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de possibilitar la implantació d’instal·lacions amb requeriments específics en zona d’equipaments.  
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1. Objecte de la modificació 
Aquest document té la consideració de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Cristina d’Aro, amb l’objectiu de modificar l’article 101 de la Normativa del 
POUM per permetre situar equipaments públics amb requeriments específics d’alçada en 
terrenys qualificats d’equipaments comunitaris (clau Eq). 

2. Conveniència i oportunitat de la modificació 
La justificació de la present Modificació puntual del POUM es fonamenta en l’interès municipal 
de dotar el municipi dels equipaments públics necessaris per a que la ciutadania pugui 
desenvolupar activitats comunitàries, també necessàries per al correcte funcionament del 
municipi. Els equipaments formen part de l’estructura orgànica del territori, en tant que es 
classifiquen com un sistema general, al servei de la població. 

Disposant d’una zona esportiva en sòl urbà, i davant la necessitat manifestada per les entitats 
associatives del municipi, l’Ajuntament pretén adequar una de les naus existents en la zona 
esportiva municipal per a la pràctica de l’escalada i com a local d’assaig per a la colla castellera 
local. Ambdues activitats tenen requeriments específics d’alçada lliure interior que superen 
l’alçada màxima establerta per l’article 101 de la normativa, el qual defineix les condicions de 
l’edificació dels equipaments públics.  

Ens trobem en el cas que la concreció de l’alçada màxima de les edificacions a 9 metres suposa 
una limitació de l’ús esportiu de l’edificació, mentre que aquest ús públic tan sols es pot 
implantar en zona d’equipaments esportius. 

Si bé el mateix article preveu la modificació dels paràmetres establerts mitjançant un pla 
especial, la formulació d’aquest document implicaria la concreció  de l’ordenació i les condicions 
d’ús de la zona d’equipaments on es situa la construcció ja existent que es pretén adequar. 

En aquest sentit, la redacció del pla especial de la zona esportiva municipal té un abast molt 
més ampli, a escala de sistema general de la població, mentre que la modificació puntual que 
es proposa permetria adequar la construcció ja existent segons la demanda manifestada per la 
ciutadania, per destinar-la a un ús esportiu admès per la normativa.  

Es considera per tant justificada l’oportunitat i conveniència de la modificació puntual en relació 
als interessos públics i privats concurrents, d’acord amb el que estableix l’article 97.1 del 
TRLUC. 

3. Promoció i redacció 
La present Modificació puntual del POUM, que modifica l’alçada reguladora màxima establerta 
dels equipaments públics (clau Eq) per tal de possibilitar l’ampliació d’una de les naus existents 
amb l’objectiu d’adequar-la com a local d’assaig per a la colla de “Minyons de Santa Cristina” i 
per a la pràctica esportiva d’escalada, està promoguda per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, 
i redactada per l’arquitecta Mar Melchor Ventulà, com arquitecta municipal de la Corporació. 

D’acord l’article 101.3 del TRLUC, la formulació de les modificacions de plans d’ordenació 
urbanística municipals recau en la iniciativa pública. 



4. Determinacions, documentació i tramitació  
La modificació que es proposa conté les determinacions adequades a la seva finalitat 
específica, tal com estableix l’article 118 del RLU, pel que el contingut de la documentació que 
la defineix: 

-  Justifica la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen. 
-  Identifica i descriu les determinacions i les normes urbanístiques objecte de la modificació. 
-  Estableix les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 

precedents 

La documentació que la integra la present memòria és l’adequada a la finalitat, contingut i abast 
de la modificació.  

A l’article 59 del TRLU i del 69 a 74 del RLU s’estableix la documentació pròpia dels POUM, i 
per tant el contingut genèric de la modificació que es presenta. La modificació proposada no 
implica cap variació dels documents vigents del POUM, a excepció de la determinació de 
l’alçada reguladora concreta per als equipaments, pel que es mantenen en el seu redactat i 
determinacions els documents següents: 

 Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris corresponents. 
 Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori. 
 El catàleg de béns a protegir 
 L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar 
 La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe mediambiental. 
 El programa d’actuació urbanística municipal 
 La memòria social 

Els documents del POUM que es veuen afectats per la present Modificació puntual són: 

 L’article 101 de les normes urbanístiques 

D’acord l’article 97.1 del TRLUC la modificació haurà de justificar la necessitat de la iniciativa i 
la concurrència dels interessos públics i privats, tal com es fa en l’apartat 2 d’aquesta memòria.  

La modificació que es descriu adopta els següents criteris respecte les determinacions, 
documentació i tramitació establerts per la legislació vigent: 

a)  La modificació que es pretén afecta les determinacions del POUM respecte del sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris, però no hi ha increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o la intensitat dels usos, ni de la transformació dels usos 
establerts. D’acord l’article 98.5 del TRLUC, no li son aplicables les determinacions 
establertes per l’article 98.2, 99 i 100 del TRLUC.  

b)  La finalitat de la modificació no altera cap de les determinacions bàsiques del POUM, sinó 
que únicament ajusta l’alçada reguladora dels equipaments comunitaris públics. Mantenen 
la seva vigència, doncs, les justificacions i documents complementaris del POUM vigent 
respecte: 

-  L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 
-  Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el 

municipi 
-  L’informe de sostenibilitat econòmica 
- El catàleg de béns a protegir 
-  L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar  
-  L’informe ambiental  
- El programa d’actuació urbanística municipal 
-  La memòria social 

c)  El compliment del programa de participació ciutadana quedarà garantit mitjançant la 
tramitació de l’expedient, en compliment de les determinacions establertes relatives a la 
informació pública, que suposarà l’exposició pública de la documentació durant el termini 
d’un mes, i la consulta individualitzada als organismes competents a raó de la seva matèria 
mitjançant sol·licitud d’informes sectorials.  

d) La modificació no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, pel que d’acord 
amb l’article 3.1.b) del D. 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, no és necessari incorporar Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada.  



e) La modificació no altera la classificació del sòl no urbanitzable ni comporta l’admissió de 
nous usos o de més intensitat, pel que d’acord amb l’article 7.1.c) de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, no és necessari sotmetre la modificació 
a avaluació ambiental. 

