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1. APARTATS PRELIMINARS
1.1. INTRODUCCIÓ
El present document correspon al Document Inicial Estratègic (en endavant DIE) del
procés de revisió del Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) de Santa
Cristina d’Aro, a la comarca del Baix Empordà. Es redacta en compliment de:
-

El Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).

-

La Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010 del 3 d’agost).

-

El Reglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme (sobretot els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició
transitòria dotzena).

-

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (d’acord
amb el seu article 17 i amb el punt 2a de l’Annex 1- Plans i programes sotmesos a
avaluació ambiental).

-

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’àmbit espanyol.

El document ambiental central o bàsic en els treballs de redacció dels planejaments
sotmesos al procés d’avaluació ambiental és el Document Inicial Estratègic (DIE),
d’acord amb les determinacions de la nova llei d’àmbit espanyol que ha entrat en vigor
recentment. Les equivalències entre la terminologia, i també els continguts, entre els
documents vigents fins avui d’acord amb la Llei6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes.
El DIE és un document previ on s’anticipa el perfil ambiental de partida de
l’àmbit objecte del Pla, es proposen les estratègies, objectius i els
criteris ambientals que ha d’assumir l’avanç de revisió del planejament
urbanístic general, i s’inclou un exhaustiu exercici d’anàlisi d’alternatives
tant de model urbanístic del municipi com d’ordenació dels sistemes
urbanístics i de classificació del sòl per tal de donar resposta a les
demandes socioeconòmiques del terme, adaptant les propostes a les
sensibilitats ambientals del medi, les quals són a bastament
caracteritzades en el capítol 3 d’aquest document. El DIE vindrà seguit de
l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), i el procés d’avaluació ambiental
estratègica del Pla es culmina amb un Document Resum, el qual explica el
detall de tot el procés d’avaluació ambiental dut a terme durant la redacció
del document urbanístic, s’amplia l’anàlisi dels impactes ambientals que es
poden derivar del desenvolupament urbanístic planificat, es recopilen i
s’afinen les mesures definitives que s’hauran anat establint per a l’execució
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ambientalment viable del planejament urbanístic, i se sintetitzen les
conclusions del procés.
Aquest tràmit d’avaluació ambiental es duu a terme en paral·lel, i de manera conjunta,
integrada i influent, amb el tràmit d’aprovació urbanística de la revisió del Pla, amb
l’objectiu de garantir la coherència i la compatibilitat ambiental i urbanística de la proposta
de POUM.
1.2. NATURALESA DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
El Document Inicial Estratègic constitueix una primera fase en l’elaboració de la
documentació ambiental per al planejament sotmès a avaluació ambiental i posa de
manifest la consideració i introducció dels requeriments ambientals en la presa de
decisions urbanístiques.
Els criteris d’avaluació ambiental que convé integrar en el procés de redacció del
document d’avanç de la revisió del POUM i en les avaluacions ambientals següents a
aquest document es posen en context en:
-

La caracterització del perfil ambiental del conjunt del terme municipal de
Santa Cristina d’Aro, que permeti la comparació entre la situació ambiental
prèvia i la que es pot derivar del desenvolupament de la proposta de Pla,
identificant sobretot els aspectes ambientals més significatius, i d’aquesta
manera s’orienta la presa de decisions en la protecció i potenciació de valors
ambientals, l’aprofitament d’oportunitats ambientals, i la prevenció de riscos
naturals i el tractament de vulnerabilitats intrínseques del medi.

-

La definició d’estratègies i objectius ambientals per la redacció del Pla
que caldrà adoptar en la fase inicial i que permetran contrastar alternatives
generals d’assentament, la verificació de les decisions successives en fases
posteriors i la maduració de la proposta finalment seleccionada i
desenvolupada.

L’avaluació ambiental de l’avanç del POUM mitjançant el DIE com a document ambiental
de partida forma part d’un procés ampli d’avaluació en cascada, de manera que el Pla ha
d’assumir els resultats de l’avaluació i de les determinacions ambientals dels plans amb
normatives superiors i, paral·lelament, establir les condicions d’ordenació i de
desenvolupament urbanístic que garanteixin la qualitat ambiental i l’avaluació dels plans
derivats.
L’estructura del present informe recull els requeriments, amb relació a objectius i
continguts, que estableix la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, i que s’adeqüen plenament a les determinacions de la Llei 21/2013,
d’avaluació ambiental, un cop s’afegeix una valoració dels potencials impactes ambientals
del desenvolupament del Pla en termes de canvi climàtic.
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1.3. OBJECTIUS DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
L’objectiu fonamental del present document inicial estratègic és
(1) obtenir una radiografia exhaustiva dels aspectes ambientals més rellevants
del conjunt de la matriu territorial del terme de Santa Cristina d’Aro,
(2) influir en la presa de decisions del desenvolupament tècnic i normatiu del Pla,
(3) confeccionar una primera valoració de la viabilitat ambiental de la proposta,
amb la finalitat que el Pla incorpori adequadament els aspectes ambientals en
termes de sostenibilitat.
Per dur a terme la totalitat d’aquest exercici, se segueixen les següents fases de treball:
1. Concretar la definició dels propòsits i els objectius ambientals generals de

l’avanç de la modificació del Pla especial, els quals seran un dels principals fils
conductors del procés de redacció, tramitació i desenvolupament del mateix.
2. Elaborar una caracterització del conjunt del territori per conèixer amb detall les

condicions i l’estat actual del medi físic, natural, antròpic, així com els riscos
ambientals existents.
3. Definir mapes de sensibilitat ambiental que tinguin en compte els aspectes

ambientals més rellevants i que influeixin directament en la proposta d’actuació,
especialment en la zonificació dins de la fase d’avanç de Pla. Atenent a les
característiques ambientals del territori, concretament als seus valors,
vulnerabilitats i riscos, s’obtindrà un reconeixement detallat de la sensibilitat
ambiental del medi físic, del medi natural, del paisatge i dels riscos naturals de
l’àmbit de desenvolupament urbanístic.
4. Establir objectius i criteris ambientals específics que resolguin problemàtiques

ambientals, conservin qualitats del territori, posant el principal focus d’atenció en
garantir que l’avanç del Pla es desenvolupi de la forma ambientalment més
satisfactòria.
5. Discutir les diferents alternatives urbanístiques i justificar l’opció amb majors

beneficis ambientals.
Així doncs, amb aquest informe preliminar es pretén donar a conèixer al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una primera imatge del perfil
ambiental del territori i la primera justificació de l’encaix adequat de l’avanç de Pla
especial a les sensibilitats ambientals del medi receptor. L’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental (OTAA) de Girona és qui emetrà un document d’abast on es
determinarà l’estructura, el contingut i la línia de treball que haurà de prendre l’estudi
ambiental estratègic en aquest procés continuat d’avaluació ambiental estratègica de
l’avanç de Pla especial.
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1.4. CONTEXT TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES DEL TERME DE SANTA
CRISTINA D’ARO
El terme de Santa Cristina d’Aro pertany a la comarca del Baix Empordà, és un municipi
costaner a la Costa Brava sud, el seu nucli urbà està situat a l’interior, presenta una
superfície total de 6.729 hectàrees.
Situació geogràfica del terme de Santa Cristina d’Aro
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El terme de Santa Cristina d’Aro està drenat pel riu Ridaura, el qual esdevé el cordó
umbilical del territori per a la connectivitat biològica i és un dels principals components de
l’estructura orgànica de la matriu territorial. La xarxa hídrica del terme pren una forta
significació urbanística dins de la trama urbana, el Ridaura és un eix vertebrador i un
referent pel desenvolupament urbanístic de la façana urbana més meridional, i alhora
actua com un element natural que garanteix la permeabilitat ecològica i paisatgística
entre la zona urbana i els espais oberts de l’entorn.
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El riu Ridaura drena la vall d’Aro, solcada pels relleus de dos espais naturals protegits,
inclosos a la Xarxa Natura 2000 i al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, el
massís de l’Ardenya-Cadiretes, al sud, i el massís de les Gavarres, al nord.
El terme de Santa Cristina acull una àmplia diversitat d’ambients naturals i, en
conseqüència, un mosaic paisatgístic que combina els boscos que cobreixen les
muntanyes, la matriu agrícola de la vall del Ridaura i dels tributaris que hi conflueixen, els
penya-segats, cales i platges de la línia litoral, i l’àmbit fluvial del riu Ridaura com a espina
dorsal de la connectivitat ecològica a les conques de la Costa Brava sud.
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Globalment, el paisatge de l’àmbit d’estudi conserva un marcat caràcter forestal, amb un
75% de superfície boscosa, de la qual la meitat es troba coberta per arbres destinats a la
producció de fusta, mentre que l’aprofitament per extreure’n llenya és tan sols del 5% i el
41% restant correspon a bosc obert.
Santa Cristina d’Aro presenta una economia molt diversificada, però hi ha una clara
dependència del sector terciari (turisme i serveis) en el teixit econòmic del municipi.
Les singularitats paisatgístiques i la diversitat i riquesa en el patrimoni natural i cultural
són elements clau per consolidar noves possibilitats de dinamització turística més enllà
de l’estiu i de manera sostenible amb els valors territorials del municipi.

1.5. CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA URBANÍSTICA
1.5.1. DETERMINACIONS I CONVENIÈNCIA DE LA REVISIÓ DEL POUM DE SANTA
CRISTINA D’ARO

D’acord amb la memòria urbanística de l’avanç de Pla, les determinacions que el POUM
de Santa Cristina d’Aro ha de desenvolupar són, en caràcter general, les següents:
-

-

Classificar el territori en les classes de sòl definides per la llei i en els àmbits o les
superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de la
complexitat urbanística del municipi.
Establir les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a aconseguir la
plena efectivitat del règim respectiu.
Desenvolupar per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori.
Determinar els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i
social del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la
conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu
d’utilització racional del territori.
Incorporar previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
Definir el sistema general d’espais lliures públics que sigui adequada a les necessitats del
municipi.

