MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL POUM

juliol 2018

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

0

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

1

CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL POUM
1.

INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................ 6
1.1.

EMMARCAMENT DEL POUM ............................................................................................. 8

1.1.1 MARC LEGAL DEL POUM .................................................................................................. 8
1.1.2 FORMULACIÓ DEL POUM ................................................................................................. 9
1.1.3 REDACCIÓ DEL POUM ...................................................................................................... 9
1.1.4 DETERMINACIONS DEL POUM ...................................................................................... 10
1.1.5 DOCUMENTACIÓ DEL POUM ......................................................................................... 13
1.2.

L’AVANÇ DE PLA............................................................................................................... 14

1.2.1 OBJECTE DEL DOCUMENT ............................................................................................ 14
1.2.2 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL POUM ................................................................ 15
1.2.3 TREBALLS PREVIS .......................................................................................................... 16
1.2.4 L’AVANÇ DE PLA COM A EINA DE PARTICIPACIÓ ....................................................... 18
1.2.5 L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL POUM .......................................................................... 19
1.2.6 CONTINGUTS DE L’AVANÇ DE PLA ............................................................................... 20
2.

INFORMACIÓ URBANISTICA ...................................................................................................... 21
2.1

PRELIMINARS ................................................................................................................... 21
2.1.1 EL MARC GEOGRÀFIC .................................................................................................... 21
2.1.2 BREU RESSENYA HISTÒRICA ........................................................................................ 22
2.1.3 LA MORFOLOGIA URBANA ............................................................................................. 27
2.1.4 AVANÇ DE LA MEMÒRIA SOCIAL DEL PLA ................................................................... 33

2.2

EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL ......................... 66
2.2.1 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES ............................... 66
2.2.2 EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER ...................................... 69
2.2.3 EL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000 ............................... 70

2.3

EL PLANEJAMENT URBANISTIC MUNICIPAL VIGENT .................................................. 71
2.3.1 EL POUM VIGENT/2008 ................................................................................................... 72
2.3.2 RECURSOS ADMINISTRATIUS EN RELACIÓ AL POUM ............................................... 80
2.3.3 SENTÈNCIES JUDICIALS EN RELACIÓ AL POUM ........................................................ 80
2.3.4 MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM ...................................................................... 82

2.4
3.

AGENDA 21 ....................................................................................................................... 86

ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL POUM VIGENT ............................................................ 87
3.1

EL SÒL URBÀ .................................................................................................................... 88

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

2

3.1.1 DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT .................................................. 89
3.1.2 DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT ........................................... 89

4.

3.2

EL SÒL URBANITZABLE ................................................................................................... 92

3.3

CONCLUSIONS ................................................................................................................. 94

DIRECTRIUS, PROPÒSITS DEL PLANEJAMENT ...................................................................... 96
4.1

EN RELACIÓ A LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL NOU PLA ................................ 96
4.1.1 LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL .......................................................................................... 96
4.1.2 ELS SISTEMES URBANÍSTICS........................................................................................ 97

4.2

L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ ...................................................................................... 103
4.2.1 LES ACTUACIONS DE MILLORA URBANA .................................................................. 106
4.2.2 ELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA .............................................................. 109

4.3

L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE .................................................................... 115
4.3.1 EL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT ............................................................................ 117
4.3.2 EL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT ...................................................................... 118
4.3.3 DIRECTRIUS I PROPÒSITS RESPECTE AL SÒL URBANITZABLE ............................ 118

4.4

L’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE .............................................................. 119
4.4.1 VALORITZACIÓ DEL SÒL RÚSTIC ................................................................................ 119
4.4.2 ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DELS E.I.N. ................................................................ 120
4.4.3 ESPAIS CONNECTORS LOCALS .................................................................................. 121
4.4.4 LES URBANITZACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE ................................................ 121

4.5

EL PAISATGE .................................................................................................................. 123

4.6

REFLEXIONS ECONÒMIQUES I FINANCERES EN RELACIÓ AL NOU PLA............... 125
4.6.1 LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DEL PLA ................................................. 125
4.6.2 LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL PLA ............................................................... 127

4.7

REFLEXIONS DE CARÀCTER LEGAL EN RELACIÓ AL NOU PLA .............................. 127
4.7.1 EN RELACIÓ A LES SENTÈNCIES QUE AFECTEN AL VIGENT POUM ..................... 127
4.7.2 EN RELACIÓ A LA REVISIÓ DEL RÈGIM DEL SÒL DEL NOU PLA ............................ 128

5.

4.8

SÍNTESI DELS PRINCIPALS PROPÒSITS DEL POUM................................................. 129

4.9

L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SOBRE LA MOBILITAT ................................................. 131

ELS OBJECTIUS DEL PLA ......................................................................................................... 133
5.1

EN RELACIÓ A L’ENCAIXAMENT TERRITORIAL ......................................................... 133

5.2

EN RELACIÓ AMB LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL......................................................... 133

5.3

EN RELACIÓ ALS SISTEMES URBANÍSTICS ............................................................... 134
5.3.1 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA HIDROLÒGIC ............................................................ 134
5.3.2 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT .......................................................... 134

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

3

5.3.3 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES .................................................. 135
5.3.4 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS ..................................................... 136
5.3.5 EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS TÈCNICS ................................................................. 137
5.4

EN RELACIÓ A L’ORDENACIÓ I ELS USOS DEL SÒL ................................................. 137
5.4.1 EN RELACIÓ AMB EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT ......................................................... 137
5.4.2 EN RELACIÓ AMB ELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ AMB DÈFICITS URBANÍSTICS .... 138
5.4.3 EN RELACIÓ AMB ELS SECTORS DE MILLORA URBANA ......................................... 139

6.

5.5

EN RELACIÓ AMB EL SÒL URBANITZABLE ................................................................. 139

5.6

EN RELACIÓ AL SÒL NO URBANITZABLE ................................................................... 141

5.7

EN RELACIÓ AMB EL PAISATGE .................................................................................. 141

ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES ............................................................... 143
6.1

CONTEXT URBANÍSTIC I AMBIENTAL .......................................................................... 143

6.2

PLANTEJAMENT DE LES ALTERNATIVES ................................................................... 143

6.3

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES .................................................................. 146

6.4

LES PROPOSTES ALTERNATIVES DE L’AVANÇ DE POUM ....................................... 147
6.4.1 EN RELACIÓ AL MARC TERRITORIAL ......................................................................... 147
6.4.2 EN RELACIÓ A LES HIPÒTESI DE CREIXENT DEMOGRÀFIC ................................... 159
6.4.3 EN RELACIÓ A LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL ........................................................... 160
6.4.4 EN RELACIÓ ALS SISTEMES URBANISTICS ............................................................... 172

7.

8

9.

6.5

QUADRES DE SUPERFÍCIES COMPARADES .............................................................. 178

6.6

VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT ......................................... 179

L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA ........................................................................................ 180
7.1

EL MARC LEGAL DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA ......................................... 180

7.2

DEFINICIONS EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA .......................... 181

7.3

PRINCIPIS RECTORS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ................................................. 181

7.4

PROCEDIMENT DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA ........................................... 181

7.5

EL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC.......................................................................... 182

7.6

L’ANÀLISI I LA DIAGNOSI AMBIENTAL ......................................................................... 183

PARTICIPACIÓ CIUTADANA ..................................................................................................... 195
8.1

INTRODUCCIÓ................................................................................................................ 195

8.2

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL I SEGUIMENT.............................................. 195

8.3

DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ....................................................................................... 195

8.4

DEBAT CIUTADÀ ............................................................................................................ 196

8.5

SEGUIMENT DEL POUM ................................................................................................ 196

SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ................................................................. 197

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

4

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

5

1.

