen tres naus de 
tipus industrial, dedicades al manteniment del golf. Tal i com es pot apreciar en la 
documentació fotogràfica que s’aporta, la qualitat arquitectònica de l’actual 
Edificació és bastant deplorable i, tenint en compte que és un lloc de pas dels 
usuaris del golf i dels vianants propers a la zona, cal esperar que qualsevol 
intervenció arquitectònica d’un cert interès i harmonia amb el paisatge que 
substitueix aquest complexe de manteniment, crearà en ells una percepció 
favorable d’acord amb la pràctica esportiva pròpia que es desenvolupa en el golf. 

 



 

 

2.3.- ACCESSOS VIARIS 

L’accés viari al golf d’Aro es produeix des de la carretera comarcal de Romanyà al 
Mas Nou, a la qual s’hi accedeix des d’una sortida de la carretera C-257 (de 
Palamós a Sta Cristina d’Aro). Cal dir que aquesta carretera, a partir del Golf en 
direcció Romanyà, és força perillosa degut a la gran quantitat i grandària de sots en 
la calçada i al mal estat de l’asfalt en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.- LA PROPOSTA 

Ja que l’auge de la pràctica del golf requereix la modernització de les instal·lacions i 
serveis, es proposa un edifici exempt de planta baixa, l’ús del qual es destina a una 
Casa Club amb els seus serveis  que serà vinculada  a l’edifici existent, com a punt 

de recepció als serveis del camp de golf. 

Es proposa situar l’edifici principal (d’accés  al públic ,Ea) en la plataforma existent 
de la zona oest de l’àmbit, en substitució dels edificis de manteniment i 
instal·lacions actuals. És a dir, a la cota 328,50m, per la qual cosa no seria necessari 
desmunts ni moviments de terres aparents en l’orografia actual del terreny i al 
mateix temps permetria mantenir amb vegetació natural la pendent actual de 
l’esmentada plataforma fins a la carretera de Romanyà, que discorre pel perímetre 
de l’àmbit. L’estat actual es descriu per mitjà de l’aixecament fotogràfic per les 
vistes aèries captades per satèl·lit. 

La imatge que es pretén de l’edifici principal és la d’un edifici lleuger. 

La forma de l’edifici serà de L inclinada, d’un costat per beneficiar-se de les vistes i 
al mateix temps protegir-se dels vents del nord. 

Aquesta idea propicia immediatament la idea d’harmonia de l’edifici amb el 

paisatge. 

La inclinació en forma de L pretén també reduir, tant des de d’una visió frontal com 
lateral,   l’impacte en el paisatge i al mateix temps poder-lo situar en el lloc que es 
proposa. 

 

4.2.- PROGRAMA DE NECESSITATS 

- L’EDIFICI PRINCIPAL (accés al públic) Ea 

Es tracta d’un edifici de nova planta, que serà d’una planta baixa, amb un altre 
edifici destinat a Magatzem per buggies i Pals, vinculats a l’ús esportiu de camp de 
golf i una àrea d’aparcament. 

Degut a la diversitat de serveis que acompanyen a la pràctica del golf (com ara 
vestuaris, l’Hosteleria i la venta de productes relacionats amb l’esport), s’ha cregut 
oportú incloure tots aquets serveis en el mateix edifici de la Casa Club. 

El programa s’ajustarà en tot moment als requisits tècnics i serveis mínims 
exigibles. 

 



 

 

Planta Baixa Casa Club 

El programa funcional o de necessitats definit per el promotor és el d’un edifici de 
planta baixa en forma d’una L articulada, creant així dues ales des de la recepció, 
una ala per vestuaris i serveis i l’altra per la restauració, amb les terrasses per les 
vistes i per la protecció dels vents del nord. L’entrada principal està completament 
al nord, amb accés directe des dels aparcaments.  

A l’ala que dóna al nord-oest hi trobem els vestuaris d’homes i dones amb els 

lavabos i dutxes i una sala polivalent per als socis i abonats. 

L’ala sud-est és la del restaurant, amb la seva cuina i terrasses. 

A l’entrada principal s’hi troba la recepció, els despatxos i la botiga, oberta i amb 
una sortida directa a les terrasses per afavorir així les vistes a l’exterior. 

Magatzem per a buggies i pals (accés al públic)Ea 

Amb aquest edifici exempt destinat a buggies i pals, que dóna a l’est de l’edifici 
principal molt a prop per donar els serveis necessaris als socis i abonats, es 
tractarà de minimitzar la seva presència per donar més importància a l’edifici 

principal. 