El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) es va aprovar definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona el dia 26 de setembre de 2007 i es va publicar al
DOGC núm. 5042, el dia 7 de gener de 2008.
Val a dir que al llarg del període de vigència del POUM s’ha produït l’entrada en vigor,
l’any 2010, del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines que afecten al municipi
i als municipis veïns, i que s’han aprovat 45 expedients de modificació puntual del POUM,
així com s’han desenvolupat 4 plans parcials en el sòl urbanitzable i 4 més es troben en
diferents estats de tramitació administrativa. D’altra banda, dels 6 plans especials o de
millora urbana 4 s’han desenvolupat, i finalment es varen produir dues resolucions
administratives relacionades amb l’Acord d’aprovació definitiva del POUM i sis sentències
del TSJC que per diferents àmbits i determinacions anul·len puntualment diferents
determinacions del POUM de l’any 2008, actualment vigent.
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L’equip redactor del Pla posa de manifest que aquesta situació revela les dificultats en el
desenvolupament i gestió d’algunes de les determinacions del POUM i fa evident el
desencaix entre alguns dels propòsits i determinacions del planejament vigent amb el
marc social, ambiental, paisatgístic i econòmic actual fet que subratlla i, alhora,
condiciona les necessitats públiques i privades que el municipi es planteja per avui i pel
futur.
Per tal d’aconseguir que el municipi disposi d’un planejament urbanístic convenientment
adaptat als requeriments actuals i a la nova legislació urbanística i ambiental, es justifica
la conveniència de redactar, tramitar i aprovar un nou POUM.
L’avanç de Pla té per finalitat:
-

Recollir les directrius, criteris i objectius que han de centrar els treballs de planejament
urbanístic del municipi i que es proposa determinin les prescripcions tècniques i
normatives del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del POUM, prèviament a l’aprovació
inicial, d’acord amb l’art. 106 del RLU.
Presentar una síntesi d’alternatives de planejament
Iniciar el procediment d’Avaluació Ambiental establert per l’article 86bis de la LUC.

El capítol 5 d’aquest Document inicial estratègic detalla les diferents alternatives de
POUM que l’equip redactor del Pla ha tingut en compte en aquesta fase preliminar de
redacció de l’avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro
El document d’avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro complementa aquest apartat de
finalitats i motivacions de la revisió del POUM amb altres consideracions més
específiques sobre quins han de ser els focus d’atenció en la redacció del nou Pla:
El vigent POUM de Santa Cristina no té com a objectiu el creixement extensiu o l’expansió
de les àrees qualificades per el desenvolupament residencial, no obstant això, preveu la
qualificació i l’ordenació dels diferents buits urbans que el sistema de creixement per
àrees o sectors independents que s’ha dut a terme fins ara, ha deixat situat enmig d’àrees
ja qualificades o consolidades. El POUM/2008 pretén així estructurar i cohesionar les
diferents àrees urbanes existents, i propiciar l’obertura de la xarxa viària necessària per a
tal fi.
Per a les urbanitzacions, el POUM/2008 ha mantingut com a criteri, el de no ampliar les
àrees ja existents a fi de facilitar la consolidació d’aquestes, i en el cas de Sant Miquel
d’Aro s’han desqualificat part de les àrees que no s’han executat per raó de la seva
dificultat orogràfica i poca adequació al mercat immobiliari, per tal de reduir les
construccions de les àrees de pendent molt elevada i de les carenes, evitant l’impacte
paisatgístic que això comporta i facilitant l’execució de les obres d’urbanització de la resta
del sector.
La previsió total d’habitatges que inclou el POUM/2008 en sòl urbà no consolidat i sòl
urbanitzable és de 2.755, amb un sostre total de 728.304 m2. Aquest sostre inclou les
àrees de nova qualificació, així com les ja qualificades però no executades de l’anterior
planejament.
La proposta de POUM/2008 planteja un efecte positiu en relació a la millora de l’estructura
urbana, la mobilitat, la dotació d’equipaments i espais lliures. Així els nous creixements
residencials es proposen principalment contigus al nucli urbà de Santa Cristina. Amb
aquest objectiu s’omplen els buits urbans existents i es redefineix molts dels creixements
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previstos pel planejament vigent per tal d’incrementar la densitat i compacitat en el nucli
urbà central,

amb creixement de densitats mitjanes i defugint de la baixa densitat. Per altra banda el
POUM pretén no ampliar –i quan ha estat possible reduir– les urbanitzacions existents
disperses.
Entre els principals impactes que comporten els nous creixements residencials que
planteja el POUM/2008 destaquen com a més significatius la transformació de sòls
agrícoles. No obstant això, en el municipi no hi ha cap sòl classificat d’alt valor agrícola
per part del Pla Territorial.
En relació als creixements industrials, el POUM/2008 ofereix sòl d’activitats econòmiques
per tal d’afavorir un desenvolupament equilibrat de l’economia local i augmentar la
diversificació econòmica del municipi. En aquest sentit el Pla vigent canvia de localització
el sector urbanitzable Molí de Reixac, manté el d’Activitats Turístiques i qualifica com a sòl
industrial el sector Molí d’en Tarrés i enfront d’aquest hi preveu la nova localització del
Molí de Reixac. No obstant, avui el sector Molí d’en Tarrés es troba parcialment ocupat
amb activitats industrials i serveis. Per a sostre d’activitats econòmiques el POUM/2008
2
qualifica 219.385 m de sostre nous.
En relació a la regulació detallada del Sòl No Urbanitzable, la proposta de normativa del
vigent Pla preserva i protegeix els terrenys que pels seus valors ecològics, paisatgístics i
funcionals cal protegir d’urbanització. De manera específica el POUM/2008 té la voluntat
de garantir la connectivitat ecològica i funcional del territori bàsicament entre els dos
grans espais PEIN que hi ha al municipi, i determina que s’incorpori la futura normativa del
Pla Especial del Massís de l’Ardenya i del Pla Especial del Massís de les Gavarres a partir
del moment en que aquests siguin vigents.

1.5.2. EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL VIGENT

El vigent POUM de Santa Cristina d’Aro planifica els diferents règims de sòl i delimita els
àmbits i sectors que se sintetitzen en la figura següent.

Veure amb més detall a la memòria
urbanística de l’avanç de POUM
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El sòl urbà
Un cop actualitzades les dades del POUM/2008 en base al que resulta de les
Modificacions puntual aprovades en els deu anys de vigència, resulta que el sòl urbà
ocupa una superfície de 572,01 ha., i inclou:
-

-

El sòl urbà general (135,93 ha), amb el nucli històric i urbà, els nuclis
rurals de Solius i Romanyà i les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro,
Romanyà de la Selva, Vall Repòs, Les Teules, Bell-lloc I i II, Roca de
Malvet, Mas Trempat; Can Reixac, Golf Costa Brava i Rosamar.
La definició de 14 polígons d’actuació (PA) amb una superfície de 422,10
ha.
La delimitació de 5 àmbits de plans de millora urbana (PMU), amb una
superfície de 13,98 ha. Els plans de millora urbana es desenvoluparan en
el sòl urbà residencial del casc antic, l’eixample tradicional, l’edificació
entre mitgeres, els blocs aïllats, els habitatges agrupats, la ciutat jardí, la
conservació d’edificació i l’ordenació específica.
ÀMBITS SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

Superfície
(Ha)

PA 1 - Rosamar

40,0

PA 2 - Can Reixac

60,9

PA 3 - Golf Costa Brava
PA 4 - Les cases de les escoles

Totals

136,32
0,73

PA 5 - Colomar 1

10,16

PA 6 - Bell-lloc II

43,88

PA 7 - Les Teuleres

31,62

PA 8 - Sant Miquel d’Aro

77,68

PA 9 - Vall Repos

72,83

PA 10- Avinguda de l’Esglèsia

2,58

PA 11- Carretera Castell d’Aro

0,26

PA 12- Rec Dilla

0,19

PA 13- Bell-lloc III

0,35

PA 14- Accés golf

1,62
TOTAL POLIGONS D’ACTUACIÓ

422,09

PMU 1- Suberolita

3,86

PMU 2- Ridaura

1,76

PMU 3- El Vilar

4,55

PMU 4- Salom (classificat com s.n.u - MpPOUM.)
PMU 5- Accés Golf (actual PA 14)
PMU 6- Accés Mas Trempat

1,03

PMU 7- Hoteler les Teules

2,78

TOTAL SECTORS MILLORA URBANA
TOTAL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

13,98
436,07

Font: POUM Santa Cristina d’Aro – Dades actualitzades en funció de les MpPOUM
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El sòl urbanitzable
Ocupa una superfície de 248,60 ha., i inclou 17 sectors de sòl urbanitzable delimitat i
un sector de sòl urbanitzable no delimitat.
La major part de la superfície de sòl urbanitzable ja estava classificada pel
planejament anterior, fins i tot amb alguns plans parcials aprovats i vigents.
Concretament, s’inclouen els següents sectors:
ÀMBIT

Superfície (Ha)

SUD 1- Ridaura

6,95

SUD 2- Serra Sol III

3,01

SUD 3- Teulera

6,95

SUD 4- Pedró

1,46

SUD 5- Estació

Tota,ls

10,92

SUD 6- Camí Vell

9,81

SUD 7- Equip. Teulera

6,21

SUD 8- Mas Pla A

13,81

SUD 9- Mas Pla C

9,75

SUD 10- Equip. Riera Malvet

6,31

SUD 11- Mas Termpat II

5,91

SUD 12- Bell-lloc III

8,17

SUD 13- Riera dels Molinets

64,22

SUD 14- Tueda

27,84
TOTAL SUD RESIDENCIAL

181,32

SUD 15- Bernades - Molí d’en Reixac

33,18

SUD 16- Molí d’en Tarrés

14,61

SUD 17- Activitats turístiques

10,72

TOTAL SUD ACT. ECONÒMIQUES
SUND 18- Els àrids

58,51
8,77

TOTAL SUND

TOTAL SÒL URBANITZABLE

8.77

248,60

Font: POUM Santa Cristina d’Aro amb dades actualitzades
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El sòl no urbanitzable
Ocupa una superfície de 5.908,28 ha., i inclou 9 categories dins del sistema d’espais
oberts:
Zona Golf (Clau 15)
Zona PE Massís Cadiretes i PE Gavarres (Clau 16-PEIN)
Zona NU Costaner PEIN (Clau 17-NU-CPEIN)
Zona NU Costaner 1 (Clau 18-NU-C1)
Zona de protecció forestal (Clau 19)
Zona de protecció agrícola (clau 20)
Zona de protecció hidrogràfica (Clau 21)
Zona rústec (Clau 22)
Zona de càmping (Clau 23)

Alhora, es delimiten dos àrees d’interès ambiental:
Àmbit de connectivitat ecològica
Àmbit de protecció paisatgística a la Vall de Solius

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

-14-

2. DETERMINACIONS AMBIENTALS PROCEDENTS D’INSTRUMENTS DE
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESTRATÈGICA
2.1. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE RANG SUPERIOR
Les condicions d’ordenació que estableixi l’avanç de la modificació del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro s’hauran d’ajustar a les determinacions
pròpies de figures de planejament territorial de rang superior. Per això s’han de seguir els
seus corresponents objectius i criteris ambientals, així com altres mesures de protecció
territorial.
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, és l’instrument
cabdal d’ordenació territorial de Catalunya, el qual fixa un model organitzatiu
d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del PTGC és
potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a
Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants.
Alhora, aquest document també és el marc de referència per a la discussió i el debat de
caire horitzontal i vertical entre les administracions a l’hora de resoldre els desequilibris
territorials i estableix les directrius per als Plans territorials i els Plans urbanístics
municipals.
El Pla inclou les determinacions següents:
-

La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del
potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.