INTRODUCCIÓ

Revisar el relativament jove planejament general de Santa Cristina d’Aro significa repensar,
sobre la particular estructura d’aquest territori, el model d’ordenació urbana i d’ocupació del
sòl que associat a tendències de creixement residencial i d’activitat econòmica es
proposaren l’any 2008, en un context clarament diferent del que ens trobem transcorreguts
deu anys de la seva redacció i aprovació, i actualitzar les seves propostes i determinacions
urbanístiques a la situació actual del municipi.

Al llarg d’aquest període de vigència del POUM, la reflexió urbanística ha estat molt present
al municipi com evidencien els següents aspectes significatius:
-

el fet de l’entrada en vigor, l’any 2010, de noves propostes d’ordenació territorial que
afecten al municipi i als municipis veïns,
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-

els 45 expedients de modificació puntual del pla (set d’ells actualment en tràmit),

-

els 4 plans parcials desenvolupats en el sòl urbanitzable,

-

els 6 plans parcials que es troben en diferents estats de tramitació administrativa,

-

els 6 plans especials o de millora urbana, dels quals 4 s’han tramitat
administrativament,

-

les dues resolucions administratives que afecten al text vigent

-

les sis sentències del TSJC que, per diferents àmbits i continguts, anul·len
puntualment les determinacions del POUM/2008.

Aquesta llarga relació d’actuacions relacionades amb la planificació urbanística indica el
nivell d’activitat municipal, les dificultats en el desenvolupament i gestió d’algunes de les
determinacions del POUM i posen en evidència el desencaixament entre alguns dels
propòsits i determinacions del planejament vigent, amb el marc social, ambiental, paisatgístic
i econòmic que subratlla i, alhora, condiciona les necessitats públiques i privades que el
municipi es planteja avui i en un futur pròxim.
Les determinacions bàsiques que han de regir el procés de revisió de la planificació
urbanística municipal, generades a partir d’un procés altament participatiu, hauran de posar
l’accent en aquells valors que ens ofereix aquest particular territori i el seu paisatge, en les
noves situacions derivades dels canvis socials i econòmics que s’han produït en els últims
deu anys i en la cultura ambiental i paisatgística que com a societat hem reforçat i afegit als
principis que foren la referència sobre la que es va projectar el marc urbanístic municipal de
l’any 2008.
Repensar per reordenar i per entendre, restablir i actualitzar les seves relacions amb les
àrees urbanes pròximes és un exercici que requereix conèixer i reconèixer sobre el territori la
diversitat que aquest conté, els seus valors, i atendre a les seves especificitats, a la seva
capacitat receptora de les activitats humanes, als seus límits i, alhora, reforçar els elements
de complementarietat que s’estableixen amb els sistemes veïns.
Revisar el vigent POUM ens obliga a conèixer l’estat de desenvolupament del mateix en els
deu anys de la seva vigència i les conseqüències que el seu desenvolupament ha tingut
sobre la qualitat de vida de les persones, per l’equilibri del medi natural i pel
desenvolupament dels objectius socials i econòmics que es pretenien. Aquest exercici ens
permetrà posar en pràctica estratègies de planejament que buscaran l’equilibri entre les
necessitats socials, les activitats econòmiques, la diversitat i funcionament dels ecosistemes,
i el valor del seu paisatge tant del medi rural com del medi urbà, garantint els serveis urbans i
ambientals essencials per al benestar de les persones.
El nou Pla tindrà present tot allò que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es va fixar com a
estratègies i objectius a assolir en el futur del seu desenvolupament social, ambiental,
econòmic i urbanístic, en els documents que contenen l’AGENDA 21 i Pla d’Acció Local per a
la Sostenibilitat (PALS) redactats l’any 2011.
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Perquè un POUM no és únicament un document tècnic i administratiu, sinó que
principalment és el marc de referència que la població del municipi i la seva administració
local fixen per al seu desenvolupament futur, es redacta el present Avanç de pla, per tal de:
-

donar a conèixer i divulgar les principals característiques urbanístiques i ambientals
del municipi, tant del medi físic natural com de l’espai urbanitzat,

-

concretar i fer èxplicits les directrius, propòsits i objectius que l’Ajuntament proposa i
que han de guiar el procés de redacció del POUM

-

seleccionar i presentar les opcions i/o alternatives de planejament pròpies d’aquesta
fase inicial de revisió de la planificació urbanística municipal

-

sotmetre al procés d’avaluació ambiental aquestes propostes preliminars

-

nodrir d’informació de base els processos de participació ciutadana per a la redacció
del POUM.

1.1.

EMMARCAMENT DEL POUM

1.1.1 MARC LEGAL DEL POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es redacta en base al que dicta el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya. D’acord amb aquest marc jurídic de referència l’ordenació
urbanística del municipi ha de perseguir:
-

la utilització racional del territori i el medi ambient

-

conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural

-

garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures

-

configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la
cohesió social

-

considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà

-

consolidant un model de territori globalment eficient

-

fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els
processos urbanístics

El POUM és l’instrument d’ordenació integral del territori que abasta el terme municipal i l’hi
correspon :
-

classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent

-

definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament
urbanístic

-

definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el
desenvolupament
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-

definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori

-

definir els objectius mediambientals.

-

reservar sòl, si s’escau, per a la construcció d’habitatges de protecció pública

El marc legal actual en matèria d’urbanisme estableix l’evolució en paral·lel del tràmit
urbanístic i del tràmit d’avaluació ambiental estratègica i de la documentació ambiental que
ha d’acompanyar un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal:
-

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, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, aprovada pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost) –LUC-

-

Reglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, -RLU- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes

1.1.2 FORMULACIÓ DEL POUM
El POUM el formula l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’aprova inicialment i
provisionalment, corresponent l’aprovació definitiva al conseller/a de Política Territorial amb
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
1.1.3 REDACCIÓ DEL POUM
L’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, a proposta de la Mesa de Contractació, va encarregar
els treballs de redacció del POUM a l’empresa PAU-CD, SLP, dirigida pels arquitectes
urbanistes:
-

Xavier Canosa, arquitecte urbanista, que dirigeix la societat professional PAU-CD,
SLP, especialitzat en planificació i gestió urbanística. Actua com a director i coordinador
de l’equip redactor, i com a redactor dels treballs d’anàlisi territorial, planificació
urbanística i programes de gestió urbana.

-

Núria Díez, arquitecta superior, que forma part de la societat professional PAU-CD,
SLP, amb experiència en planificació i gestió urbanística, que actua com a responsable
del treballs d’anàlisi urbanístic i planificació detallada de les propostes. Dins l’equip
redactor assumeix les responsabilitats de l’organització tècnica dels membres de l’equip.

Per a la redacció d’aquests treball la societat professional PAU-CD, SLP col·laborarà amb els
següents persones i equips professionals especialitzats:
-

Clara Maymi, advocada urbanista i tècnica d’urbanisme de l’administració, que participa
com a responsable del treballs d’anàlisi i assessorament legal en la planificació de la
revisió del POUM.

-

ABM Serveis D'enginyeria I Consulting, S.L, empresa consultora de enginyeria que
participa en la redacció dels estudio hidràulics, valoració de riscos i de drenatge i
col·laborarà en l’estudi de mobilitat generada i en la diagnosi i en les propostes relatives
a la planificació energètica alternativa amb l’empresa ECOVAT. El representant del
conjunt de tècnics col·laboradors que ABM aporta a la redacció del POUM recau en
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l’enginyer Ricardo Ruiz de Morales i l’enginyer Pau Frigola, en representació
d’ECOVAT.
-

GEOSERVEI SL, empresa consultora ambiental que participa en la redacció del
Documento inicial estratègic, l’Estudi ambiental estratègic, el Document ambiental resum
i en l’Informe ambiental. Així mateix col·labora en l’estudi d’identificació de riscos
geològics, en els estudis d’impacte i integració paisatgística i en l’estudi de mobilitat
generada. El representant del conjunt de tècnics col·laboradors que GEOSERVEI aporta
a la redacció del POUM és el geòleg Joan Solà.