Magatzem de manteniment (Em) 

Amb aquest edifici  destinat al magatzem de manteniment del camp de golf  i a les 
instal·lacions de l’edifici, es tractarà de minimitzar més la seva presència, fins i tot 
des de les visuals més pròximes mitjançant arbustius, color i textura, entre altres 
per això serà semi- enterrat amb teulat inclinat  i la meitat de la seva superfície 
enterrada, i es situa adossat  els magatzems de buggies i pals en un nivell mes 
baix  així per una concentració de totes les Instal.lacions en les zones ja 
transformades.   

Edifici Existent 

Aquest edifici es restaurarà com a pavelló de control del camp i d’informació 
general i s’excedeix  a peu des de  la Casa Club i de serveis del golf, tot i ser hi fora 

del àmbit.  

CRITERIS COMPOSITIUS DE L’EDIFICI 

L’edifici principal de planta baixa està compost per materials molt lleugers amb 
molts finestrals. La coberta de la part central serà inclinada i l’ala de restauració, 

aixi com l’ala de vestuaris, serà plana. 

Els criteris compositius compliran la normativa vigent a la zona i adoptaran 

tipologies semblants a les de l’entorn. 



 

 

 

4.3.- SUPERFÍCIES  A EDIFICAR. 

EDIFICI PRINCIPAL (accés al públic) 

Serveis Club De Golf:                             836,15m2 

EDIFICI AUXILIAR (accés al públic) 

Magatzem de buggies i pals:                  275,00m2 

EDIFIÇI AUXILIAR 

Magatzem de manteniment:                 250,00m2 

 

TOTAL SUPERFÍCIE EDIFICADA:    1.361,15m2   

 

EDIFIÇI EXISTENT 

Recepció i serveis:                                   80,00m2   (fora del àmbit) 

Així doncs, s’ha de considerar que les superfícies abans indicades són orientatives 
fins a la redacció d’un projecte definitiu que s’ajusti a l’edificabilitat permesa 

observada al POUM i que en cap cas superarà el total de 1.700 m2.  

La superfícies d’edificabilitat màxima amb el nou àmbit :es de 1.450m2.   

 

4.3.- VIARI, APARCAMENT I TRACTAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS 
(V) 

L’àmbit del Pla Especial queda dividit en dues zones clarament diferenciades per 
l’accés al golf des de la carretera de Romanyà a Platja d’Aro. Atès que la nova 
edificació se situa en l’esplanada de la zona sud-oest, no es creu necessari corregir 
el traçat de l’accés general al golf des de l ’esmentada carretera, però sí corregir el 
viari secundari que va des de l’accés fins a l’esplanada d’enfront de l’entrada de la 
Casa Club. 

La zona d’aparcament general se situa sobre l’esplanada existent. 

Les plataformes restants enfront de l’edifici s’utilitzaran com a terrasses i zones 

enjardinades, de la qual es mantindrà el desnivell i la vegetació existent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU 

 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, significa un canvi de tendència 
en el model de mobilitat. La Llei estableix els principis, els objectius i les 
altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents 
instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests els estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
El propòsit bàsic de Llei 9/2003 es pot resumir com la determinació de 
millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport. En 
un sentit més ampli,  dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon 
als principis següents: Competitivitat;  Integració social;  Qualitat de vida;  
Salut;  Seguretat i Sostenibilitat. 
 
Els estudis de mobilitat generada es troben regulats pel decret 344/2006, 
de 19 de setembre. 
L’objectiu principal del decret és donar resposta a una realitat canviant en 
la gestió de la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants, bicicletes i 
transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la satisfacció de les 
necessitats de mobilitat de la ciutadania, i en el qual també els valors de la 
qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han de estar 
cada dia més presents en el disseny i la gestió de la xarxa viaria. 
 
Amb els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’avalua l’increment 
potencial  de desplaçaments provocats per una nova planificació o una nova 
implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul 
impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora la 
viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible 
la nova mobilitat,  i especialment, les fórmules de participació del promotor 
o promotora per a col·laborar en la solució dels problemes derivats 
d’aquesta mobilitat generada. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

5.2. SITUACIÓ GEOGRAFICA DEL MUNICIPI 

 
El municipi de Santa Cristina d’Aro està situat al centre de la Costa Brava, 
ubicació que permet la bona comunicació amb la resta de poblacions, com 
també amb Girona,Barcelona i la frontera francesa. Per l’Autopista AP-7 (E-
15), Sortida 9. 
 
 
 
Distancies quilomètriques dels diferents indrets de referència : 
 

a- A 31 km de Girona per la C-65 
b- A 99 KM des de Barcelona per la AP-7 / E-15 
c- A 23 km de la sortida 9 per l’autopista  

d- A 92 km de la frontera amb França. 