-

La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran
d’exercir una funció impulsora i reequilibradora.

-

La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó
d’interès general referida a tot el territori.

-

La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o
ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.

-

La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de
comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.

-

La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.

-

La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran
d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya. En aquest
sentit es poden agrupar unitats comarcals, però en cap cas no es poden dividir.

A nivell general, el PTGC es basa en el Pla de carreteres per definir una xarxa viària en
malla sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un
pendent inferior al 20%, la qual cosa ve a representar el 50% de la superfície de
Catalunya.
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Els aspectes ambientals queden poc recollits en el PTGC i sense gaire nivell de
concreció, cosa que impedeix una anàlisi dels efectes a escala local o, fins i tot, comarcal.
Tanmateix, el PTGC defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un
sistema urbà central, que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi
relacionen amb un cert grau de dependència, de manera que el conjunt constitueix una
unitat funcional definida i composta a partir de sistemes urbans de diferents comarques.
Concretament el municipi de Santa Cristina d'Aro forma part de l’AFT de les Comarques
Gironines, i dintre d’aquest es defineixen les Àrees Bàsiques Territorials (ABT) com
l’àrea base per a la dotació d’equipaments, Santa Cristina d'Aro forma part de l’ABT del
Baix Empordà, i en concret del Sistema Bàsic Territorial de Castell d’Aro (CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d'Aro).
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)
Els àmbits funcionals (AFT) del Pla Territorial General de les Comarques Gironines són
les àrees de planificació que serveixen com a marc per la definició dels Plans Territorials
Parcials.
En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla
territorial Parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de
2010).
L’àmbit d’aplicació inclou les comarques Gironines de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el
Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès, establint uns objectius
comuns a tot el territori abastat així com unes propostes espacials en funció dels tres
sistemes adoptats: espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat.
El PTPCG defineix els objectius d’equilibri dels seus àmbits, seguint les determinacions
fixades per la Llei 23/1983, de Política territorial, i les directrius per als plans territorials
parcials del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC). El Pla territorial parcial passa
per la correcta definició i delimitació prèvia d’aquelles àrees que pels seus valors naturals,
paisatgístics o de connexió ecològica calgui preservar del desenvolupament urbanístic del
territori.
Els objectius del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines integren els que varen
ser establerts pels Plans directors territorials de l’Empordà i de la Garrotxa (actualment
derogats).
Els citats objectius es concreten en:
1. Reforçament de la vertebració urbana dels territori. Aquest objectiu s’estableix
amb les següents finalitats:
-

Evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui
fenòmens de desestructuració urbana o de segregació social.

-

Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats
inadequadament baixes o de models de ciutat difusa.
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-

Racionalitzar la implantació de noves àrees residencials potencialment
destinades a habitatge secundari.

-

Regular les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els
són barris o nuclis antics amb perill de degradació del patrimoni
arquitectònic o històric, però també certes urbanitzacions, concebudes
inicialment per a segona residència i que estan immerses ja un procés de
canvi cap a la residència principal.

-

Promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial.

-

Facilitar criteris d’estructuració territorial que han d’orientar les polítiques
sectorials dels diferents Departaments de la Generalitat en la programació
de les seves inversions.

-

Potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant
que factor que ha d’ajudar a reduir la mobilitat obligada i a donar vida als
nous desenvolupaments urbans.

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a
acollir nova activitat econòmica.
3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal.
4. Protegir del paisatge en tant que és factor identitari i actiu econòmic.
5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats
econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció
immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major protagonisme a les
comarques de l’Empordà.
6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària
en front dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de
garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió
adequada del medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el
desenvolupament endogen.
7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el
conjunt del territori.
8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat
ben interrelacionats amb els entorns naturals.
9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans.
10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general.
11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures
ferroviàries de forma que es doni prioritat a les solucions que estructurin
territorialment els desenvolupament urbans.
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12. Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.
Amb relació al sistema d’espais oberts, el PTPCG pretén, com a criteri general, preservar
aquelles parts del territori que han de ser blindades davant de la urbanització i en general
dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics,
ambientals, patrimonials i econòmics. En aquest sentit es proposen els següents
objectius:
a. Evitar la urbanització i la degradació d'aquells terrenys no urbanitzats que
reuneixen especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social,
cultural, agrícola i econòmic.
b. Evitar els processos d'implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes
orogràficament o subjectes a riscos, d'acord amb allò que estableix la normativa
urbanística.
c. Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les
zones humides.
d. Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat
de conservació les zones humides.
e. Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del
sistema d'espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les
peces no urbanitzades.
f. Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d'urbanització i
edificació.
g. Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions
de les àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès
estratègic en el futur.
h. Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
i. Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
j. Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d'aquelles
edificacions que es poden admetre en sòl no urbanitzable.
En el sistema d’espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau de
protecció que el PTPCG els atorga vers les transformacions:
-

Protecció especial, amb valors intrínsecs que aconsellen el seu manteniment
indefinit com a no urbanitzable i l’establiment de certes limitacions a les
edificacions i els usos que la legislació urbanística admet en aquest règim de sòl.

-

Protecció territorial, amb valors, però de menys quantia i en els quals la
localització o topografia aconsella, a més, restringir les actuacions d’implantació
d’activitats o usos intensius només a casos excepcionals de comprovat valor
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estratègic, prèvia tramitació dels instruments urbanístics adequats. Poden ser
espais oberts d’interès territorial per interès agrari i/o paisatgístic, potencial interès
estratègic o preservació de corredors d’infraestructures.
-

Protecció preventiva, la resta de sòl actualment no urbanitzable sotmès a les
limitacions pròpies d’aquest règim, dintre del qual el planejament urbanístic
general podrà, en el seu moment, classificar aquelles àrees que s’hagin o es
puguin urbanitzar en desenvolupament dels plans municipals.

En el sistema d’assentaments, el PTPCG assenyala estratègies per al desenvolupament
de nuclis i àrees urbanes existents en el territori.
Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat (carreteres i ferrocarrils), entre els
plans territorials i els plans sectorials específics s’han d’establir relacions de coherència i
complementarietat.
En relació amb el sistema d’espais oberts el PTPCG determina per al terme municipal
de Santa Cristina d’Aro la protecció d’un 60% de la superfície de l’àmbit que esta inclosa
dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000. El Pla territorial protegeix
un 28% més del territori del municipi, en major part com a protecció especial.
Tipus de sòl, segons el PTPCG, on s’ubica l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2012.
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El PTPCG qualifica el sistema d’espais oberts del terme de Santa Cristina d’Aro en les
següents categories (veure la figura anterior):
-

Sòl de protecció especial. Aquest tipus de sòl comprèn un sòl amb alts valors
naturals, amb més entitat que la resta de sòls, que justifiquen un grau de
protecció restrictiu de la transformació urbanística que els poguessin afectar.
Aquest tipus de sòl es considera dels més adequats per mantenir una xarxa
permanent i continua d’espais, per tal de garantir els seus valors, mantenint-se
així indefinidament com a no urbanitzable i l’establiment de certes limitacions a
les edificacions i els usos que la legislació urbanística admet en aquest règim de
sòl.

-

Sòl de protecció territorial. Aquest tipus de sòl comprèn un sòl amb valors, però
de menys entitat que els sòls de protecció especial, en que s’haurien de restringir
els usos només a casos de valor estratègic, prèvia tramitació dels instruments
urbanístics adequats.

-

Sòl de protecció preventiva. Aquest tipus de sòl comprèn un sòl amb valors a
destacar, de menor entitat que els sòls de protecció especial i territorial, però
mereixen ser preservats dels processos urbanístics que lesionin aquests valors.
La seva localització o topografia aconsella restringir les actuacions d’implantació
d’activitats o usos intensius només a casos excepcionals de comprovat valor
estratègic, prèvia tramitació dels instruments urbanístics adequats.

En matèria de connectivitat ecològica el PTPCG defineix dues franges als extrems est i
oest de l’àmbit, com a àmbit d’especial valor connector, sent les vies biològiques de
connexió del massís de Cadiretes amb la costa Brava i les Gavarres.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2012.
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Pla d'ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro
L’apartat 1.5.2. exposa les principals característiques del POUM de 2008 que actualment
es troba en fase de revisió.
La memòria urbanística de l’avanç del Pla explica amb detall la zonificació, les condicions
d’ordenació i els paràmetres urbanístics que fins ara regeixen el desenvolupament
urbanístic de Santa Cristina d’Aro.
Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al seu
pas pel terme de Santa Cristina d’Aro
El Pla Especial fou aprovat definitivament per la CTUG el dia 20 de desembre de 2012 i
les normes foren publicades al DOGC el dia 25 de març de 2013.
Aquest PEU formava part dels treballs de planificació estratègica del territori
que es desenvoluparen en el marc de l’Agenda 21.

L’objectiu principal fou la de regular els usos i activitats en l’àmbit fluvial en
compatibilitat amb la millora de l’estat natural del riu, la protecció enfront els
riscos, la potenciació de les seves funcions hidrogeomorfològiques i de
connectivitat biològica, i l’aprofitament de les seves possibilitats socials. La
superfície total de l’àmbit del Pla especial és 71.56 ha.
El Pla unifica els criteris aplicables per a una intervenció homogènia sobre el
conjunt de l’espai fluvial per tal d’assegurar el desenvolupament d’un projecte
conjunt i integral de recuperació natural i rehabilitació ambiental del riu
Ridaura, i per a la valorització social, la integració urbana i la gestió de
manteniment de la qualitat de l’espai fluvial.
Font: Memòria del Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura.
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Àmbit del Pla especial de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura

Espais Naturals Protegits
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro engloba en el seu àmbit
d’actuació el límit sud del PEIN Les Gavarres i el límit nord del PEIN Massís de Cadiretes.
El Pla d’ordenació urbanística municipal no podrà entrar en contradicció amb les normes
de protecció dels espais PEIN, aprovat per Decret 328/1992. El Pla especial de
delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres fou
aprovat el 6 de juny de 2006 (publicat al DOGC núm. 4677 el 17 de juliol de 2006), a més
fou inclòs a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5120010) com a Zona especial de conservació
(ZEC), considerat un espai de muntanya litoral. El Pla especial de delimitació definitiva i
de protecció del medi natural i del Massís de Cadiretes fou aprovat el 14 de desembre de
2004 (publicat al DOGC núm. 4296 el 7 de gener de 2005), i també fou inclòs a la Xarxa
Natura 2000 (codi ES5120013) com a Zona especial de conservació (ZEC) i Zona
d’especial protecció d’aus (ZEPA).
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SANTA CRISTINA D’ARO

PEIN GAVARRES

PEIN ARDENYA-CADIRETES

2.2. ESTRATÈGIES I REQUERIMENTS LEGALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI
Dins el marc normatiu i de planejament abans exposat la concreció urbanística de l’Avanç
de la revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal ha de seguir unes condicions de
sostenibilitat en aspectes diversos com la permeabilitat territorial, la connectivitat
ecològica, la construcció sostenible, l’ús d’energies renovables, etc.
Es presenten a continuació un recull dels requeriments ambientals que s’han d’assumir
en el desenvolupament de la proposta urbanística, procedents de marcs d’estratègies
d’actuació a diferents nivells administratius, català, estatal i internacional.
Pel que fa a la Biodiversitat
Caldrà donar compliment al que estableix l’Estratègia del patrimoni natural i la
biodiversitat de Catalunya (ESNATRURA), document elaborat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat (DTES) amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història
Natural, essent el seu objectiu bàsic el d’invertir la tendència actual de pèrdua de la
diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que configuren la diversitat
biològica de Catalunya.
Els seus objectius estratègics són:
-

Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya.