-

E1DOS DINAMITZACIÓ SOCIAL, empresa especialitzada en projectes de participació
ciutadana, transparència, creativitat i transversalitat i investigació social. Participa en el
disseny metodològic i concreció en el projecte de participació, en coordinació amb els
responsables municipals i la resta de l’equip redactor, en l’organització de les trobades
informatives amb la ciutadania amb debats, assessorament a la comunicació i recollida
d’aportacions individuals, dinamització de la participació al carrer i redacció de la
memòria/informe de suggeriments. La representant del conjunt de tècnics col·laboradors
que E1DOS aporta a la redacció del POUM és la sociòloga Yolanda Jiménez.

-

MILGRAMS, empresa especialitzada en el suport tecnològic als processos de
participació ciutadana, participa en aquest procés generant un canal d’informació que, a
partir de les noves tecnologies, l’acosti a més ciutadans i perfils representatius el debat
sobre la revisió del POUM, amb connexió a qualsevol hora des de qualsevol lloc a partir
de mecanismes senzills i flexibles que permetin adaptar-se a les necessitats de cada
moment i etapa del procés. El representant del conjunt de tècnics col·laboradors que
MILGRAMS aporta a la redacció del POUM és el llicenciat en administració d’empreses
Miquel Roig.

-

PROMO Assessors Consultors SAP, empresa especialitzada en els aspectes
econòmics i financers del cicle immobiliari (concepte, planejament, gestió i execució),
que participa en anàlisi i diagnosi relacionat amb ordenació territorial, el planejament
municipal, la gestió urbanística de les propostes i en la memòria social relacionada amb
l’habitatge. El representant del conjunt de tècnics col·laboradors que PROMO aporta a
la redacció del POUM és l’economista Agustí Jover.

1.1.4 DETERMINACIONS DEL POUM
Les determinacions que el POUM de Santa Cristina d’Aro ha de desenvolupar són:
Amb caràcter general
a) 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.
b) establir les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a aconseguir la
plena efectivitat del règim respectiu.
c) desenvolupar per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori.
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d) 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.
e) incorporar previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
f)

definir el sistema general d’espais lliures públics que sigui adequada a les necessitats
del municipi.

En el sòl urbà:
En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors
subjectes a un pla de millora urbana, el POUM detallarà l’ordenació urbanística del sòl, fixarà
els paràmetres urbanístics necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació i
assenyalarà les alineacions. Pel que fa a l’ordenació de volums, el Pla en pot preveure una
amb caràcter obligatori o diverses alternatives. En aquest darrer supòsit, es podrà especificar
gràficament les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de l’edificació que, sense
alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten variació. En aquest tipus de sòl
urbà consolidat, el POUM establirà quins són els elements d’urbanització que cal completar o
acabar perquè els terrenys que puguin resultar afectats adquireixin la condició de solar, així
com en els casos existents de finques que no tenen la condició de solar per no disposar
d’accés directa a vial.
En els àmbits de sòl urbà no consolidat per als quals el vigent POUM/2008 delimita polígons
d’actuació (14 en total) caldrà, si és el cas, que el nou Pla determini les obres d’urbanització
que manquen (la majoria d’aquest àmbits presenten dèficits d’urbanització) i si fos necessari
concreti les rasants mitjançant la necessitat de redactar un projecte d’urbanització, que
haurà de comprendre totes les obres d’urbanització i que s’haurà de tramitar simultàniament
amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta.
Algunes de les principals causes que han impedit el desenvolupament de les previsions del
POUM en aquests polígons d’actuació urbanística es deuen en part a les condicions que el
marc legal en matèria urbanística fixa pels sectors inclosos en aquest tipus de polígons en sòl
urbà, cas de la practica totalitat d’aquests assentaments, i que fixa unes obligacions que han de
complir els propietaris de difícil execució pel sistema de repartiment de càrregues i beneficis que
no sempre assegura l’equitat ni la participació de la col·lectivitat en els beneficis que es
generen.
Els principals problemes es plantegen per la impossibilitat d’urbanitzar amb els nivells de
qualitat legalment exigits i les carregues econòmiques que resulten, per l’obligació de
reservar sòl per a sistemes amb independència de la necessitat dels assentaments i per les
disfuncions existents entre els processos d’urbanització i legalització i els vinculats al registre
de les propietats.
En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un pla
de millora urbana, el POUM recollirà les determinacions d’aquells que ja han estat
desenvolupats i pel de nova delimitació fixarà els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats,
els usos principals i compatibles, i els estàndards per a determinar les reserves mínimes per
POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

11

al sistema local d’espais lliures i equipaments. Aquests sectors podran ésser físicament
discontinus.
En nou Pla mantindrà bàsicament l’ordenació detallada del sòl urbà que fa el POUM/2008 i,
atenent a les directrius anteriorment citades i als propòsits i objectius que es presenten en
aquest Avanç de POUM, revisarà les determinacions del mateix:
a) Aplicant les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació
d’aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, respectant en tot cas la
proporció adequada a les necessitats de la població.
b) Assignant usos detallats per a cada zona, revisant en els casos necessaris els
actuals.
c) Regulant els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les
edificacions.
d) Determinant quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals
hi han d’ésser protegits.
e) Regulant l’ús del subsòl per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació de
les infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els
aprofitaments privats que hi siguin compatibles.
En sòl urbanitzable:
Revisar les determinacions del POUM/2008, en relació al sòl urbanitzable delimitat, adaptantles als supòsits de creixement demogràfic i econòmic que es proposen en el present Avanç
de POUM. En conseqüència, pels sectors que resultin així classificats, caldrà concretar la
seva delimitació, territorialment continua i/o discontinua, i, per a cadascun d’aquests es
fixaran:
a) els índexs d’edificabilitat bruta
b) la densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges per hectàrea
c) els usos principals i compatibles
d) els estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais
lliures i equipaments.
En base a les directrius, propòsits i objectius que planteja aquest Avanç de pla, es revisaran
les propostes del POUM/2008 en relació al sòl urbanitzable no delimitat. En el cas en que
s’ordenés algun sector dins aquest règim de sòl, el Pla haurà d’establir:
a) les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són
permeses, en funció dels diferents usos.
b) les intensitats màximes dels usos urbanístics.
c) les connexions amb les infraestructures exteriors.
d) els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta.
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En sòl no urbanitzable:
En nou Pla mantindrà bàsicament l’ordenació detallada del sòl no urbanitzable que fa el
POUM/2008, si be s’adaptarà a les directrius, propòsits i objectius que per aquest règim de
sòl s’estableixen en el present Avanç de pla. En tot cas i donada la singularitat que atorga al
municipi el fet d’estar travessat per sistema natural del Ridaura, de disposar de gran part del
territori situat al nord protegit de manera especial (EIN Gavarres) i de disposar de gran part
del territori situat al sud també especialment protegit (EIN Ardenya-Cadiretes), revisarà les
determinacions del mateix:
a) Adaptant-se a aquestes específiques singularitats
b) Concretant els espais amb funcions connectores entre els EIN
c) Regulant cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau de
conservació i protecció pretesos.
d) Regulant els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles.
e) Establint els llindars de noves construccions en no urbanitzable
f) Revisant el vigent catàleg de masies i cases rurals.
1.1.5 DOCUMENTACIÓ DEL POUM
La documentació mínima del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha de consistir en:
a) memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que
escaiguin.
b) plànols d’informació i d’ordenació urbanística del sòl urbà, urbanitzable i no
urbanitzable
c) plànols de definició d’alineacions i rasants
d) les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia
elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les
corresponents als altres serveis establerts pel pla.
e) les normes urbanístiques.
f) el catàleg de bens a protegir
g) l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció
d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini
la llei.
i) documentació mediambiental adequada segons la legislació sectorial vigent
En el cas que en el transcurs de la redacció del POUM s’optés per una ordenació de més
complexitat en el sòl urbà i amb la classificació de sòls urbanitzables, la documentació del
POUM tindria que complementar-se amb:
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a) plànols de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament
de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament
i les corresponents als altres serveis establerts pel pla.
b) normes urbanístiques d’acord amb la nova proposta
c) catàleg de béns a protegir.
d) agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
e) informe de sostenibilitat ambiental i memòria ambiental
f) memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge
protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei.
1.2.