5. Contingut vigent de l’article 101 de la Normativa del POUM 
Art. 101. Condicions de l’edificació dels equipaments públics. 
Els equipaments i dotacions públiques comunitaris, en general es regularan pel sistema 
d’ordenació d’edificació aïllada. L’edificabilitat neta màxima sobre sòl públic edificable per 
aquests usos, serà de 1,00 metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl. La forma i 
distribució dels cossos d’edificació haurà de permetre en l’interior de cada parcel·la, la 
sistematització d’amplis espais d’arbrat i jardineria. 

L’alçada màxima permesa serà de 9 metres sobre la cota natural del terreny, en tots els punts 
del solar. 

No obstant, quan els equipaments estiguin localitzats en sectors de sòl urbà, que comprenguin 
zones regulades per ordenació segons alineació de vial. S’ordenaran d’acord amb els 
paràmetres i característiques de les zones colindants. 

Dins les àrees d’equipaments es podran instal·lar els serveis tècnics i aparcaments que fixi 

l’Ajuntament. 

Mitjançant un Pla Especial, l’Ajuntament podrà modificar aquests paràmetres, per tal d’adequar-
les a les necessitats funcionals de l’equipament. 

Aquests paràmetres són d’aplicació a tot el municipi inclosos els equipaments de titularitat 
pública que formen part dels Plans Parcials vigents. 

6. Memòria descriptiva i justificativa de la modificació 
Mitjançant la present memòria s’introdueixen modificacions en l’articulat vigent del POUM, que 
només afecta l’article 101 de la normativa.  

Es proposa mantenir com a criteri general l’alçada màxima de 9 metres per a les edificacions 
dels equipaments públics, i s’introdueix l’excepcionalitat d’incrementar aquesta alçada fins un 
màxim de 12,50m. metres de manera justificada, en funció dels requeriments específics de 
l’equipament, l’incompliment dels quals comprometrien la seva funcionalitat i/o l’ús al qual es 
destina. 

7. Nova redacció de l’article 101 de la Normativa del POUM 
Art. 101. Condicions de l’edificació dels equipaments públics. 
Els equipaments i dotacions públiques comunitaris, en general es regularan pel sistema 
d’ordenació d’edificació aïllada. L’edificabilitat neta màxima sobre sòl públic edificable per 
aquests usos, serà de 1,00 metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl. La forma i 
distribució dels cossos d’edificació haurà de permetre en l’interior de cada parcel·la, la 
sistematització d’amplis espais d’arbrat i jardineria. 

L’alçada màxima permesa serà de 9 metres sobre la cota natural del terreny, en tots els punts 
del solar. Els equipaments que per el seu ús o la seva funcionalitat requereixin una alçada 
superior, la podran incrementar fins a 12,50 metres justificadament. 

No obstant, quan els equipaments estiguin localitzats en sectors de sòl urbà, que comprenguin 
zones regulades per ordenació segons alineació de vial. S’ordenaran d’acord amb els 
paràmetres i característiques de les zones colindants. 

Dins les àrees d’equipaments es podran instal·lar els serveis tècnics i aparcaments que fixi 

l’Ajuntament. 

Mitjançant un Pla Especial, l’Ajuntament podrà modificar aquests paràmetres, per tal d’adequar-
les a les necessitats funcionals de l’equipament. 

Aquests paràmetres són d’aplicació a tot el municipi inclosos els equipaments de titularitat 
pública que formen part dels Plans Parcials vigents. 

 



8. Àmbit subjecte a suspensió de llicències 
L’article 73.2 del TRLUC estableix que l’aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l’administració a acordar les mesures de suspensió, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.  

La modificació proposada afecta els terrenys qualificats de sistema d’equipaments comunitaris 
públics. En tant que la construcció dels equipaments públics no requereix de llicència 
urbanística, i la seva promoció és exclusivament municipal, no es considera necessari establir 
cap suspensió de l’atorgament de llicències o d’altres autoritzacions connexes establertes per 
la legislació sectorial. 

9. Tramitació 
L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, 
amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament i les particularitats establertes al 
mateix article.  

Per tant, la tramitació i terminis se subjectaran als establerts a l’art. 85 del TRLU i 107 del RLU, 
que cal complementar amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

La modificació que es pretén correspon a un ajustament de l’alçada reguladora de les 
edificacions i instal·lacions destinats a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris, 
tanmateix no se n’altera la funcionalitat, la superfície de manera substancial, ni la localització 
en el territori, pel que no s’aplica la tramitació regulada per l’article 98.2 del TRLU. 

 
 
 
 
 
 
 
Santa Cristina d’Aro, 20 de desembre de 2017      Mar Melchor Ventulà, 

Arquitecta municipal 
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