-

Garantir la conservació de la diversitat d’hàbitats.
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-

Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels
paisatges.

-

Assolir un model territorial sostenible, que faci compatibles el desenvolupament
econòmic, la millora de la qualitat de vida i del medi ambient, i la conservació de la
diversitat biològica en tots els nivells del planejament i per a totes les zones del
territori.

-

Assolir models de mobilitat sostenible, que tinguin en compte la conservació de la
biodiversitat i el paisatge i la prevenció i correcció d’impactes en la planificació, la
redacció de projectes, la construcció, el manteniment i el seguiment de les
infraestructures.

-

Assolir una planificació i gestió integrada de les conques hidrogràfiques i els
sistemes aquàtics, que incorpori el bon ús de l’aigua, la correcció d’impactes, la
millora d’hàbitats i la conservació de la diversitat biològica.

El document esborrany de la tercera versió (abril 2018), destaca que els instruments de
planejament urbanístic han començat a incorporar en la qualificació del sòl no
urbanitzable els conceptes de connectivitat, valor natural, valor agrari i valor paisatgístic,
reconeixent d’alguna manera la funció ecològica que allotgen aquests sòls. Així mateix
considera que els avenços en l’avaluació ambiental estratègica, aplicats al planejament
urbanístic, han permès millorar els instruments d’ordenació urbanística des del punt de
vista ambiental arreu de Catalunya des de l’any 2006.
Pel que fa a la Connectivitat Ecològica
Caldrà donar compliment al que estableix el document de l’antic Departament de Medi
Ambient i Habitatge “Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya” i
el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines de la
Diputació de Girona. Els objectius en termes de connectivitat biològica són els següents:
-

Protecció dels components del medi natural que permeten el manteniment de la
connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes a escala local, tant els
que estan definits de valor natural per la planificació sectorial i territorial com els
que no.

-

Concentració de les noves transformacions urbanístiques i els sistemes
urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un valor ecològic menor.
Igualment s’evitaran els usos urbans susceptibles de reforçar l’efecte barrera de
les infraestructures viàries.

-

Delimitació dels punts crítics pel manteniment de la connectivitat ecològica i
previsió de les mesures de caire urbanístic que permetin revertir la situació.

-

Adequació dels usos admesos en els sectors del sòl urbanitzable amb més valor
connectiu per tal que no comprometin el manteniment de la seva funció
connectiva.
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-

Dissenyar el sistema d’espais lliures i els carrers arbrats de manera que es
tendeixi a la seva connexió i estructuració com una verdadera xarxa connectora.

- Tractament dels límits urbans i integració dels principis de permeabilització i
l’establiment d’itineraris paisatgístics.
- Estudi de la possibilitat d’utilitzar plans especials per tal de protegir aquells sectors
del sòl no urbanitzable de més valor per a la biodiversitat i d’importància per al
manteniment de la connectivitat ecològica.
- Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal
d’incrementar el grau de protecció activa preventiva dels sòls amb interès
connector.
- Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària
d’interès connector i adopció de mesures necessàries per a la seva protecció.
- Aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions
tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial”
redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Pel que fa a l’Aigua
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000,
per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües, marca els objectius ambientals on el planejament territorial i urbanístic ha
d’incidir:
- Protegir i millorar el medi aquàtic.
- Prevenir el deteriorament addicional, i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes
aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents.
- Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.
- Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar
noves contaminacions.
- Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
A les conques internes catalanes, de conformitat amb l’article 20 del Text refós, de la
legislació en matèria d’aigües, aprovat pel D.L. 3/2003, de 4 de novembre, la planificació
hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada per diferents
instruments com el Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021),
el Programa de mesures, els Programes de control i seguiment i els plans i programes
específics.
Els objectius de la planificació hidrològica, fixats en l’article 19 del Text refós i en l’article 3
del Reglament de la planificació hidrològica, són els següents:
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-

Garantir la suficiència i la sostenibilitat de tots els usos de l'aigua.

-

Assegurar l'equilibri i l'harmonització del desenvolupament regional.

-

Garantir una gestió equilibrada i integradora del domini públic hidràulic que
n'asseguri la protecció i la coordinació de les administracions afectades.

-

Economitzar i racionalitzar la utilització del recurs, i assignar els diversos usos en
funció de la qualitat requerida.

-

Garantir el manteniment dels cabals ecològics.

-

Assolir un bon estat de les aigües superficials mitjançant la prevenció del
deteriorament de la seva qualitat ecològica, i fer un enfocament combinat del
tractament de la contaminació i la recuperació de les aigües contaminades.

-

Assolir un bon estat de les aigües subterrànies, mitjançant la prevenció del
deteriorament de la qualitat, a partir d’un enfocament combinat del tractament de
la contaminació i la garantia en l’equilibri entre la captació i la recàrrega
d’aquestes aigües i la recuperació de les aigües contaminades.

-

Vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial catalana i de les
zones humides i lacustres, i també pels ecosistemes vinculats al medi hídric.

-

Garantir un abastament suficient d’aigua superficial o subterrània en bon estat,
mitjançant un ús de l’aigua sostenible, equilibrat i equitatiu.

-

Recuperar els costos dels serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els
mediambientals, aquests darrers amb la finalitat d’assolir o mantenir el bon estat
de les masses d’aigua.

-

Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i de les sequeres.

Pel que fa al Medi Atmosfèric
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió
de la qualitat de l’aire, defineix l’estratègia comuna i els objectius de qualitat de l’aire
ambient a la Comunitat Europea, per tal d’evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a
la salut humana i pel medi ambient en el seu conjunt mitjançant l’establiment de llindars.
Entre els objectius de la Directiva marc, aquells en el planejament urbanístic ha d’incidir
són:
- Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi
ambient de la contaminació de l’aire.
- Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
Pel que fa al Canvi Climàtic
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La Generalitat de Catalunya ha promogut l’Estratègia Catalana sobre el Canvi
Climàtic, que recull actuacions a portar a terme en el control d’emissions de CO2, política
energètica, educació i informació, mobilitat, gestió i coordinació de polítiques, d’acord
amb els convenis i protocols internacionals (Conveni marc de les Nacions Unides sobre el
canvi climàtic, Protocol de Kyoto, Estratègia europea sobre el canvi climàtic, etc.).
Les línies d’actuació d’aquesta estratègia en les quals el planejament territorial i
urbanístic pot tenir major incidència són:
- Increment de l’ús d’energies netes i renovables, com a mesura essencial en la
lluita contra el canvi climàtic
- Millora de l’eficiència energètica en edificis (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis) i
especialment en el sector transport.
- Disseny d’un planejament que incorpori els criteris de mobilitat sostenible i que
penalitzi els escenaris que augmentin la mobilitat obligada.
- Promoció del transport col·lectiu i altres sistemes de transport que permetin reduir
les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
- Atenció a accions que redueixin les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
El tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2016) recull diferents
recomanacions per la prevenció dels efectes del canvi climàtic, que en alguns casos
poden ser atesos dins la figura de planejament urbanístic. Es pot destacar entre altres:
-

Promoure la nova comprensió dels espais oberts en relació amb l’ecologia
aplicada a l’àmbit acadèmic, professional i de l’Administració competent per tal de
poder fer un salt endavant pel que fa a la visió del territori i de les potencialitats i
limitacions que té, per a poder prendre millors decisions.

-

Desenvolupar les estratègies de preservació i revisar els instruments de
planificació territorial, en especial els que tenen a veure amb els espais protegits.
Aquesta revisió ha de tenir en compte, com a eix central, els escenaris de canvi
climàtic.

-

Impulsar amb determinació la incorporació dels principis de l’ecologia urbana a la
planificació, el disseny i la projecció dels espais urbans. Això implica la revisió de
continguts acadèmics pel que fa a la formació dels professionals implicats i que no
tenen aquesta formació. També cal incloure en els equips investigadors i experts
professionals especialistes o altres experts en aquesta matèria. A més, s’han
d’establir estructures i línies de treball que aprofundeixin en aquesta matèria a
partir dels referents que existeixen actualment i que estan adaptats
convenientment a la realitat de Catalunya.

-

Revisar o refer les lleis de territori i d’urbanisme amb la finalitat de poder
incorporar les visions més actuals pel que fa al territori i als espais urbans de què
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ens proveeix l’ecologia aplicada, i que ho facin de manera essencial i no
addicional o sectorial.
-

Seguir madurant l’instrument de l’avaluació ambiental estratègica, especialment
per a poder incorporar el canvi climàtic en els models territorials i, sobretot,
urbanístics. Amb aquesta finalitat, cal tenir en compte el canvi climàtic en
l’avalució de les alternatives en instruments de planejament i valorar la bonesa de
cadascuna amb relació a l’alliberament de CO2 .