       -Aeroports internacionals més propers a Santa Cristina són els de Girona i 
Barcelona. 

            A 28 km de l’Aeroport de Girona- Costa Brava per la C-65 

 A 115 km de l’Aeroport  del Prat de Barcelona per la Ap-7/E-15. 

 

 



 

 

 

5.3. OBJECTE 

 
En relació a la mobilitat, aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
s’inscriu en el marc de diversos textos legislatius, reglamentaris i tècnics, 
entre els quals destaquen la Llei 9/2003 de mobilitat, el decret 344/2006 
de regulació dels estudis de mobilitat generada, les directius Nacionals de 
mobilitat .Els objectius a assolir,que venen fixats per aquest marc, són 
principalment els següents: 

 

- Accessibilitat amb vehicle privat. 
- Garantir l’accessibilitat per a vianants i també per bicicletes. 
- Preveure una dotació d’aparcament tant per les bicicletes com pel vehicle 

privat. 
- Definir els espais necessaris per les operacions de càrrega i descàrrega. 

  

 

 

 

 

 



 

 

5.4. MOBILITAT ACTUAL 

 

La principal via de comunicació a nivell comarcal és la C-31. Aquesta via comunica 
Girona amb els municipis de la Costa Brava centre, com són Sant Feliu de 
Guíxols,Platja d’Aro i Palamós. Bona part d’aquesta carretera està desdoblada, i 
actualment no passa pel nucli urbà de Santa Cristina d’Aro des de que es va 

construir la variant. 

L’accés al Club de Golf d’Aro Mas Nou, però, es dóna per una petita carretera 
secundària, la carretera de Romanyà al Mas Nou, que s’agafa des de dins de 
Romanyà (des de la GI-622 de Santa Cristina d’Aro a Calonge) i que creuant les 
instal·lacions del golf porta fins a la urbanització Mas Nou i a continuació fins a 
Platja d’Aro per la zona de fenals. La carretera no es torba en massa bon estat fora 

del tram que creua per dins del Golf. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Vistes generals de les rutes d’accés al Club de Gol D’Aro 

 

 

 

 

 



 

 

La Mobilitat amb cotxes a Peu i amb Bicicletes: 

 

La mobilitat per accedir al Club de Golf   es realitzarà,majoritàriament, amb 

vehicle privat . 

 A peu, sobretot des de la urbanització Hapimag,(un complex residencial situat 
contigu a les     instal·lacions del golf a uns 400 m de la zona del projecte). Pels 

desplaçaments a peu es disposa d’una xarxa de voreres, ja existent,  per circular amb 

tranquil·litat. 

Amb bicicleta de pas per la gent que practica aquest esport, es preveu que circuli 
per la carretera principal. En la zona d’aparcament de la Casa Club es situaran 
espais per bicicletes i motocicletes.  Aquesta mobilitat en general es de pas i només 
els usuaris,  si s’aturen, ho fan per descans.  

La Urbanització Mas Nou es caracteritza per un fort pendent conforma un itinerari 
amb més del 12%. 

   Finalment  La casa club disposarà d’una zona d’aparcament per uns 160 vehicles 
aproximadament, tots l’aire lliure i s’urbanitzaran i enjardinaran per tal d’integrar-

los en la millora del paisatge. Així mateix es podran protegir amb arbrat. 

Les places d’aparcament tindran unes dimensions mínimes de 5,00 x 2,50m. 

Hi haurà una zona d’aparcament per el personal i un espai necessari per  les 
operacions de càrrega i descàrrega de la cuina . 

 

La distribució modal de la mobilitat es mostra segons la taula següent: 

Vehicle Privat 99% 
A peu i bicicleta 1% 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

5.5. ESCENARI ACTUAL 

 

Per tal de poder analitzar la mobilitat generada en l’escenari actual, primerament 
caldrà determinar les intensitats de trànsit actuals  en la carretera C-65 o per la C-
31 per accedir al Club de Golf d’Aro a través de la Urbanització Mas Nou. 

L’accés a en l’ urbanització Mas Nou per els habitants com per els usuaris del Club 
de Golf: 

Temporada Baixa 

Aplicant les ràtios segons el decret 344/2006, de 5 viatges /habitatge i tenint en 
compte de la quantitat d’habitatges en l’ urbanització Mas Nou s’estima que es 
generarà un màxim de 1.000 viatges/dia, tots en vehicle privat . 