L’AVANÇ DE PLA

1.2.1 OBJECTE DEL DOCUMENT
L’Avanç del POUM és un document genèric, previ a la redacció pròpiament dita del POUM
que expressa els objectius i propòsits d’ordenació del municipi en un futur, proposa el seu
model de desenvolupament i planteja diferents alternatives per tal es pugui iniciar el procés
d’avaluació ambiental del pla.
Documentació de l’Avanç de pla
El contingut del document d’Avanç de POUM ve regulat als articles 86 bis TRLUC i 106.2
RLUC, que en el cas de Palau-sator el formen els següents documents: memòria descriptiva
i justificativa; document inicial estratègic, plànols d’informació i d’avanç d’ordenació, i els trets
bàsics de la nova regulació normativa.
La memòria de l’Avanç de pla conté:
a) Diagnosi ambiental (que es presenta en el Document Inicial Estratègic)
b) Diagnosi urbanística
c) Els objectius i els criteris generals del pla.
d) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics,
ambientals o socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa a
informació pública.
e) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.
f) El Document Inicial Estratègic amb els continguts assenyalats en les lletres a i b de
l’article 70 del RLU.
Acord del Ple d'aprovació de l'avanç de POUM.
El Ple municipal acorda l’aprovació de l'Avanç de POUM, i la suspensió potestativa de
llicències, per un termini màxim d’un any, que es limita als àmbits concrets del nuclis urbans
del municipi, a la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes i instruments de gestió
urbanística i urbanització, i a l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o
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ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial que afecta l’àmbit.
Exposició pública de l’Avanç
Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament
a l’aprovació inicial del POUM l’Ajuntament ha d’acordar publicar i sotmetre a informació
pública l’avanç del planejament urbanístic.
D’acord amb el TRLUC i el seu Reglament, en el moment en què s’aprovi l’Avanç de pla, que
conté els treballs d’elaboració del POUM que permeten formular els criteris, els objectius i les
solucions generals del planejament, la corporació municipal ha de fer la màxima difusió de
les propostes, obrint un període mínim de trenta dies hàbils d’exposició pública telemàtica i
presencial dels treballs, termini que ha de permetre que les corporacions, les associacions i
els particulars puguin formular suggeriments i alternatives al planejament previst.
Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)
Simultàniament al període d’informació publica, l’ajuntament tramet l’Avanç amb Document
Inicial Estratègic al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
per tal d’obtenir el Document d’abast de l’OTAA i el primer informe urbanístic territorial (ITU)
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (CTU-G).
Amb el DIE, l’OTAA emet (en el termini màxim de dos mesos) la Declaració ambiental
estratègica que permetrà l’elaboració de l’Estudi Ambiental estratègic que acompanya el
document del POUM que es redactarà per a la seva aprovació inicial.
Valoració dels suggeriments
L’equip redactor del POUM elaboraran un informe tècnic, d’anàlisi i valoració dels
suggeriments aplegats en el tràmit d’informació pública de l’Avanç de pla, i la corporació
municipal analitzarà les alternatives i els suggeriments presentats i proposarà la confirmació
o la rectificació dels criteris del planejament continguts en el referit Avanç de pla.
1.2.2 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL POUM
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.
Com dèiem a la introducció del present Avanç de Pla, 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, s’han aprovat 45
expedients de modificació puntual del POUM, s’han desenvolupat 4 plans parcials en el sòl
urbanitzable i 6 més es troben en diferents estats de tramitació administrativa, 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/2008.
Aquesta situació revela les dificultats en el desenvolupament i gestió d’algunes de les
determinacions del POUM i posa en evidència el desencaixament entre alguns dels propòsits
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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 avui i en un futur pròxim.
En base al que s’ha exposat anteriorment, i 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, del qual el present document d’Avanç de Pla i DIE, en el marc dels treballs
previs i preparatoris per a la redacció del nou Pla, en forma part.
Així el present document te 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 Ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va acordar l’inici dels treballs de revisió del
planejament vigent amb la elaboració del POUM i posteriorment el desenvolupament del
Programa de participació ciutadana.
L’equip redactor ha redactat i presenta un text refós del planejament general i derivat vigent
en el municipi sobre una cartografia digital actualitzada que servirà de base per a la redacció
del POUM.
Així mateix es va presentar una proposta de directrius, propòsits i objectius pel nou Pla,
basant-se en la proposta feta en la licitació per a optar al Concurs per a la redacció del
POUM, i en base d’aquest document i de les diferents propostes realitzades per l’equip de
govern i grups municipals del Consistori, així com les aportacions del conjunt de tècnics i
funcionaris de totes les Àrees de l’Ajuntament que varen participat en aquesta fase
preliminar, es va redactar el document de Directrius, propòsits i objectius ambientals i de
planejament urbanístic, que incorpora el present Avanç.
El desenvolupament d’aquestes directrius i propòsits i l’estudi d’alternatives ha portar a la
redacció del present Avanç de Pla amb el contingut que assenyala l’article 106 del RLU.
1.2.3 TREBALLS PREVIS
En la present fase d’Avanç del POUM, s’han elaborat els següents documents que formen els
treballs preliminars que han de servir de base per a la revisió del POUM, treballs que aporten
informació sobre el municipi, i que es relacionen a continuació:
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1.- ESTUDIS AMBIENTALS
Síntesi de l’AGENDA 21 promoguda per la Diputació de Girona pels municipis de Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro i redactada per GEOSERVEI l’any 2011.
Síntesi del PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT dels municipis de Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, redactat per GEOSERVEI l’any 2011 i també promogut
pel la DdGi .
2.- TEXT REFÓS DEL PLANEJAMENT VIGENT
Conjunt de plànols d’ordenació del vigent POUM que han estat de nou digitalitzats, sobre
una basa cartogràfica recent, per l’equip tècnic de PAU-CD, SLP. Aquest document
incorpora les modificacions que en els anys de vigència del POUM/2008 s’han produït
sobre el planejament, i que ara ens permet disposar de l’ordenació urbanística actualitzada
del conjunt dels sòls urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
3.- ANÀLISI I DIAGNOSI URBANISTICA DEL PLANEJAMENT VIGENT
Document que avalua l’estat de desenvolupament del planejament vigent amb els següents
continguts:


Estructura del territori:
règim jurídic del sòl – classificació, infraestructures, sistemes d’equipaments i espais
lliures



El sòl urbà:
desenvolupament del sòl urbà consolidat (diferents àmbits urbans) i no consolidat
(polígons d’actuació i sectors de millora urbana) i quadre de superfícies amb indicació
del sòl urbà desenvolupat, sostre consolidat, parcel·les edificades, habitatges construïts,
habitants i finalment grau de desenvolupament del conjunt del sòl urbà i potencialitats
del POUM/2008 no desenvolupades.



El sòl urbanitzable:
desenvolupament del sòl urbanitzable desenvolupat i no desenvolupat i quadre de
superfícies amb indicació de les característiques dels diferents sectors, sòl i sostre
consolidat, parcel·les edificades, habitatges construïts, habitants existents i potencials i
finalment grau de desenvolupament del conjunt del sòl urbanitzable i potencialitats dels
sectors ordenats pel POUM/2008 no desenvolupats.



El sòl no urbanitzable:
usos i ordenació del sòl no urbanitzable en el POUM/2008, edificacions i activitats en
aquest règim de sòl, amb atenció especial al nuclis de Romanyà i Barri de Salom.