-

Per aquest motiu, cal que enfrontem dos aspectes fonamentals. D’una banda,
l’estudi de l’alliberament de CO2 en els plans generals que ja s’han dut a terme i, a
partir dels resultats i de l’anàlisi de la situació de cada municipi (demografia,
entorn ecològic, entorn social i activitat econòmica), determinar els llindars que
permetin objectivar la decisió en nous plans, incloure accions de millora en relació
amb el canvi climàtic o creure positiu el model plantejat. De l’altra, cal establir els
continguts mínims d’un pla en fase avançada per a poder aplicar l’eina de càlcul
d’emissions de CO2 prevista per a cada alternativa.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la
consideració de la mitigació i adaptació del canvi climàtic en l’avaluació ambiental
estratègica de plans i programes, esdevé un mandat legal. Aquest mandat queda ratificat
amb la Llei 16/2017, de 1 d’agost, aprovada pel Parlament de Catalunya.
Pel que fa als Usos del Sòl
A l’any 2006 es va publicar, per part de la Comunicació del Comitè Econòmic i Social
Europeu i del Comitè de les Regions del Parlament Europeu, l’Estratègia temàtica per a
la protecció del sòl COM (2006). Aquesta Comunicació assenyala com a objectiu
general la protecció i la utilització sostenible dels sòls, en funció dels següents principis:
- Prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions.
- Restauració del sòl degradat per retornar-li un nivell de funcionalitat que
correspongui almenys a la seva utilització actual i prevista, considerant també les
repercussions financeres de la restauració del sòl.
Per altra banda, aquesta Comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un
paper important en la protecció dels recursos edàfics i en la reducció del risc d’erosió.
Pel que fa al Paisatge
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge, constitueix el marc
normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la
gestió i l’ordenació del paisatge. En aquest sentit el planejament urbanístic ha de:
- Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat
dels ecosistemes.
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- Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.
- Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a
més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social,
patrimonial i identitària.
- Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació
i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.
- Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració
i l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge.
- Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions,
l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge.
- Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials,
professionals i econòmics, especialment dels col·legis professionals, les
universitats, les associacions de defensa de la natura i els representants de les
organitzacions empresarials i sindicals.
- Fomentar la formació en matèria de paisatge.
- Preservar els valors patrimonials i identitaris del territori.
- Protegir i ordenar els elements culturals, econòmics i socials d’acord amb un
model de desenvolupament sostenible.
- Integrar els valors del paisatge en el planejament per tal de no afectar les conques
visuals ni el seu patrimoni.
El 23 de novembre de 2010 es va publicar al DOGC l’aprovació del Catàleg del Paisatge
de les Comarques Gironines. La integració de les seves directrius i recomanacions al
desenvolupament de l’avanç de la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal
serà útil per orientar els objectius de qualitat paisatgística de l’activitat projectada.
L’àmbit de l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal es troba inclòs dins de tres
unitats del paisatge: Gavarres, Costa Brava i Ardenya-Cadiretes.
Per a aquestes unitats s’estableixen una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística dels
quals s’han seleccionat els que poden incidir en l’àmbit i activitat a avaluar:
-

Unes urbanitzacions amb uns límits clars, ordenades i integrades en el paisatge,
de manera que es minimitzi el seu impacte visual.

-

Un creixement de l’assentament urbà de Santa Cristina d’Aro ordenat i que no
comprometi els valors del paisatge de les Gavarres, ni els valors dels espais
circumdants, on es respectin els espais agraris d’amortiment i transició, i amb
unes entrades als nuclis de qualitat.
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-

Un paisatge mediterrani amb extensos boscos de suros, alzines i pins preservats i
gestionats, lliure de transformacions i processos d’artificialització, que mantingui
l’escenari de gran valor escènic que conforma

-

Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni arquitectònic, que
permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi per part dels seus usuaris.

-

Un paisatge agrícola i agroforestal preservat i ben gestionat, que mantingui la
diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia.

-

Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de
les Gavarres, la Costa Brava i l’Ardenya-Cadiretes.

-

Unes formacions granítiques del massís de l’Ardenya-Cadiretes preservades com
a elements configuradors del paisatge, que actuïn com a fites en el paisatge,
revaloritzant el seu caràcter.
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Font: Catàleg de Paisatge de les Comarques gironines.

Pel que fa a la Mobilitat
La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i objectius als quals
ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies
adreçada a la sostenibilitat i la seguretat” (article 1).
En aquest sentit, es destaquen per la seva incidència en el planejament urbanístic les
següents directrius de mobilitat:
- Fomentar l’ús del transport col·lectiu als diferents àmbits territorials.
- Integrar la xarxa de transport col·lectiu dins el sistema intermodal de transport.
- Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport col·lectiu de superfície.
- Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l’exclusió social en
la incorporació al món laboral i acadèmic.
- Racionalitzar l’ús del vehicle privat en el desplaçaments urbans i intermunicipals.
- Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre
d’accidents i de víctimes mortals.
- Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la
seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes, dissenyant equipaments com
carrils bici i aparcaments segurs.
- Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
- Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària.
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- Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de
planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans
consolidats.
- Dissenyar el planejament tenint en compte criteris de mobilitat per a les persones
amb mobilitat reduïda, mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques i
l’adequació de les voreres.
- Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de
planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans
consolidats, tenint en compte sobretot la distribució del sòl industrial/comercial.
- Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la
distribució urbana de mercaderies en la planificació general del transport urbà i en
les normatives locals específiques.
Per altra banda, la Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla estratègic de la
bicicleta a Catalunya, un instrument de planificació que té per objectiu definir les línies
estratègiques i els plans d’acció necessaris per tal d’afavorir l’ús de la bicicleta com a
sistema de transport sostenible. A efectes de la concreció urbanística de l’avanç del Pla
d’ordenació urbanística municipal, seran d’aplicació les següents directrius:
- Preveure el disseny d’una xarxa local dins el marc territorial.
- Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat.
- Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat.
- Aplicar les mesures que estableixi l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Pel que fa a la Prevenció de Riscos Naturals i Tecnològics
Caldrà considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl permesos (zones
inundables, zones amb geologies inestables, amb risc d’incendi, etc.) i regular de forma
acurada la implantació d’activitats de risc segons els Plans de protecció civil oportuns: Pla
de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), Pla de
protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT), etc.
D’acord amb les definicions establertes amb l’Agencia Catalana de l’Aigua, la
inundabilitat és un aspecte lligat al negament temporal del territori i per tant molt lligat a
la seva funció drenant. Les inundacions constitueixen el risc natural que més danys
(materials i humans), a llarg termini, ha causat a Espanya. La lluita per evitar-les ha anat
acompanyada del desenvolupament de mesures (inicialment només de tipus estructural),
que ha comportat el desenvolupament de un marc legal específic a nivell europeu.
Fent repàs a la història recent de Catalunya s’aprecia com les inundacions han ocasionat
quantioses pèrdues materials i humanes. Per aquest motiu, les diferents administracions
competents porten treballant durant dècades en la implementació de mesures destinades
a mitigar i prevenir els danys produïts per aquestes inundacions. Durant tot aquest temps,
tant els criteris i metodologies com les tècniques aplicades han anat evolucionant, des de
POUM SANTA CRISTINA D’ARO
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

-32-

solucions estructurals fins a les respostes holístiques actuals que integren mesures de
gestió del territori, del risc i de l’emergència, articulades mitjançant una legislació que
incorpora tots aquets conceptes oferint un marc d’actuació integral.
2.3. REFERÈNCIES DE LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE
Les formes de desenvolupament del sòl han de seguir les determinacions de protecció
ambiental del marc legislatiu vigent en matèria urbanística i ambiental. Tot seguit
s’enumeren les referències legals bàsiques:
Legislació referent a urbanisme i territori
Marc legal

Àmbit

Any

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost

Català

2012

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme

Català

2010

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes

Català

2009

Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística

Català

2007

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei
d'urbanisme

Català

2006

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

Català

2003

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de
Catalunya

Català

1995

Marc legal

Àmbit

Any

Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març,
per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle, per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets
d’emissió i incloure-hi l’aviació.

Estatal

2010

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos

Català

2009

Llei 20/2009, de 14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats

Català

2009

Reial decret 189/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior

Estatal

2008

Legislació referent a la qualitat atmosfèrica, lumínica i acústica
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Marc legal

Àmbit

Any

Ley, 34/2007, de 15 d'octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la
atmósfera

Estatal

2007

Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Ley
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l’evaluació i la gestió del
soroll ambiental

Estatal

2005

Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre de 2007, pel que es desenvolupa la
Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a la zonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques

Estatal

2003

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

Estatal

2003

Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació
acústica

Català

2002

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn

Català

2001

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric

Català

1996

Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i
capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica

Català

1995

Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions

Català

1995

Marc legal

Àmbit

Any

Reial decreto 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació

Estatal

2010

Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes

Català

2009

Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de
2008 que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les
competències d'execució atribuïdes a la Comissió.

Europeu

2008

Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril

Estatal

2008

Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el Text refós de la
Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol

Estatal

2007

Directiva 2006/11 relativa a la contaminació causada per determinades
substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat Europea

Europeu

2006

Legislació referent a les aigües
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Marc legal

Àmbit

Any

Decret 187/2005, de 6 de setembre, de modificació del Decret 93/2005, de 17
de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels
recursos hídrics

Català

2005

Decret 93/2005 de 17 de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació
amb la utilització dels recursos hídrics

Català

2005

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Català

2003

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret
849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, I, VI i VII de la Llei
29/1985, de 2 d'agost d'Aigües

Estatal

2003

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis
Públics de Sanejament

Català

2003

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de
la Ley de Aguas

Estatal

2001

Directiva 2000/60/CE Marc de l'aigua, per la qual s'estableix un marc
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües

Europeu

2000

Reial Decret 995/200, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a
determinades substàncies contaminants i es modifica el Reglament del Domini
Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril

Estatal

2000

Directiva 91/271/CEE de tractament de les aigües residuals urbanes

Europeu

1991

Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat

Català

1986

Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació
i tractament d'aigües residuals

Català

1981

Directiva 80/68/CEE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació causada per determinades substàncies perilloses

Europeu

1980

Marc legal

Àmbit

Any

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny i per l'article 14 de la Llei 9/2008, de 10 de juliol

Català

2008

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableix la relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per
a la declaració de sòls contaminats.

Estatal

2005

Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus

Català

1998

Legislació referent a la contaminació de sòls
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Legislació referent a l’energia
Marc legal

Àmbit

Any

Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprova el procediment bàsic
per a la Certificació de l’Eficiència Energètica d’Edificis de nova construcció.

Estatal

2007

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

Català

2006

Reial Decret 314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació

Estatal

2006

Directiva 2002/91/CE de 16-12-2002, relativa a l’eficiència energètica dels
edificis

Europeu

2002

Marc legal

Àmbit

Any

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic (modifica alguns articles de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana)

Català

2014

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras

Estatal

2013

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals

Català

2008

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els
estudis i informes d'impacte i integració paisatgística

Català

2006

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals,
de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental

Català

2006

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

Català

2005

Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del
Govern de 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura
2000 com a llocs d'importància comunitària (LIC)

Català

2005

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

Català

2003

Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per
contribuir a garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres

Estatal

1997

Legislació referent al patrimoni natural i al paisatge
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Marc legal

Àmbit

Any

Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre de 1997, pel que s’adapta el
progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres

Europeu

1997

Llei 9/1995, de 27 de juliol, reguladora de l’accés motoritzat al medi natural

Català

1995

Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies
protegides de Catalunya

Català

1994

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural (PEIN)

Català

1992

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

Català

1985

Directiva 79/409/CE, relativa a la conservació de las aus silvestres

Europeu

1979

Legislació referent a residus
Marc legal

Àmbit

Any

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats

Català

2009

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus

Català

2009

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats

Català

2009

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

Català

2008

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus

Català

2003

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Català

2001

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Estatal

2001

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus

Català

1999

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus

Estatal

1998

Llei 11/97 d’envasos i residus d’envasos

Estatal

1997

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats

Català

1997

Directiva 91/159/CEE del Consell de 18 de març de 1991, pel que es modifica
la Directiva 75/442/CEE relativa als residus

Europeu

1991
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Marc legal

Àmbit

Any

Directiva 91/689/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa als
residus perillosos

Europeu

1991

Legislació referent a l’administració ambiental i al control integrat de la contaminació
Marc legal

Àmbit

Any

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats

Català

2009

Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures
aeroportuàries

Català

2009

Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de carreteras

Estatal

2009

Llei 26/2007, de 23 d'octubre de 2007, de Responsabilitat Mediambiental

Estatal

2007

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals,
de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les
activitats d'incidència ambiental.