Taula de visitants del Club de Golf  d’Aro: 

Visitant dies feiners 60 persones/de mitjana 40 vehicles 
Visitants festius 120 a 150 persones 80 a 90 vehicles 

Visitants dies de torneigs 160 a 180 persones 150 a 160 vehicles 
Visitants Anuals 35.000 a 40.000  

 

 

Temporada Alta 

 Aplicant aquest percentatge al nombre de viatges i visitants  que es genera de la 
urbanització Mas Nou , s’obté que hi haurà 1.100 a 1300 viatges/dia en vehicle 
privat. Tot i això, cal tenir en compte que aquest valors es tracta de màxims 
previstos ja que el ús està totalment relacionat amb el turisme . 

 

Conclusions 

La zona d’aparcament té cabuda a 160 places  de vehicles aprox. mes motos i bicis  

segons el plànol d’ordenació  . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plànol d’aparcaments per zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rutes d’accés des de la carretera de Romanyà al Mas Nou 
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6.-NORMATIVA I DEFINICIÓ DELS PARAMETRES 
DEL’EDIFICACIÓ 
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Art 1. Usos permesos 

Els usos seran exclusivament propis dels serveis per a la pràctica esportiva del 
golf, així com l’emmagatzematge necessari pel funcionament i manteniment del 

camp de golf.  

Els serveis propis d’un club es corresponen als necessaris per la pràctica esportiva 
i l’adequació necessària d’espais per a la relació social dels integrants del club: 
L’anomenada Casa Club, amb els serveis de recepció, vestuaris, botiga de material 

esportiu, cafeteria- restaurant, despatxos, etc.. 

L’ús de magatzem comprèn tant els locals destinats al depòsit de materials com a la 

conservació del camp de golf.    

Art  2.Terreny natural 

Tindrà consideració de terreny natural el terreny existent abans de qualsevol 
moviment  de terres,en el moment d’aprovació d’aquest pla especial. 

Art 3 . Ocupació màxima de parcel·la i tipus d’ordenació 

L’ocupació màxima de la casa club amb el seus serveis es de 1.700 m2, repartits en 
les zonificacions Ea i Em. No s’admet cap tipus de d’ocupació ni edificació tancada 

en la resta del àmbit. 

Art 4 . Edificabilitat 

 La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies que estiguin 

cobertes, segons paràmetres del POUM 

En el còmput de l’edificabilitat es considerarà  la superfície dels porxos que 

computen, d’acord Art 68.3 POUM 

La superfícies d’edificabilitat màxima amb el nou àmbit :es de 1.450m2 

 Art 5 . Elements sortints 

S’admetrà tot element sortint que potencií una continuïtat horitzontal de les 

façanes i la percepció lleugera d’aquestes. 

 Els ràfecs de la coberta tindran una secció visible de 30 cm amb un vol màxim de 

1,00 m  

Art 6 . Planta Baixa i alçada reguladora (Art 79) 

L’alçada reguladora màxima de l’edificació es mesurarà verticalment des de la cota 

de la planta baixa fins al nivell d’arrencada de la coberta o del pla del terrat o 
coberta plana. En cas de coberta inclinada, aquesta no podrà sobrepassar en més 



 

 

de 2,00m. l’alçada reguladora màxima. Tindrà la consideració de planta baixa, la 
que té el paviment situat entre 1,00 m. per damunt o per sota la cota natural del 
terreny, en qualsevol dels seus punts, sense que en cap cas, el nivell del paviment 
de la planta baixa superi en més de 60 cm. la cota del punt més alt de la parcel·la 
En el cas de les edificacions que no disposin de planta baixa en els termes 
establerts en el paràgraf anterior, l’altura reguladora màxima es mesurarà prenent 
com a referència el nivell natural del terreny en el lloc de cota mes baixa ocupat 
per l’edificació, i que tindrà a aquests efectes, la consideració de paviment de la 
planta baixa. En el casos en que, per raó de la pendent del terreny, l’edificació es 
desenvolupi escalonadament, els volums d’edificació que es construeixin sobre 
cada una de les plantes o parts de planta que tinguin la consideració de planta 
baixa es subjectaran a l’alçada màxima que correspongui. L’escalonament de les 
plantes per adaptar-se al terreny, no podrà donar lloc a la visualització d’un planta 
més de les permeses dins la zona. La diferència de cota entre l’arrencada de la 
teulada de la planta escalonada superior no podrà sobrepassar els 2 metres de 

l’alçada reguladora màxima de la part de l’edifici situat a cota més baixa.  

Art 7 . Planta Soterrani 

La planta soterrani  no computarà a efectes d’edificabilitat  però si computa la seva 
ocupació  

Art 8 . Construccions auxiliars i pèrgoles  

S’entenen per construccions auxiliars les edificacions i cossos d’edificacions al 

servei dels edificis principals. 