4.- ANÀLISI I DIAGNOSI AMBIENTAL
Document que elabora una caracterització dels aspectes i el elements ambientals més
significatius que presenta l’àmbit objecte de la modificació del POUM i que han de permetre
localitzar i destacar les sensibilitats ambientals del territori. Els condicionants ambientals que
incideixen en la formulació de les propostes urbanístiques s’agrupen bàsicament en els
següents blocs:
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El medi físic
Geomorfologia (Pendents i valor agrològic del sòl) / Hidrogeologia (Aqüífers) /
Hidrologia (Xarxa hídrica) / Atmosfera (Contaminació lumínica i qualitat de
l’aire)



El 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)



El paisatge
Conques visuals (Exposició visual) / Matriu territorial (Elements significatius del
paisatge i usos del sòl)



La mobilitat
Xarxa viària (Accessibilitat viària, mobilitat sostenible i connectivitat social)



Els riscos naturals
Riscos naturals (Risc d’inundació, risc d’incendi forestal, vulnerabilitat
hidrogeològica, i risc geològic)

5.- DIAGNÒSI D’INUNDABILITAT
El present Avanç de POUM incorpora una diagnosi d’inundabilitat necessària per determinar
l’ordenació urbanística que proposarà el POUM

1.2.4 L’AVANÇ DE PLA COM A EINA DE PARTICIPACIÓ
Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament
a l'aprovació inicial, el vigent marc legal en matèria urbanística, preveu que l'administració
competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços dels instruments de
planejament urbanístic.
D’acord amb el TR de la Llei d’Urbanisme, l’Avanç de l'instrument de planejament ha de
contenir:
a) Els objectius i els criteris generals del Pla.
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics,
ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a
informació pública.
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.
d)

Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, el Document Inicial
Estratègic (DIE), document ambiental preliminar necessari per tal que l'òrgan ambiental
pugui determinar l'amplitud, nivell de detall i grau d'especificació de l'informe de
sostenibilitat ambiental.

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d'informació
pública de l’Avanç de Pla seran analitzats i valorats per l'administració responsable de la
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redacció del pla, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del
planejament. Aquesta valoració s'expressa mitjançant
l'acord d'aprovació inicial de
l'instrument de planejament.
La publicació i subjecció a informació pública de l'Avanç de pla és obligatòria en el cas de
formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal.
1.2.5 L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL POUM
El present Avanç del POUM està subjecta a avaluació ambiental d’acord amb allò que
disposa la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental de plans i programes. En
la seva tramitació administrativa s’hauran de tenir en compte el previst al citat text legal i el
que dicten els articles 86bis de la LUC i 115 RLU.
L’avaluació ambiental del POUM s’integra en el procediment establert en la Llei d’urbanisme
per a llur formulació i tramitació, d’acord amb les següents regles:
a) Prèviament a l’aprovació inicial del POUM, l’Ajuntament ha de presentar l’Avanç de
Pla, que ha d’incorporar el Document inicial estratègic - DIE a l’òrgan ambiental
competent (OTAAGI) per a l’emissió del Document d’abast - DA que determinarà, un
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’Estudi ambiental estratègic EAE i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les
administracions públiques afectades i el públic interessat.
Paral·lelament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, ha d’elaborar l’informe
territorial i urbanístic sobre l’Avanç del Pla, i l’ha de trametre a l’òrgan competent en
matèria ambiental perquè l’incorpori al document de referència.
L’article 106.4 del RLU estableix que l’Avanç de pla que revisi el planejament general
vigent juntament amb DIE s’ha de sotmetre preceptivament a informació pública,
aquest període pot ser simultani a l’emissió del document de referència.
b) L'EAE, amb el contingut que correspongui, ha de formar part de la documentació del
POUM objecte d’aprovació inicial.
c) L'EAE es sotmet a informació pública, durant un termini mínim de 45 dies,
conjuntament amb el document del POUM, després de la seva aprovació inicial,
simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que procedeixin, d’acord amb el que
estableixi el document de referència.
d) El POUM ha d'incorporar una Declaració ambiental estratègica – DAE en la qual,
tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes
realitzades, es valori la integració dels aspectes ambientals en la proposta
d'ordenació. La DAE la promou l’Ajuntament i requereix l'acord de l'òrgan ambiental,
sense el qual no es pot entendre produït per silenci administratiu el següent acord
d'aprovació que correspongui.
A aquests efectes, cal lliurar a l'òrgan ambiental (OTAAGI) la proposta de la DAE,
juntament amb la resta de documents del POUM , que integren la proposta que ha de
ser objecte de l’acord d'aprovació provisional, i l'òrgan ambiental (OTAAGI) ha de
resoldre sobre la proposta de la DAE en el termini d'un mes des que li hagi estat
presentada. En el cas que l'òrgan ambiental (OTAAGI) no estigui conforme amb la
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proposta de la DAE, ha d'assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats
o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental
esmenada.
e) Correspon a Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona l’aprovació definitiva del
POUM la presa en consideració de l’Estudi ambiental estratègic i de la Declaració
ambiental estratègica del pla per a l’adopció de la resolució que correspongui.
Aquesta presa en consideració s’ha de fer constar en l’acord d’aprovació definitiva
mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la legislació aplicable.
1.2.6 CONTINGUTS DE L’AVANÇ DE PLA
El present Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro consta de la següent documentació
bàsica:
ESTUDIS PRELIMINARS
Diagnosi urbanística
Diagnosi ambiental
Diagnosi d’inundabilitat
DIRECTRIUS, PROPÒSITS I OBJECTIUS
Directrius del planejament
Propòsits del pla
Objectius del pla
ALTERNATIVES CONSIDERADES
El context urbanístic i ambiental
El plantejament de les alternatives
Alternativa zero
Alternativa d’adaptació
Alternativa de revisió
AVALUACIO AMBIENTAL
Document inicial estratègic (DIE)
El procediment d’avaluació ambiental
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Programa de participació ciutadana
SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
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2.

INFORMACIÓ URBANISTICA

2.1
PRELIMINARS
De forma introductòria i amb la voluntat de presentar el marc general a on s’ha de concretar
el nou POUM, s’exposa a continuació una síntesi dels aspectes més rellevants que
caracteritzen el municipi de Santa Cristina d’Aro.
Part dels continguts que s’exposen a continuació, els que descriuen les característiques
generals del municipi i que ajuden a emmarcar els treballs de revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, estan extrets de la documentació municipal referida a la Memòria del
POUM/2008 i a l’Agenda 2011/12. L’equip redactor del nou Pla ha intervingut en aquells
aspectes que, pel pas del temps, calia actualitzar i ha redactat aquells altres que situen
l’actuació de revisió del nou Pla que l’Ajuntament es proposa.
2.1.1 EL MARC GEOGRÀFIC
El municipi de Santa Cristina d’Aro té una extensió de 67,60 km2 i es troba situat a la façana
litoral del Baix Empordà, al sud de la comarca. La seva forma allargada de nord a sud fa,
però, que una bona part del municipi es trobi en el que podem anomenar segona línia de
mar, a l’interior d’una zona de gran activitat turística com és el tram de costa de Platja d’Aro,
s’Agaró i Sant Feliu de Guíxols.
Els límits del municipi venen establerts per:
-

Al sud, pel mar Mediterrani i el municipi de Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà)

-

A l’est, pels municipis de Castell – Platja d’Aro i Calonge (el Baix Empordà)

-

Al nord, pel municipi de Cruïlles – Monells i Sant Sadurní de l’Heura (el Baix
Empordà)

-

A l’oest, pels municipis de Cassà de la Selva, Llagostera (ambdós del Gironès) i de
Tossa de Mar (la Selva).