Català

2006

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998

Català

2004

Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de
29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i
altres instal·lacions de radiocomunicació

Català

2003

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació

Estatal

2002

Llei 3/1998, de 23 de febrer de 1998, d'Intervenció Integral de l'Administració
Ambiental

Català

1998

Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els criteris per a la
determinació de les fiances relatives als programes de restauració d'activitats
extractives i Decret legislatiu 14/1994, de 26 de juliol

Català

1994

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental

Català

1988

Directiva 96/61/CE relativa a la prevenció i el control integrat de la
contaminació

Europeu

1996

Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi
ambient d’aplicació a les activitats extractives

Català

1983

Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes
addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per
activitats extractives

Català

1981
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2.4. PROPÒSITS AMBIENTALS DE L’AVANÇ DE POUM
Aquest capítol estableix els propòsits socioambientals que l’avanç del POUM de Santa
Cristina d’Aro assumeix com a propis per tal de garantir que el desenvolupament
urbanístic que es proposa sigui compatible amb la protecció de les condicions i les
funcions ambientals del medi.
Els propòsits ambientals o línies estratègiques ambientals que segueix el POUM en
aquesta fase preliminar de revisió del planejament urbanístic municipal de Santa Cristina
d’Aro es plantegen a partir del següent marc de referència:
-

-

L’annex I de la Directiva 2001/42/CE que estableix que caldrà definir els objectius de
protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o de l’Estat que guardin
relació amb el pla o programa i que estableix que caldrà concentrar-se en aspectes com la
biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els
factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural.
Aquells objectius i directrius de les principals estratègies i normatives internacionals,
estatals i catalanes en matèria de medi ambient i de desenvolupament sostenible, fent
especial esment en els objectius i directrius que s’estableixen en els plans directors
urbanístics costaners (PDUSC i PDUSC-2) i del Pla Territorial Parcial de les comarques
gironines.

La memòria de l’avanç de Pla estableix uns objectius que integren els aspectes
ambientals i urbanístics, fet que denota la relació destriable d’aquests dos aspectes per
tal de fornir una proposta urbanística sostenible.
Els objectius específics del POUM de Santa Cristina d’Aro se centren en la
cohesió i l’estructuració funcional del territori, i en la conservació i la
potenciació dels valors existents al terme, mitjançant l’aplicació d’una
regulació urbanística preventiva i ben definida dels usos, les activitats i les
transformacions del sòl, amb la vocació d’aprofitar les possibilitats de
desenvolupament i d’oportunisme que té el municipi a nivell socioeconòmic,
urbanístic i ambiental, alhora que també es pretén poder actuar sobre els
factors de risc social i ambiental
A continuació s’estableixen, de manera sintètica, uns primers objectius generals o
estratègies de caràcter ambiental que són aplicables en aquesta primera fase, i que més
endavant, en l’apartat 3.4 es desglossen detalladament a través d’objectius específics, un
cop s’ha elaborat la diagnosi ambiental del terme.
PROPÒSIT AMBIENTAL 1. Compactació urbana i optimització del
sòl urbà existent.
Minimitzar el consum del sòl, racionalitzar-ne l’ús, crear una estructura
urbana compacta, i proporcionar una diversificació d’usos
PROPÒSIT AMBIENTAL 2. Conservació de la biodiversitat i del
patrimoni natural del municipi.
Preservar la diversitat i la integritat dels valors i les singularitats naturals
i ecològiques del municipi
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PROPÒSIT AMBIENTAL 3. Preservació i potenciació de la
connectivitat ecològica.
Garantir la integritat, la qualitat i la funcionalitat connectora dels espais
naturals, i procurar la continuïtat física/funcional de la xarxa d’espais
lliures

PROPÒSIT AMBIENTAL 4. Conservació de la qualitat i la
permeabilitat paisatgística.
Preservar la diversitat del paisatge, enfortir el seu caràcter rural i
procurar la màxima permeabilitat paisatgística en la zona urbana i els
espais oberts de l’entorn

PROPÒSIT AMBIENTAL 5. Protecció del sòl i l’activitat agrícola.
Garantir la protecció i valorització del sòl i la seva capacitat agrològica i
productiva

PROPÒSIT AMBIENTAL 6. Prevenció i gestió dels riscos naturals
existents.
Identificar i ordenar els àmbits amb riscos i vulnerabilitats naturals

PROPÒSIT AMBIENTAL 7. Estructuració integrada del sistema de
mobilitat.
Garantir l’accessibilitat viària i la connectivitat social, i la millora de la
mobilitat local

PROPÒSIT AMBIENTAL 8. Contribució al fre del canvi climàtic,
adaptació als seus efectes i desenvolupament urbanístic
sostenible.
Contribuir en la mitigació del canvi climàtic, adaptar-se als seus efectes,
i garantir la protecció del medi en la implementació de les previsions
urbanístiques

Entre aquests objectius generals que representen les línies ambientals estratègiques de
l’Avanç de Pla, hi ha una sèrie d’altres objectius o actuacions que seran definides i
especificades a l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), els quals fan referència a aspectes
més concrets sobre l’execució de les actuacions urbanístiques previstes, per tal que
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segueixi unes condicions adequades de protecció del medi. Es refereix inicialment als
següents àmbits:
-

Recollida i gestió de residus.

-

Serveis i comunicacions.

-

Cicle de l’aigua.

-

Ambient atmosfèric.

-

Riscos naturals.

Es reserva per a l’estudi ambiental estratègic (EAE) la valoració d’altres aspectes
ambientals en resposta a la maduració de la proposta d’ordenació fruit de la continuació
dels propis treballs de redacció del Pla i al pronunciament i aportacions de les
administracions sectorials.
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3. ANÀLISI I DIAGNOSI DEL TERME MUNICIPAL. SENSIBILITAT AMBIENTAL
3.1. ANÀLISI I DIAGNOSI AMBIENTAL
A continuació s’elabora una caracterització dels aspectes i el elements ambientals més
significatius que presenta l’àmbit objecte de la modificació del Pla d’ordenació urbanística
municipal, i així aquest exercici permet localitzar i destacar les sensibilitats ambientals del
territori.
Els condicionants ambientals que incideixen en la formulació de les propostes
urbanístiques s’agrupen bàsicament en quatre blocs, corresponents al medi físic, al medi
biòtic, al paisatge i als riscos naturals. Dintre de cada bloc es destaquen diferents
aspectes de cada medi i, alhora, es caracteritzen els elements ambientalment més
rellevants que serveixen per especificar l’anàlisi del medi receptor.
La diagnosi serveix, doncs, per conèixer les capacitats ambientals de l’àmbit i les seves
possibilitats d’aprofitament i transformació urbanística.
A continuació s’especifiquen les sensibilitats ambientals del territori, agrupades en grans
termes en diferents aspectes i elements corresponents al medi físic, al medi natural, al
paisatge, a la mobilitat i als riscos ambientals. Per a cadascun d’aquests àmbits s’han
tingut en compte els condicionants ambientals que segueixen a continuació:
MEDI FÍSIC
Geomorfologia (Pendents i valor agrològic del sòl) / Hidrogeologia
(Aqüífers) / Hidrologia (Xarxa hídrica) / Atmosfera (Contaminació lumínica i
qualitat de l’aire)
MEDI NATURAL
Espais naturals (Espais naturals protegits i espais d’interès local) / Hàbitats
naturals (LHC i HIC) / Biodiversitat (Flora i fauna) / Connectivitat ecològica
(Espais d’interès connector) / Patrimoni geològic (espais d’interès geològic)
PAISATGE
Conques visuals (Exposició visual) / Matriu territorial (Elements significatius
del paisatge i usos del sòl)
MOBILITAT
Xarxa viària (Accessibilitat viària, mobilitat sostenible i connectivitat social)
RISCOS NATURALS
Riscos naturals (Risc d’inundació, risc d’incendi forestal, vulnerabilitat
hidrogeològica, i risc geològic)
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En concret, es poden prendre decisions sobre la capacitat que té el medi per acollir els
nous usos previstos en la proposta de zonificació urbanística, d’acord amb:
-

la susceptibilitat de perjudicar valors intrínsecs i estratègics del medi,

-

la transformació irreversible de les condicions naturals del territori,

-

la presència de vulnerabilitats i de riscos ambientals, i

-

l’existència d’elements ambientals que poden aportar millores al desenvolupament
sostenible de la proposta.

La sensibilitat ambiental s’ha mesurat en quatre categories, d’acord amb el que estableix
el mètode d’anàlisi que proposen els Serveis Territorials de Girona del Departament de
Territori i Sostenibilitat:


Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’aprecien condicionants ambientals
que desaconsellen totalment la seva transformació o directament queden excloses
del procés urbanitzador per determinacions legals o de risc.



Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició
relativa respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del
procés de transformació o, en cas que això no fos possible, prendre mesures
preventives, correctores o compensatòries significatives.



Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir
estrictament la seva transformació, fan recomanable l’adopció de determinades
mesures preventives o correctores.



Sensibilitat baixa: No s’aprecien elements especialment significatius que
poguessin fer no recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les
àrees on s’haurien de situar preferentment els elements de major impacte. Es
correspon amb els sòls residuals no inclosos en cap de les categories de
sensibilitat anteriors.

A continuació s’amplia la informació sobre els elements de valoració de la sensibilitat
ambiental per a cadascun dels àmbits proposats anteriorment, i es mostren els resultats
cartogràfics de cada nivell de sensibilitat (molt alta, alta, moderada i baixa).
Totes les figures que segueixen a continuació es poden consultar amb detall a l’annex
cartogràfic.
MEDI FÍSIC
GEOMORFOLOGIA. PENDENTS (INCLINACIÓ DEL TERRENY)
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Identificació dels terrenys amb pendents superiors al 20%, els quals queden exclosos del
procés urbanitzador.
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Descripció
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro presenta un relleu molt divers (veure mapa 1
de l’annex cartogràfic), amb una plana al·luvial del Ridaura central, que limita al sud amb
el massís de l’Ardenya-Cadiretes i al nord amb el massís de les Gavarres. Això fa que
fora de la plana al·luvial predominin pendents superiors al 20%, podent superar el 40% de
pendent en forces casos. Arribant en algun punt a haver-hi cingles i penya-segats, amb
afloraments rocosos, com a Roques Bessones, Pedralta i als Carcaixells d’en Dalmau,
que s’estenen pel Puig de Sant Baldiri fins als penya-segats litorals, entre la Punta de
Canyet i la Platja de Vallpresona.