Aquestes construccions,que computaran dins de la edificabilitat  màxima 
autoritzada en cada cas s’implantaran dins els gàlibs màxims definits per 
l’ordenació del plànol 8.2  

Es permetran les pèrgoles de fusta o metàl·liques   i marquesines adossades o no a 
l’edificació, amb la finalitat de protegir climàticament als usuaris de la Casa Club i 
sempre que siguin realitzades amb materials lleugers i que no siguin susceptibles 
de tancament ni de cobriment permanent. 

Art 9. Adaptació topogràfica i moviment de terres 

Els edificis s’hauran d’adaptar a la topografia del terreny existent en el moment 
d’aprovació d’aquest pla especial, per morfologia del terreny l’edifici principal se 

situarà sobre la plataforma de la zona oest. 

A l’àrea no ocupada per l’edificació i quan, degut a la pendent del terreny, es 
requereixi la formació de terrasses, es disposaran de tal manera que qualsevol 
punt de les plataformes de nivell no estigui mai a més d’1,00m per sobre ni a més 
de 1,20m per sota del perfil natural del terreny en tots els seus punts topogràfics.  



 

 

El talús màxim permès serà de proporció  ¼ (vertical/horizontal),  d’acord amb la 

normativa del POUM Art 81.10 

Per  la formació de la plataforma d’edificació s’admetran terraplenats de terres a 

1,50m per sobre la rasant natural del terreny i excavacions de fins 3,20 per sota.  

Art 10 . Zona d’ aparcaments 

Els espais d’aparcament de vehicles serà a l’aire lliure i s’urbanitzaran i 
enjardinaran per tal d’integrar-los en la millora del paisatge.  Així mateix es podran 
protegir amb arbrat i estructures lleugeres no susceptibles de cobriment ,per la 
protecció climàtica.  

Les places d’aparcament tindran unes dimensions mínimes de 5,00 x 2,50m.  

Es proposa minimitzar les zones asfaltades limitant a la zona de circulació i 
mantenint la resta de Superficies amb acabats de sauló compactat o tot ú, en tot cas 
optant per paviments de color terrós en cas de ser necessari una pavimentació mes 
solida .  

La seva ordenació es complementarà amb la plantació d’arbrat, i una il·luminació 

molt tènue per  el mateix recorregut de vehicles . 

Art 11 . Tanques 

Les Tanques no podran formar-se amb elements opacs,i seran sempre de valor 

cinegètic, permetent el pas de les especies.  

Les tanques se separaran un mínim de 6,00 m de l’eix dels camins i un mínim de 
1,00 m de l’aresta de l’explanació(no inclou vialitat interna del golf). Art 238 del 

POUM 

Art 12 . Cobertes 

Les cobertes dels cossos d’edificació , poden ser planes enjardinades o no , 
inclinades (un màxim de 30%) amb teules color terra  , gruixària màxima del forjat 
en l’arrencament de la coberta , 0,30m.  

Art 13 . Façanes 

És permet l’ús de pedra local en Façanes , per tal d’aconseguir el mínim impacte en 
el paisatge s’utilitzaran materials i acabats tradicionals amb els criteris 
d’integració paisatgística.  

Art 14 . Colors 

Pel que fa als colors i segons estudi ambiental i d’impacte i integració paisatgística 
es preveu ocres terrossos  grisos o verds de tonalitat adaptada al lloc . 



 

 

Els elements tècnics de les instal·lacions permeses es pintaran amb els colors de la 

gama de terres.  

La fusteria podrà ésser de fusta o metàl·lica amb colors adequats a l’entorn, 
quedant prohibits els colors plata i blanc,  els colors  metàl·lics (pilars , xemeneies, 
etc..) deuran entonar – se amb el color de la façana i de la coberta. Les obertures 

seran de material no reflectant mantenint-se en ombre.  

Art 15 . Construccions auxiliars i instal·lacions esportives 

S’entenen per construccions auxiliars els edificis o cossos tancats d’edificació al 
servei de l’edifici principal. Aquestes construccions, sempre que no siguin 

enterrades, computaran a efectes d’edificabilitat . 