Des del punt de vista estrictament geogràfic, juntament amb la façana litoral, la principal
característica de Santa Cristina d’Aro la constitueix el conjunt de muntanyes i turons que
dominen el municipi. Es tracta de formacions de poca alçada, que corresponen a dos
massissos o subunitats de la Serralada Litoral Catalana:
El massís de les Gavarres, que domina el terç nord del terme municipal, amb alçades
que superen el 400 metres al Puig Aldric (431), el Puig del Roquet (435) i el Puig d’en
Ponç (415).
El massís de Cadiretes o de l’Ardenya, al terç sud i arribant ben bé fins al mar, on
forma penya-segats de gran interès paisatgístic. Les alçades són similars a les de les
Gavarres: Montclar (417), Puig de Cols (417), Puig de Sant Baldiri (392). Aquesta
situació és la que ha provocat que, curiosament i a diferència de bona part dels
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municipis litorals veïns, Santa Cristina disposi d’una façana litoral poc urbanitzada i
força ben conservada.
La presència d’aquests dos massissos fa que bona part del terme municipal presenti un
paisatge bàsicament forestal, fet que ha suposat la seva incorporació parcial en el Pla
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN).
En aquest medi forestal, durant la segona meitat del s. XX es van consolidar urbanitzacions
separades del nucli històric que, actualment i en conjunt, representen la major superfície
urbana de Santa Cristina. Aquestes urbanitzacions són més abundants a les Gavarres (Sant
Miquel d’Aro, Romanyà de la Selva, Vall Repòs, Bell-lloc, Roca de Malvet, les Teules) però
també n’hi ha a Cadiretes (Can Reixac, Golf Costa Brava, Mas Trempat, Rosamar).
Avui en dia aquestes urbanitzacions, amb un estat de desenvolupament d’aproximadament
la meitat de la seva capacitat potencial, representen són un problema important per a
l’administració, tant pel que fa als dèficits d’urbanització que presenten com pel risc d’incendi
que suposen per les zones naturals a on es troben ubicades.
Entre els dos massissos muntanyosos esmentats trobem la plana del Ridaura, riu que neix a
l’Ardenya i creua al terme municipal pel centre i d’est a oest. El pas del Ridaura ha suposat la
formació de la principal zona planera del municipi, on trobem el nucli històric de Santa
Cristina i on es concentren les principals infraestructures de comunicació, especialment la C31, una autovia que transcorre paral·lela al Ridaura i que afecta a la connectivitat ecològica
entre les Gavarres i Cadiretes, dos espais propers i de característiques similars però
físicament separats per aquesta carretera.
En un àmbit supramunicipal des del Consorci de les Gavarres s’ha elaborat un estudi de la
connectivitat ecològica de tota l’anella perimetral de l’espai natural de les Gavarres.
2.1.2