Valoració de la sensibilitat ambiental
En general sensibilitat ambiental alta perquè l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística
municipal es localitza en un terreny divers, amb alguns punts de sensibilitat molt alta
associades als penya-segats i els afloraments rocosos. En el cas de les zones
muntanyoses seria sensibilitat alta i a la plana del Ridaura baixa.

GEOMORFOLOGIA. VALOR AGROLÒGIC DEL SÒL
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Identificació dels sòls amb aptitud agrològica d’acord amb les característiques físicoquímiques del sòl i el tipus de geologia de la zona.
Descripció
El mapa geològic de la zona permet identificar que les zones sedimentàries amb majors
aptituds agrològiques se situen a la plana del Ridaura, i al sistema de drenatge de
Gavarres i Cadiretes.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

-44-

Sòl agrícola que ocupa el pla al·luvial del riu Ridaura

Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental moderada perquè l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística
municipal se situa dins d’una matriu agroforestal predominant, on els boscos dominen els
vessants amb pendent, i les àrees agrícoles se situen fonamentalment a la plana al·luvial.

PATRIMONI GEOLOGIC. ESPAIS D’INTERES GEOLOGIC
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Presència d’elements d’interès del patrimoni geològic en el medi natural de l’àmbit.
Descripció
El massís de les Cadiretes, és un sistema muntanyós de substrat granític, amb un
patrimoni geològic d’alt valor, que ha estat catalogat com a Geozona dins de l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (Formes granítiques de l’Ardenya, codi 362). La
fàcil accessibilitat i la situació d’aquestes formes, permeten unes perspectives de gran
interès paisatgístic i moltes possibilitats didàctiques.
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Dins d’aquest espai si distingeixen dos punts d’interès geològic, la Roca Cavallera de la
Pedralta, que forma part de la tradició cultural i turística de la zona, i els Doms de Solius.
Els materials granítics que afloren a la geozona són granits o leucogranits formats per
abundant feldspat potàssic, quars i plagiòclasi i amb un contingut baix de biotita i, en
alguns casos, una mica de moscovita. Sobre aquest substrat han actuat una combinació
de factors estructurals i climàtics que han donat lloc al modelat actual del relleu.
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L’intens ús públic d’aquests espais (senderisme, escalada, etc.) requereix una regulació
especifica que permeti assegurar la conservació d’aquests valuosos espais.
Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental alta, perquè la singularitat dels elements geològics que es troba
en el massís de les Cadiretes, requereixen de mesures preventives i de gestió, per tal de
conservar aquests valors i fer-ho compatibles amb el seu ús turístic i didàctic.
HIDROGEOLOGIA. AQÜÍFERS I VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Presència d’aqüífers i valoració de la vulnerabilitat de les aigües subterrànies a veure’s
afectats davant de qualsevol procés potencialment contaminant, segons quines siguin les
característiques naturals del medi (geologia del terreny, i els paràmetres de profunditat
del nivell piezomètric, de recàrrega, i del tipus d’aqüífer, sòl, pendent, topografia,
naturalesa de la zona saturada, i de la conductivitat hidràulica).
Descripció
El terme municipal es situa sobre aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat, però a
la part central i destaca tot el sistema lligat al Ridaura. Aquest sistema, esta format per
l’aqüífer al·luvial superficial de la riera de Ridaura (codi 3033A15) i l’aqüífer al·luvial
profund de la riera de Ridaura (codi 3033A16). A més l’aqüífer del Ridaura, en sentit
ampli, es troba protegit pel Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes
de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de
Catalunya: delimitació de l’aqüífer de les rieres d'Aubí i Calonge i de l’aqüífer del Ridaura.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

-47-

Pel que fa a la contaminació de les aigües subterrànies, els nivells de nitrats identificats,
no superen els màxims considerats adequats, i no esta inclòs a l’inventari de zones
vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries de la Generalitat de Catalunya
(Decret 476/2004). Tot i així el risc es present, ja que alguns dels municipis pròxims han
estat inclosos dins d’aquest inventari.

Font: Planificació de l’espai fluvial de les conques del riu Ridaura i la riera de Calonge, 2010.
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L’explotació de l’aqüífer ha anat variant al llarg dels anys, però es tracta d’un element
vulnerable del territori, el qual requereix d’un instrument per a la gestió sostenible, que en
puguin preservar els seu valors a llarg termini. En aquest sentit el Pla especial de
recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al pas pel terme de Santa Cristina
d’Aro, proposa la redacció i instauració d’un programa d’ordenació de les extraccions
d’aigua dels aqüífers del Ridaura.
Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental alta atenent el fet que en el Ridaura la relació hidrodinàmica riuaqüífer sigui de règim d’influència suposa una pèrdua d’aigua superficial del curs del
Ridaura i els seus efluents, fet que implica que, en moments secs, no es pugui disposar
d’ambients humits naturals o d’aigua estancada. A tot això, cal sumar-hi que l’aqüífer té
una alta vulnerabilitat intrínseca, atès l’elevat risc d’impacte sobre l’estat fisicoquímic de
l’aigua.
Val a dir que la representació cartogràfica de la sensibilitat ambiental per motius de la
vulnerabilitat hidrogeològica del territori s’afegeix dins de l’àmbit dels riscos naturals.
HIDROLOGIA. XARXA HÍDRICA
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Valoració de la xarxa hídrica com a elements preexistents del territori i amb capacitat
estructuradora. S’han de protegir d’acord amb el Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel
qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret
849/1986.
Descripció
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal s’integra dins de la conca hidrogràfica
del riu Ridaura, la qual forma part de les rieres del cap de Begur-Blanes.
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El Ridaura rep les aigües d’una xarxa fluvial que drena el massís de les Gavarres i de
l’Ardenya-Cadiretes (Torrent de la Deu, Riera de Salenys, Riera de Bell-lloc, Riera del
Cementiri, Riera de Malvet, Torrent de Santa Escolàstica, Riera del Vilar, i Riera de
Solius). També hi ha presents diferents torrents i rieres litorals, com al nord la Riera de de
Mas Cases i Mar Riera, tributaries de la riera de Calonge, i al sud del municipi el Torrent
de Canyet i la Riera de Vallpresona, que drenen directament al mar.
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Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental alta de l’espai fluvial del Ridaura. Té múltiples dimensions, ja
siguin de caràcter social com natural, i degut a la vulnerabilitat d’aquest element s’ha de
considerar la preservació i millora d’aquest element, tal com ja preveu el Pla especial de
recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura. A més es tracta d’un element
estructural natural del municipi de Santa Cristina d’Aro, i és un component significatiu del
sistema de connectors ecològics d’àmbit supramunicipal entre els espais naturals de
l’Ardenya-Cadiretes i les Gavarres.
D’acord amb les definicions incloses a la normativa hidràulica i a partir de les
delimitacions tècniques de zones inundables, que s’efectuen les delimitacions en els
marges de la riera, s’establirà una zona de servitud de 5 metres d’amplada i una zona de
policia de 100 metres.
L’espai fluvial del Ridaura disposa de valors potencials a nivell natural, paisatgístic, urbà i
social, tot i que avui presenta un elevat grau de degradació estructural en termes de
vegetació i de paisatge fluvial.

ATMOSFERA. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA I QUALITAT DE L’AIRE
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Delimitació de diferents zones del territori d’acord amb la seva vulnerabilitat envers la
contaminació lluminosa, i la qualitat de l’aire, per tant segons el grau de necessitat de
protecció.
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Descripció
D’acord amb el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa, l’àmbit del Pla
d’ordenació urbanística municipal si diferencien diferents zones. Les zones urbanes com
Santa Cristina d’Aro es troben principalment en zones E3 de protecció moderada, mentre
que la plana fluvial es considera zona E2 d’alta protecció, i els massissos de Gavarres i
Ardenya-Cadiretes es consideren zones E1 de protecció màxima.

En l’àmbit de la qualitat de l’aire, el terme municipal se situa a la Zona de Qualitat de
l'Aire 9 (ZQA-09). La zona té uns valors per diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre,
partícules en suspensió, plom i el benzè que estan per sota dels valors límit establerts per
la normativa vigent. Pel que fa als nivells d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no es
superen els valors objectiu establerts a la legislació. En relació a l’ozó troposfèric no s’ha
superat el llindar d’alerta i tampoc s’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la
salut humana, però si en un punt de mesura de la zona pel que fa a l’objectiu per a la
protecció de la vegetació. En relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants,
els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.
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Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental moderada. S’ha de diferenciar la sensibilitat segons els espais, ja
que les zones muntanyoses s’haurien de considerar de sensibilitat alta. Pel que fa a
l’exposició actual a focus emissors de llum artificial, es concentren en les zones de
protecció moderada. En termes de qualitat d’aire la valoració és positiva, tot i que seria
més sensible els nivells d’ozó troposfèric.

MEDI NATURAL
ESPAIS NATURALS. ESPAIS NATURALS PROTEGITS I ESPAIS D’INTERÈS LOCAL
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Inclusió a espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000, PEIN) o altres espais naturals
d’interès en l’àmbit local.
Descripció
Aproximadament el 60% de l’àmbit municipal s’engloba dins d’espais PEIN, pel nord dins
de l’espai natural de les Gavarres i pel sud al del Massís de Cadiretes, que alhora estan
inclosos a la xarxa Natura 2000 en compliment de la Directiva Hàbitats (Directiva
92/43/CEE i la posterior adaptació 97/62/CEE) i la Directiva Aus (Directiva 79/409/CEE).
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A més les Gavarres es considera Zona especial de conservació (codi ES51120010) i el
massís de les Cadiretes es alhora ZEC i Zona d’especial protecció per a les aus (codi
ES5120013).
L’espai natural de les Gavarres (codi 490 del PEIN) és un espai on podem trobar ben
representada la diversitat dels ecosistemes de les serres litorals silícies del sistema
Mediterrani septentrional. Les Gavarres són un massís d'edat paleozoica, format
bàsicament per llicorelles que vers el sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral.
El massís és terra de suro i alzina (Quercetum ilicis galloprovinciale), i és on hi han les
millors suredes de tot Catalunya, essent així un espai d’alt interès forestal, però també
conté poblament florístics i faunístics mediterranis d’alt valor. Part dels motius pel qual es
preserven aquests valors, és un seguit de pràctiques tradicionals d'ús i aprofitament dels
ecosistemes mediterranis, les qual tenen un gran interès didàctic i pedagògic.

L’espai natural de les del Massís de les Cadiretes (codi 610 del PEIN) és un espai natural
format per petites elevacions de relleu granític. Tot i que la franja litoral de Cadiretes, té
poca superfície dins de l’àmbit municipal de Santa Cristina d’Aro, hi ha presents alguns
dels vessants marítims d'aquest massís, formada per una costa rocosa alta i escarpada,
molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines. Aquest massís litoral, té
valors estètics i paisatgístics excepcionals, amb una gran rellevància en la conservació de
la costa. A més cal destacar-ne la singularitat geològica que representen algunes
formacions característiques del massís.