Art 16 . Regulacions especifiques i Zonificació 

a- Espais Verds (clau Ev1) 
b- Espais Verds vegetació existent (clau Ev2) 
c- Vialitat i aparcament (clau V) 
d- Edificacions d’accés al públic (clau Ea) 
e- Magatzem i edificacions de serveis (clau Em) 

a- Zona Espais Verds (clau Ev1): 

Es qualifiquen per espais verds, la zones amb gespa al voltant de la casa club per 
donar una continuïtat al camp de golf, (és regarà amb el mateix sistema del camp 

de golf d’aigua regenerada de la depuradora de Castell d’Aro) (s’adjunta accord) 

b- Zona Espais Verds vegetació existent(clau Ev2): 

 Son aquests sols naturals que mantenen en gran part la seva vegetació natural, 
mitjançant la utilització d’espècies autòctones amb baix consum hídric i al mateix 
temps permetria mantenir amb vegetació natural la pendent actual fins la 

carretera de Romanyà, que discorre pel perímetre de l’àmbit. 

b- Vialitat i aparcament (clau V): 

El vial d’accés al àmbit fins el aparcament no es modifica ens hem adaptat al 
existent, la zona d’aparcament tindrà una capacitat de uns 160 vehicles aprox mes 
motos i bicis. Els paviments exteriors seran tous amb sauló compactat. En el cas de 
camins vianants  i de vehicles podran pavimentar  per minimitzar el 
manteniment,la modulació de l’enllumenat serà en funció de les necessitats  per 

evitar la contaminació llumínica. 

c- Edificacions d’accés al públic (clau Ea): 

Alçada reguladora màxima es de 6,50m corresponent a planta baixa . Art 6 



 

 

L’edifici auxiliar en zona d’accés al públic (servei de pals i buggies).Alçada 

reguladora 5.50m. 

La volumetria i tipologia de l’edificació reflectirà la seva condició d’aïllada i 

s’ajustarà als criteris objectius d’integració a l’entorn. 

Les cobertes hauran d’ésser inclinades o planes que quedin integrades a 

l’entorn,d’acord amb el art.12 

d-  Magatzem i edificacions de serveis (clau Em) 

Alçada reguladora màxima 5,00m , en aquesta zona no s’apliquen les condicions de 
planta baixa de l’Art 6 ja que es proposa que les edificacions siguin enterrades i 
semi enterrades, pel que l’alçada reguladora màxima es mesurarà sobre la rasant 

natural del terreny en cada punt que tingui la façana.   

 

Art 17 . Mesures paisatgístiques i ambientals (conclusions) 

- Segons l’informe de protecció civil , es garantirà l’existència d’una 
franja aclarida de protecció de 25m (plànol 8.2), lliure de vegetació 
seca i amb la massa arbòria aclarida, al voltant de l’actuació.  

- Plantació amb espècies autòctones de baix consum hídric 
- Mínima modificació del relleu, no afectació de geotops o geozones i 

moviments de terres no massa importants, i un risc d’inestabilitat de 
talussos i d’erosió del terreny. 

- Modulació de l’enllumenat en funció de les necessitats per evitar 
contaminació llumínica. 

-  Baix impacte sobre la qualitat del paisatge en ser una zona actualment molt 
degradada, amb el que la millora paisatgística introduïda és innegable. 

- Es  donarà una certa millora al finalitzar les obres amb els enjardinaments 
de la zona exterior de La Casa Club projectada i la resta de zones afectades. 

- Les xarxes d’electricitat, telefonia i altres instal·lacions s’enterraran per tal 
de millorar la component visual del paisatge. 

- Pel que fa al drenatge de les aigües pluvials, seran abocades al mateix 
terreny.  S’estudiarà de dotar a les zones d’aparcaments, , d’un sistema 
de retencions dels productes contaminants i de les aigües 
d’escorrentia, s’elaborarà un pla de manteniment específic (neteja, 
reparació etc.)  i es garantirà  que aquestes actuacions siguin 
programades i executades per personal  amb coneixements.   

- Pel que fa al sanejament de la cuina, s’estudiarà d’instal·lar un 
separador de greixos previ a la connexió de la Xarxa de sanejament  
General. 



 

 

- Quant als residus domèstics, s’utilitzaran contenidors d’escombraries 
selectiva pel seu reciclatge. 

- Colors i materials a utilitzar integrats en l’entorn amb acabats tradicionals. 
- Finestres no reflectants amb voladís pronunciats que els mantinguin en 

ombra . 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.-JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si es fa un comparatiu de programa de necessitats de la Casa Club existent amb 

l’edifici projectat es pot deduir que son exactament els mateixos. 

Estat actual. 

 La Casa Club que dóna serveis ara té un restaurant, una cuina, salons a la planta 
baixa i salons a la planta pis, una recepció, un despatx de direcció, vestuaris de 

dones i d’homes (el de dones a la planta baixa i el d’homes a la planta pis). 

La superfície construïda total d’aquests serveis és de 766 m2  i de 500m2 de 

terrasses descobertes. 

Aquesta Casa Club no té una botiga, la recepció és molt petita tenint en compte que 

el Golf d’Aro rep al voltant de 35.000 a 40.000 jugadors a l’any . 