BREU RESSENYA HISTÒRICA

Els primers pobladors (12.000 a 10.000aC). Dels pobladors de Santa Cristina d’Aro en la
prehistòria es conserven pocs vestigis, els primers habitants els podem situar al final del
període paleolític, com s’ha constatat amb el jaciment que es troba prop de la font de
Penedes (12.000 aC) o amb la troballa d’un burí o cisell a can Codolar (Ardenya).
Els habitants abans de les construccions de pedra (10.000 a 3.500aC). Dels pobladors
de l’època mesolítica (9.000- 5.500 aC) únicament tenim constància de la seva existència en
can Llaurador (Ardenya) o en determinats indrets de l’actual urbanització de Roca de Malvet.
Durant el neolític (5.500 - 2.200 aC) sorgeix l’agricultura i la ramaderia, els poblats es fan
més estables, a Santa Cristina es coneixen els assentaments de les coves de can Roca de
Malvet (neolític inicial 5.500 - 3.500 aC), on s’ha trobat ceràmica amb motius incisos, pròpia
d’aquesta època.
La cultura megalítica (3.500 a 1.800 aC). A partir del 3.500 aC en el neolític mitjà apareix
una cultura denominada megalítica, denominada així per la utilització de grans lloses de
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pedra per a les seves construccions, especialment per a les seves tombes (cistes, dòlmens i
coves), encara que també s’utilitzava per a funcions no funeràries, com els menhirs.
A la zona de l’Albera i de les Gavarres, hi ha una important presència d’aquestes
construccions funeràries, en concret a Romanyà trobem cinc cistes, construïdes entre el
3.400 i el 3.000 aC, per tant, en ple neolític mitjà. Són la cista del camp d’en Güitó, la del
Suro, del Rei, la de l’Oliveret, la del Bosc d’en Roquet i la de la carretera de Calonge. També
trobem tres dòlmens, que podrien datar entre el 2.700 i el 2.100 aC –final del neolític mitjà i
neolític final. Són el dolmen del Mas Bou-serenys, el dolmen dit Cova d’en Daina –un dels
més populars de Catalunya– i l’anomenat Pedres Dretes d’en Lloveres. Finalment trobem sis
coves utilitzades com a sepulcres, durant les etapes del bronze antic i el ple (2.200 –
1200aC) que són la cova dels Moros, la de la Tuna, la d’en Pere, la dels Lladres, la d’en
Riera i les ja esmentades de can Roca de Malvet, ara reaprofitades.
Respecte als menhirs trobats a la zona de les Gavarres i l’Ardenya se suposa que s’haurien
aixecat entre el 3.000 i el 2.500 aC, al final del neolític mitjà. A Santa Cristina n’hi hauria
quatre: el menhir de la Murtra, la Pedra Ramera, el de Can Llaurador i el de la Creu d’en
Barraquer.
El món ibèric (600 a 50 aC). Durant el període ibèric (600 aC-412 dC) la zona va ser
ocupada per la tribu dels indigets o indiketes. Totes aquestes tribus situaven els seus poblats
en llocs elevats o oppidum. A Santa Cristina sabem que hi hagué un dels dos oppidum
establerts a la Vall d’Aro, l’oppidum de Plana Basarda (s. IV - I aC) que estava protegit per
una muralla i disposava d’un carrer central, cisterna d’aigua i una trentena de sitges
excavades en la roca per guardar-hi el gra. A més d’aquest oppidum, al nostre terme hi
hauria hagut altres poblats ibèrics, a les planes, d’èpoques més recents, com el de Can
Llaurador, de Solius a la plana del Vidre.
El món romà (s. I aC a IV dC). L’any 218 aC els romans desembarcaren a la Península
Ibèrica en Empúries amb motiu de la segona guerra púnica i s’iniciaren les lluites contra els
diversos poblats ibèrics que s’havien posat de part dels cartaginesos. Al voltant de l’any 50
aC la cultura ibèrica es romanitza del tot. Amb la fi de les guerres i amb el nou ordre, els
ibers van baixar a les planes a establir els nous poblats i van abandonar definitivament els
antics oppidum. D’aquesta època tardo romana són els assentaments de Bell-lloc i el de
Santa Cristina.
També en aquest període tardo romà, trobem indicis de construccions com l’existència d’un
edifici a l’actual sector de Serra-sol que podria ser una vil·la o bé una tomba monumental que el segle IV o V es transforma en un nou edifici funerari-, una vil·la a Bell-lloc, una
necròpolis situada a can Tapioles, i dues instal·lacions de treball a Solius un forn dedicat a la
cuita de materials de construcció i un abocador de materials de cocció.
La tardo antiguitat (s. IV a VIII). L’etapa visigòtica (413 - 711), malgrat l’augment de la
inseguretat i dels atacs a les poblacions, procedents del mar, és un període d’una
considerable riquesa i activitat humana a la vall d’Aro. Aquests anys continuaren funcionant
les quatre edificacions tardo romanes. De elles destaquem la vil·la de Bell-lloc, on fou
desmuntat tot el conjunt termal i les seves estances s’haurien convertit en un edifici religiós, i
la transformació en edifici funerari o mausoleu de Serra-sol, que acollia a dins les tombes de
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dues persones importants, possiblement els amos d’una gran propietat (Malveto). Les dues
tombes cèlebres van atreure altres enterraments, primer dins el mateix mausoleu i, després,
al seu voltant. Amb el temps, aquest temple hauria fet les funcions de capella del cementiri
que es formà al seu redós. Constructivament, també evolucionà: a mitjan segle VI es féu una
segona reforma i, el segle VII, la tercera.
El domini franc i la primera església parroquial (785 a 881). El territori conquerit als
àrabs, la Marca Hispànica, es divideix en comtats a càrrec dels nobles francs nomenats pel
rei Carlemany. A la vall d’Aro trobem una societat feudal típica de l’època. Destaquem que al
segle VIII la capella del cementiri de Malvet va ser reconstruïda una altra vegada amb estil
preromànic, i es converteix en la primera església cristiana de la vila de Malveto, el nucli de
població que després rebria el nom de Santa Cristina.
La formació de la Vall d’Aro (881 a 939). A l’any 881 el rei de França, Carloman II, va
donar tota la vall d’Aro al bisbe Teuter de Girona. La Vall d’Aro, en aquella època, comprenia
aproximadament els termes de Sant Feliu de Guíxols, Fenals –actual Platja d’Aro–, Aro –
actuals Castell d’Aro i Santa Cristina– i Solius. En canvi, Bell-lloc i Romanyà no en formaven
part. La Vall d’Aro fou del bisbat de Girona fins al 899, i entre aquest any i el 947, quedà
repartida entre el bisbe i els nous comtes catalans, que substitueixen als nobles francs.
S’inicia la dinastia del casal de Barcelona.
El monestir de Guíxols (939 a 968). Si bé el bisbat de Girona i els comtes de Barcelona i
Girona, des de finals del segle IX, havien estat els principals senyors de la vall d’Aro, al segle
X s’afegeix un tercer: el monestir de Gissalis o Guíxols. En aquests moments apareix un
terme nou, Solius, situat entre Malvet i Llagostera, que va del Ridaura al mar. A l’any 939
consta que queda repartit en dos parts, la continental i la marítima, la qual cosa duraria tres
segles. El monestir guixolenc era senyor de la major part dels terrenys de l’actual terme
excepte el Solius continental, que era dels comtes, i l’església de Santa Cristina del bisbat
de Girona.
Esglésies i parròquies de la Vall (s. X a XII). Al segle IX i inici del X, les esglésies
d’aquestes contrades eren les de Guíxols, Fenals i Malvet. La de Malvet, però, fou
abandonada per causes desconegudes la segona meitat del segle X, però se n’aixecà una
més gran a 300 metres cap a l’est, dedicada a Santa Cristina –dedicació que va acabar
donant nom al poble i, per tant, relegant el nom de Malvet.
També es construïren les noves esglésies de Sant Esteve de Filafamis -damunt del temple
tardo antic– actualment coneguda com a Santa Maria de Bell-lloc, de Sant Martí de
Romanyà, de Santa Agnès de Solius i de l’actual Castell d’Aro. Les principals esglésies es
constituïren com a parròquies al voltant de les quals s’agrupaven es cases, que esdevindran
els primers pobles.
Al segle XI la denominació Malvet es va deixar d’utilitzar per referir-se a terres de la vall i
passà a les Gavarres. En el seu lloc prospera el nom de Santa Cristina, per referència a
l’església, convertint-se en el nou topònim local.
Els castells de la Vall (s. XI a XII). La major part de la Vall d’Aro continuava essent del
monestir de Sant Feliu, en concret les zones més perifèriques, mentre que la part central i
més plana era del bisbat de Girona, paral·lelament els nobles també tenien els seus
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interessos. Així el bisbat i el senyor de Pals construeixen en la primera meitat del s. XI un
castell a l’actual Castell d’Aro, dit de Benedormiens per defensar la Vall dels pirates. Poc
desprès es comença a construir un altre castell, el de la Roca de Solius, també per defensar
les terres de la Vall.
Les disputes entre l’abat i el bisbat (1141 a 1208). Les disputes entre els diferents poders
feudals pel control de les terres de la vall d’Aro eren freqüents. Per exemple, a l’any 1144
s’inicia un enfrontament entre el monestir de Guíxols i el bisbat de Girona pel domini de
Solius, que continuaria al llarg dels següents anys.
La creació de la universitat de la Vall (1354 a 1374). A l’any 1354, el monestir i el rei van
pactar que la vila de Sant Feliu, i la vall d’Aro en el seu conjunt, fossin una vila del rei.
Aquesta situació canvia al 1364/1365, perquè el rei Pere III el Cerimoniós necessitava diners
per a la guerra i el monestir de Sant Feliu li va deixar 20.000 sous a canvi de quedar- se amb
la jurisdicció dels pobles de la vall d’Aro. Deu anys més tard, el 15 d’abril de 1374, els pobles
de la vall d’Aro s’alliberen del domini de l’abat de Sant Feliu a l’aconseguir reunir els 20.000
sous que valia i els lliuraren al monarca, el qual va recuperar, així, la jurisdicció. Durant
aquest acte es va esmentar per primer cop la universitat de la vall d’Aro –formada per les
parròquies d’Aro, Solius, Romanyà, Bell-lloc i Fenals– que es reunia a l’església de Santa
Cristina. La universitat era un òrgan de govern format per un col·lectiu d’habitants amb
caràcter representatiu.
El malestar de la pagesia (s. XV). A la segona meitat del segle XV les guerres de remences
afecten la vall d’Aro, en la segona revolta el Castell de la Roca va caure en mans dels
pagesos revoltats (1485). Durant els conflictes també el mas Vidal i el Castell de
Benedromiens foren destruïts, i el mas Rovira cremat.
Pirates i bandolers ( 1544 a 1585). Al segle XVI de les guerres remences es passa als
atacs de pirates nord-africans, d’embarcacions turques i dels bandolers que s’amagaven a
les Gavarres. Per defensar-se dels pirates les masies van començar a fortificar-se i
organitzant-se els habitants en grups de defensa o sometents.
Els castells de la Vall van quedant en l’oblit davant la impossibilitat de defensar-la, mentre
que a redós del temple de Santa Cristina s’anava consolidant el nucli “de damunt”, futur barri
del Pedró, però també hi havia el nucli “de davall”, que originaria el barri de la Teulera.
La guerra dels Segadors (1640 a 1700). Durant la guerra Solius fou saquejat pels francesos
i hi hagué robatoris a les esglésies de Romanyà i Bell-lloc. A finals de segle la universitat de
la Vall utilitzava un escut barrat amb quatre claus d’or semblant a l’escut actual.
La guerra de Successió (1705 a 1714). També durant aquest conflicte la vall ha de suportar
la destrucció de collites, el saqueig de cases o la crema de les esglésies de Santa Cristina,
Castell d’Aro i Fenals. Amb el Decret de Nova Planta les universitats passen a ser
ajuntaments, a la Vall l’ajuntament quedaria constituït per un batlle i set regidors.
De la prosperitat del suro a la Guerra del Francès (1784 a 1814). Malgrat les guerres,
l’economia de la Vall millorava per la manufactura del suro, i la població augmentava fins a
duplicar-se al llarg del segle XVIII. Aquesta prosperitat econòmica facilita la remodelació als
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anys quaranta de les esglésies de Santa Agnès de Solius i Sant Baldiri; i a finals del segle es
poden refer les esglésies de Santa Cristina i la de Bell-lloc.
L’estat liberal i la divisió de la Vall d’Aro (1815 a 1858). La fi de la Guerra del Francès i la
construcció de l’Estat liberal a Espanya van canviar moltes coses a la vall d’Aro. Amb la
desamortització desapareix el monestir de Sant Feliu (1835) i l’organització de l’Estat es feia
per províncies i municipis, a cada municipi li corresponia un ajuntament. El sentit de
pertinença a l’antiga universitat de la Vall es remou, de forma que el terme es disgrega, i a
partir de 1858 es partí definitivament en dos municipis.
Al 1854 ja s’havia constituït el nou ajuntament de Santa Cristina d’Aro i, des de 1857, ja
disposava d’un edifici per a dependències municipals i escola. Tanmateix, la segregació no
fou definitiva fins al 3 d’abril de 1858.
El naixement del municipi de Santa Cristina d’Aro (1858 a 1900). El nou municipi queda
format pels nuclis de Romanyà, Bell-lloc, Solius i Santa Cristina, amb una població per sobre
dels 1.000 habitants. Aquests anys es construeix l’oficina de correus (1865), l’escola de les
nenes (1867), la plaça de la Teulera (1872), la inauguració de la línia de tren de Sant Feliu a
Girona “el Carrilet” (1892) amb dos estacions al municipi. Però per contra l’afectació de la
fil·loxera en les vinyes de Romanyà (1883) o que la carretera provincial entre Sant Feliu i
Girona (1859) no passés per aquest nucli. La construcció d’aquesta carretera desplaça, de
forma definitiva, el centre del poble des del barri de l’Església cap al de la Teulera.
Crisis econòmiques, democràcia i Guerra Civil (1900 a 1939). Els primers anys encara es
construïren noves vies de comunicació, com la carretera que unia Santa Cristina amb la
Bisbal, passant per Castell d’Aro (1902) i el pont entre Santa Cristina i Sant Feliu, que
permetia salvar les crescudes del Ridaura (1914). L’economia local agrícola es combinava
amb una certa activitat industrial i de serveis: alguns tallers surotapers, les empreses
d’explotació i comercialització de l’aigua mineral de Penedes i de Bell-lloc o la fonda de can
Barnés. Es creen dues sales de Ball, la de can Saleta, desprès Centre Popular Recreatiu
(1930), i el Nou Casino Cristinenc (1935). També neix la Unió Esportiva Cristinenca.
Durant els primers mesos de la Guerra Civil, el Comitè Antifeixista controlà els principals
aspectes de la gestió municipal. Es van decomissar propietats i béns de persones de dretes i
s’explotaren els masos i boscos dels propietaris que havien fugit. Fins i tot el nom del
municipi es laïcitzà –Ridaura d’Aro– i el culte públic fou prohibit. Al front moririen 10
cristinencs i una vintena s’exilia a França.
La dictadura franquista i l’eclosió del turisme (1939 a 1975). La victòria del bàndol
franquista va donar pas a una dictadura que endegà una forta repressió sobre els perdedors.
A finals dels anys quaranta arribaren els primers estiuejants a Canyet. Més endavant
s’allotjaven a can Barnés o en cases particulars de Santa Cristina. Per contra, uns altres
visitants eren els malalts de tuberculosi, que s’estaven a can Riera de Bell-lloc o anaven a
curar-se a la Font Picant. L’inicial desvetllament econòmic derivat del turisme i la construcció,
dues cares d’una mateixa moneda, comportà que es pogués fer un nou edifici per a
l’Ajuntament (1954) i unes noves escoles (1957). Tanmateix, la població no va tornar a
superar els 1000 habitants fins passat el 1970.
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En 1969 el Carrilet fa el seu darrer viatge i en 1967 en Solius s’hi havia instal·lat una
comunitat de monjos, que forma el nou monestir de Santa Maria, des del qual
enquadernaren llibres i començaren uns diorames o escenes tridimensionals del pessebreEl gran salt demogràfic i la transformació urbana (1975 a 2000). Amb la fi de la dictadura
franquista s’encetava una nova etapa que acabaria consolidant un model d’Estat monàrquic i
democràtic. Es recuperen costums i tradicions, com el carnaval o el teatre. Es dota al
municipi de nous equipaments com una nova biblioteca, casa de cultura, camp de futbol, ...
Les urbanitzacions i la població continuen creixent, es passa dels 1.500 habitants en 1986 a
2.900 en el 2.001. Quan al medi natural, la part cristinenca de les Gavarres fou inclosa en el
PEIN del massís al 1992.
La redacció d’aquest apartat es basa en les dades recollides al llibre “Història de Santa Cristina” ’autor
Jordi Gaitx Moltó de la Col·lecció Temes Cristinencs editat per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