Com en el cas de les Gavarres, el massís té una vegetació típica de la mediterrània
septentrional, i es troba en el domini de la sureda i les brolles silicícoles. Tot i així, en
aquest cas destaca per un notable interès biogeogràfic, per la presència notable
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d’elements extramediterranis (eurosiberians i atlàntics), que enmig d’un paisatge
típicament mediterrani donen un remarcable interès com a centre relictual d’espècies
d’afinitats atlàntiques. Cal destacar la presència al massís d'àrees notables per la seva
riquesa en espècies boreals, envoltades per una vegetació plenament mediterrània.
Sureda al massís de les Gavarres

La línia litoral d'aquest massís presenta també un notable interès amb biocenosis marines
característiques dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda i d'aigües fondes i
netes. Són de gran interès els fons de grapissar i els blocs coral·lígens de fondària, ben
diferents paisatgísticament dels que trobem a les Illes Medes.
A l’espai que hi ha entre aquests dos elements, s’hi troben diversos espais d’interès
natural en l’àmbit local (Bell·lloc-Torrent de la Coma-Torrent de Canyet, Riu Ridaura, Vall
de Solius i Vilar d'Aro-Bosc d'en Provençal). Aquests espais, tenen un important paper
com a connectors entre els dos espais naturals protegits esmentats, ja que pràcticament
permeten connectar-los.
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A més també hi ha la zona del Balcà, d'interès ecològic en l'àmbit local, situat al sud. Un
espai fluvial més humit i frescal associat a la llera del riu Ridaura, amb una gran diversitat
d’ambients i amb un grau de naturalitat elevat en comparació amb la resta del riu, tot i la
presència d’espècies al·lòctones en determinats punts.

Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental alta perquè l’àmbit inclou físicament espais naturals protegits. A
més s’ha de valorar els possibles impactes sobre aquests entorns d’interès ecològic que
qualsevol activitat podria tenir, ja siguin directament sobre aquests espais o els
connectors que els uneixen. El planejament urbanístic tindrà en compte un seguit de
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condicionants per evitar el possible impacte ambiental sobre aquestes àrees protegides
amb l’objectiu de conservar i alhora potenciar el valor ecològic de l’entorn i el seu àmbit
d’influència.

HÀBITATS NATURALS. HÀBITATS NATURALS I HÀBITATS D’INTERES COMUNITARI
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Presència d’hàbitats naturals i cobertes de vegetació dins de la matriu territorial on
s’insereix l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Descripció
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal acull hàbitats i elements naturals que
formen part de l’estructura vegetal mediterrània característica del Baix Empordà. El terme
municipal, especialment a les zones muntanyoses, està dominat per brolles calcífugues
de brucs i estepes (Cisto-Lavanduletea), amb un estrat arbori preponderant que en la
majoria de casos està dominat pel suro (Quercus suber), i en alguns casos per boscos de
transició dominats per pins mediterranis (Pinus halepensis, Pinus pinea i Pinus pinastre),
entre els que destaquen els boscos de pinastre més importants del Principat de
Catalunya.
Brolla d’estepes

Pinedes amb sotabosc de brucs i estepes
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Els alzinars (Quercus ilex), tot i ser vegetació típicament mediterrània, són poc presents
al terme, i es concentren a la plana. La resta de vegetació forestal està composta per
petites rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens) i roure africà (Quercus
canariensis), que es troben a les obagues, o fins i tot alguna castanyeda acidòfila.

Fulla
del
canariensis)

roure

africà

(Quercus

Peus de roure (Quercus pubescens) alineats a l’antic camí de
Solius
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Els espais oberts són escassos i principalment es tracta de fenassars (prats de
Brachypodium phoenicoides).

Els importants afloraments rocosos dels massissos, presenten cingles i penyals silicis,
amb vegetació rupícola de les contrades mediterrànies càlides. El municipi no compta
amb una gran superfície d’ambients pròpiament litorals, però tot i així presenta alguns
penya-segats amb pastanaga marina (Daucus gingidium) típics de la zona septentrional.

En resum, es tracta d’un mosaic complet dels habitats mediterranis, essent així un bon
punt de representació de la biodiversitat d’aquest tipus d’ambients, especialment del
paisatge forestal.
Pel que fa als hàbitats riberencs, a l’àmbit del riu Ridaura, com a la majoria de rius del
territori hi manquen algunes comunitats, i les presents es troben poc estructurades. Tot i
així s’hi troba alguna verneda (Alnus glutinosa), que exemplificaria el tipus de bosc de
ribera que hi hauria a la plana en el passat, i els hàbitats associats als rius amb vores
llotoses.
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Verneda a la zona del Balcà, al riu Ridaura

Hàbitats (LHC)

Superfície (ha)

16a Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits

0,3

18b Penya-segats i costes rocoses de la zona septentrional (fins al
Maresme), amb pastanaga marina (Daucus gingidium)

0,1

24a Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació
llenyosa densa

44,9

32n Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

122,9

34g Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia
serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls
profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània

13,4

41m Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines
(Q. ilex), de terra baixa

8,7

41o Rouredes de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris
catalanídic septentrional i olositànic

57,3
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41p Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

4,0

42acPinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles
silicícoles, de terra baixa

10,6

42w Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana

151,3

42x Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc
llenyós

9,3

42y Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana

245,1

44f Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium
flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà

23,4

45a Suredes amb sotabosc clarament forestal

1512,9

45b Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels
Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional

2350,6

45c Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa

80,8

45i Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)

670,9

62d Cingles i penyals silicis de les contrades mediterrànies càlides

49,8

El terme municipal presenta una gran varietat d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), els
quals cal conservar, degut a la seu alt valor natural.
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Un exemple d’aquests hàbitats és la sureda (9330), que tot i ser abundant a l’espai del
Pla d’ordenació urbanística municipal, a una escala europea es tracta d’un element rar, i
representatiu de la vegetació mediterrània, motiu pel qual es considera HIC.
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Acompanyant aquest HIC forestal s’hi troben les pinedes mediterrànies (9540) i alzinars
(9340), tot i que amb un recobriment més baix. Un altre HIC rellevant són les vernedes i
altres boscos de ribera afins (91E0*), un hàbitat prioritari, catalogat per l’Annex I de la
Directiva Hàbitats 97/62/UE. En el global de l’àmbit del terme municipal els HIC ocupen
5023 ha, que suposen aproximadament el 74% de la totalitat de la superfície del municipi.
HIC

Superfície (ha)

1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació,
amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques

10,78

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del
Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p.

19,57

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola

86,86

91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

23,44

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure
africà (Quercus canariensis)

94,01

9260 Castanyedes
9330 Suredes

4,04
4.775,87

9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies
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Valoració de la sensibilitat ambiental
Sensibilitat ambiental moderada-alta per la presència d’una matriu vegetal vinculada a
Hàbitats d’Interès Comunitari. No obstant, la poca superfície d’espais oberts amb
vegetació mediterrània, suposa una debilitat en el mosaic paisatgístic del municipi. El
hàbitats associats a la ribera del Ridaura, presenten un notable potencial ecològic i
permeten una funció connectora en la plana al·luvial i els vessants muntanyencs dels
massissos de les Gavarres i Cadiretes.

BIODIVERSITAT. FLORA I FAUNA
Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental
Àrees d’elevada biodiversitat de flora i fauna, en la matriu territorial on s’insereix l’àmbit
del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Descripció
Part de la importància de les Gavarres com a espai natural, es deu a la presència de
singularitats florístiques, de caràcter termòfil i típicament mediterrànies com Adenocarpus
telonensis, Cistus ladaniferus i Genista linifolia, que en aquest cas es troben estrictament
protegides pel PEIN. Faunísticament el massís també és un gran exponent de la fauna
mediterrània, amb la presència de diverses espècies catalogades a l’Annex II de la
Directiva 92/43 d’hàbitats (Barbus meridionalis, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx
cerdo, Coenagrion mercuriale, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Lutra lutra,
Mauremys leprosa, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus,
Oxygastra curtisii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum i Rhinolophus
hipposideros).
En el cas del massís de les Cadiretes hi ha presents algunes espècies singulars
extramediterrànies, molt vulnerables, que troben en aquest àmbit les seves localitats més
properes a la Mediterrània, motiu pel qual es tracta d’espècies estrictament protegides pel
PEIN (Sphagnum subnitens, Drosera rotundifolia, Potamogeton polygonifolius, Hypericum
elodes, Osmunda regalis).
La presència d'aquests elements extramediterranis en aquest massís plenament
mediterrani li dona un remarcable interès com a centre relictual d'espècies d'afinitats
atlàntiques que, temps enrere, devien ésser àmpliament representades en aquestes
contrades. A això cal sumar-hi espècies mediterrànies rares al territori català que també
són estrictament protegides pel PEIN (Genista linifolia, Iberis dunali, Ophioglossum
lusitanicum, Isoetes durie). La fauna terrestre és típicament mediterrània amb alguns
elements destacats inclosos a de l’Annex II de la Directiva 92/43 d’hàbitats (Mauremys
leprosa, Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis,
Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros i Tursiops truncatus).
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A aquestes comunitats cal afegir la presència de comunitats pròpies del litoral, donant en
el conjunt una riquesa faunística elevada, en especial a l’avifauna, essent així el massís
de les Cadiretes considerat una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), on si
troben espècies d'ocells de l'Annex I de la Directiva 2009/147 (Calonectris diomedea,
Hydrobates pelagicus, Egretta garzetta, Milvus migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus,
Circus pygargus, Aquila chrysaetus, Hieraaetus pennatus, Hieraaetus fasciatus, Falco
peregrinus, Larus melanocephalus, Larus genei, Larus audouinii , Sterna sandvicensis ,
Chlidonias niger, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Galerida thecklae,
Lullula arborea, Anthus campestris, Oenanthe leucura, Sylvia undata, Pyrrhocorax
pyrrhocorax, Emberiza hortulana, Puffinus mauretanicus, Phalacrocorax aristotelis
desmarestii). Per aquesta biodiversitat, i la presencia d’una àrea critica d’espècies de
fauna i flora amenaçada, el massís i la seva àrea d’influència es considerat pel DTES
com una Àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF) amb el codi 13618.

El Ridaura tot i ser un riu amb una vegetació molt alterada, té una biodiversitat prou
destacada, que fa que el tram alt dins del municipi sigui considerat AIFF. De fet a la zona
de la Balca hi ha presència d’espècies botàniques eurosiberianes de gran interès com el
Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis, Doronicum pardalianches i Lilium martagon.
Alhora destaquen altres espècies com la Genista linifolia, estrictament protegida en els
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