El restaurant, juntament amb la cuina són molt petits per donar servei a la gran 
quantitat de jugadors que es reben, sobretot els caps de setmana i per la celebració 

de campionats. 

Els magatzems de buggies i pals i el de manteniment estan separats de l’edifici 
existent i tenen unes superfícies similars a l’edifici projectat com edificis auxiliars. 

El Magatzem de manteniment es troba dins de l’àmbit del pla especial i al seu 

s’enderrocarà 

 

Proposta 

La Casa Club projectada d’accés al públic té una superfície construïda de 836 m2 
amb espais exteriors de porxos i pèrgola.  

El magatzem de buggies i pals d’accés al públic té una superfície construïda de 
275m2, destinat a l’aparcament de cotxes elèctrics per una quantitat de 40  buggies 

(cada plaça és de 2x 1,5 aprox.), zona de circulació i armaris per a pals i càrrega de 

les bateries elèctriques. 

L’edifici de manteniment té una superfície de 250m2 (semi- enterrat) i 250 m2 en 
soterrani que no computen en edificabilitat )compost pels vestuaris de personal de 
25m2, el menjador de 24m2, el despatx de 13 m2, els magatzems de materials 
químics de 88 m2 i l’aparcament de maquinària de 250m2.  La última part 
esmentada tindrà una alçada de 2m50 i la part de maquinària de 5m en la part 
alta i 3 en la part baixa seguint la pendent del terreny. Per això és semi 
enterrat i la part que sobresurt  amb teulat inclinat i es tracta mimèticament 

mitjançant arbustius, colors, textures, entre altres. 

Resum Comparatiu de superfícies  



 

 

CASA CLUB EXISTENT CASA CLUB PROJECTADA 

EDIFICI PRINCIPAL 
Serveis Club De Golf:            766,00m2 

EDIFICI PRINCIPAL (accés al públic) 
Serveis Club De Golf:                  836,15m2 

EDIFICI AUXILIAR 
Magatzem de buggies i pals:     300,00m2       

EDIFICI AUXILIAR(accés al públic) 
Magatzem de buggies i pals:    275,00m2 

EDIFIÇI AUXILIAR 
Magatzem de manteniment:   500,00m2     

EDIFICI AUXILIAR 
Magatzem de manteniment:   250,00m2  

 

   TOTAL SUP EXISTENT 
1.646,00m2                  

TOTAL SUP PROJECTE 
1.361,15m2    

EDIFIÇI EXISTENT 
Recepció i serveis:                      80,00m2 

 

EDIFIÇI EXISTENT(fora del àmbit) 
Recepció i serveis:                      80,00m2            

                 

Si s’observen les Cases Clubs noves i modernes com les del PGA Golf de Catalunya 
de Caldes de Malavella, es pot dir que la Casa Club projectada té una superfície 

molt ajustada. 

Per la ubicació de l’edifici projectat, la proposta es fa en una zona més elevada com 
és la zona oest i es pot dir que és gairebé la mateixa zona de la situació de l’edifici 
de manteniment existent. Es pot observar tant en la foto nº 3.1, que és la vista de 
l’àmbit de gestió des de l’entrada del golf, com en la nº 4.2, que és la zona oest des 

de l’entrada, que l’edifici de manteniment no es pot apreciar bé. 

En les fotos 5.1 i 5.2 de la zona oest, s’observa la vista de la construcció existent de 
l’edifici de manteniment, per això es pot dir que, de moment, aquest edifici és de 

tipus industrial i de baixa qualitat arquitectònica.  

La proposta d’actuació té per objectiu incorporar solucions que no alterin la 

qualitat ambiental. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.-JUSTIFICACIÓ DEL VOLUM PROPOSAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La vegetació arbòria i arbustiva en la zona d’aparcament serà del tipus d’alzines 
sureres i pins, que son espècies típiques del bosc mediterrani, els mateixos que 
predominen en el bosc de Les Gavarres. En primer lloc, per la ubicació del edifici a 
la plataforma de la zona oest, es pot observar en les fotos nº 6.1 i 6.2 que és una 
zona molt planera per la qual no seria necessari desmunts ni moviments de terres, 
permetent així el manteniment de la vegetació natural i tots els arbres existents de 
la pendent. 

Es proposa un edifici només de planta baixa i es pretén que sigui un edifici molt 
lleuger amb una forma de L inclinada. Es pot dir que és un edifici senzill en la seva 
construcció i, per tant, s’evitaran formes complexes i distorsionades. Tot l’edifici 
serà d’una coberta plana i només l’entrada principal, on estan situades la recepció i 
la botiga destacarà per una mica més d’alçada amb un teulat inclinat, deixant 

entrar llum natural gràcies a una petita inclinació d’aquest.  

Un altre recurs per emfatitzar aquesta idea serà l’ús de materials lleugers amb 
molts finestrals per crear molta transparència i poder gaudir del magnífic paisatge 
des de qualsevol punt. Al mateix temps, es vol que sigui un edifici amb molta 
eficiència energètica i tenir un màxim aprofitament de la ventilació natural de les 
diferents dependències de l’edifici.  

Els acabats i colors exteriors seran de les mateixes textures i tonalitats pròpies i 

tradicionals de la zona.  

La situació de l’edifici de buggies i pals se situa a 90 graus de l’edifici de la Casa 
Club per deixar la zona d’aparcament ben marcada i que des de la carretera no 

s’observin els cotxes. 

L’edifici de manteniment de nova construcció en la seva nova ubicació es semi 
enterrat buscant amb la meitat de la superfície en soterrani una major qualitat i 
integració en el paisatge,es, i es situa adossat  els magatzems de buggies i pals 
en un nivell mes baix  així per una concentració de totes les Instal.lacions en 
les zones ja transformades.    

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.-JUSTIFICACIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abastament D’aigua 

La Xarxa d’abastament d’aigua es una xarxa pròpia d’aigua potable subministrada 
per l’empresa  FCC AQUALIA S.L de Castell -platja d’Aro i S’Agaró , amb un 
contracte a nom de l’Empresa EAGLE GOLF MANAGEMENT i  número  : 11703-
1/1-115927. 

El consum anual és de 4150 m3 , el qual no variarà gaire donat que les noves 
instal·lacions de la Casa Club tenen les mateixes necessitats i els mateixos serveis 

que l’anterior. 

El comptador d’aigua està situat davant de  l’entrada de Hapimag , des d’aquest 

punt  ja arribem fins l’entrada de l’àmbit  amb  un tub de 32¨ (saiplen) . 

Adjuntem certificat d’ AQUALIA  que garanteix el volum d’aigua que demandarà el 

nou àmbit. 

Per la descripció gràfica s’adjunta plànol.  

SANEJAMENT. 

La xarxa de sanejament existeix i quan es va construir el Golf i el conjunt de 
Hapimag es va fer un col·lector directe fins la depuradora de Castell  Platja D’Aro 

(EDAR). 

És un Col·lector de PVC de 200 mm  de diàmetre i arriba a la primera arqueta que 
empalma amb la xarxa de Hapimag  i a partir d’aquesta arqueta pasa a ser de 250 

mm, fins arribar a la planta de Castell platja- D’Aro  . 

Per tant, com diu el certificat , la connexió a l’anomenada  xarxa amb les condicions 
i limitacions que figuren en el article 7.1 del Decret 130/2003 del Departament de 
Medi Ambient i pel que s’aprova el Reglament del serveis públics de sanejament. 

Aquesta xarxa accepta el cabal sobrevingut del Pla Especial de la Casa Club i 
serveis del Golf D’Aro .Podem dir que és una escomesa particular privada.  

El cabal abocat serà aproximadament d’ uns 4.000m3/any 

La totalitat de les aigües abocades corresponen a aigües residuals domèstiques. 

Adjuntem Certificat de l`Ajuntament de Castell-Platja D’Aro. 

Per la descripció gràfica s’adjunta Plànol. 

 

Pals Abril 2017 

Gaby Elia Sarkis  Arquitecte 



En JORDI JOHÉ VALL·LLOVERA, actuant com a cap de servei d’FCC 
AQUALIA S.A.. – Platja d’Aro, concessionària del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable a Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, i en 
representació de la mateixa, 
 

 
CERTIFICA: 

 
Que el contracte número 11703-1/1-115927 pertany a EAGLE GOLF 
MANAGEMENT SL. 
 
Que el contracte número 11703-1/1-115927 té el subministrament d’aigua 
potable a través de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable de 
Castell – Platja d’Aro i S’Agaró, que gestiona a dia d’avui, la companyia FCC 
AQUALIA S.A. 
 
Que, segons converses amb l’empresa titular del contracte 11703-1/1-
115927, EAGLE GOLF MANAGEMENT SL, el subministrament d’aigua 
potable dóna subministrament a la Casa Club i a totes les instal·lacions del 
Golf d’Aro. 
 
Que, fins a dia d’avui, el contracte número 11703-1/1-115927 ha tingut un 
consum anual de 4150 m3. Consum que la xarxa municipal d’abastament pot 
subministrar amb garanties. 
 
I per a què així consti signo el present document a 28 d’abril de 2017 a 
Castell – Platja d’Aro. 
 
 