2.1.3

LA MORFOLOGIA URBANA

ELS ASSENTAMENTS
El municipi del Baix Empordà de Santa Cristina d’Aro, abasta gairebé la totalitat de la part
superior de la Vall d’Aro. La seva fèrtil vall és travessada pel riu Ridaura que neix al sector de
l’Ardenya, just als peus de l’ermita de Sant Baldiri i, després d’endinsar-se en el terme
municipal de Llagostera, divideix l’àmplia plana cristinenca en dues vessants: la de les
Gavarres, al nord, prop a tocar el Puig d’Arques, i la serra de Sant Grau o Puig de les
Cadiretes, al sud, fins arribar a la zona costanera arran de les cales de Canyet, la Corcollada
i de Vallpresona.
Dins del nucli urbà, i situada al límit nord-est de la part més antiga de la població, s’emplaça
l’església parroquial de Santa Cristina d’Aro (s. XI), que en el període baix medieval prendria
una importància notable en els pobles de la vall. D’aquesta manera, els seus orígens urbans
–els què fan referència a l’entorn de l’església- es remunten a l’any 881, quan Carleman II va
donar la Vall d’Aro al bisbe Teuter. En èpoques posteriors, el seu desenvolupament
constructiu s’estructuraria tot recolzant-se en la traça dels camins veïnals de l’antiga
carretera de Romanyà de la Selva (barri del Pedró), i del camí ral de Fanals d’Aro (barri
Salom).
En l’extens termenal cristinenc, tres veïnats importants es varen anar desenvolupant com a
nuclis urbans a l’entorn de les seves respectives parròquies: Romanyà de la Selva, també
esmentat com a límit de la Vall d’Aro l’any 881, comptava amb una estructura urbana a
començament del segle XI (1016), així com Bell-lloc, que formà part de la deixa que va fer
Carloman II de les seves respectives propietats de la Vall d’Aro al bisbe Teuter (881), i s’anà
estructurant amb una sèrie de masos aïllats a l’entorn de l’església de Sant Esteve o Santa
Maria de Filafanis.
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Al veïnat de Solius, i arrecerats primerament sota la protecció del castell de la Roca
(posterior 1057), i més tard de l’església de Santa Agnès de Solius (1103), s’hi bastiren tota
una sèrie de masos aïllats que estructurarien aquest antic vilatge.
Durant segles, la configuració d’aquests tres nuclis urbans, esmerçats bàsicament a
l’agricultura, amb una forta identitat veïnal, així com els establerts en els antics paratges de
Bufaganyes, Bujonis, la Brugada, el Vilar, i Salom, varen tenir un escàs desenvolupament
urbanístic. En canvi, la transformació urbana del nucli cristinenc, desplaçant-se cap a la
plana i bastint noves construccions al sector de la Teulera, cap a mitjan segle XIX, tot
recolzant-se amb la nova carretera provincial de Girona a Sant Feliu i Palamós, va motivar la
creació d’una nova identitat veïnal que, amb els anys, i després de segregar-se del municipi
de Castell d’Aro (1858), esdevindria el centre neuràlgic de la població.
El municipi cristinenc, dedicat fins aleshores majoritàriament a l’agricultura, va fer un canvi
important cap el sector de serveis a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XX.
Situat en un punt estratègic d’accés a la Costa Brava centre - on el fenomen turístic incidia
profundament en el desenvolupament social, comercial i urbanístic de poblacions tan actives
com Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro o Palamós -, Santa Cristina va passar a concentrar,
per una banda, les primeres urbanitzacions d’estiueig (Golf Costa Brava, Bell-lloc I – Font
Picant, Serra-sol), i, per l’altra, un increment de població de segona residència, amb la
construcció dels habitatges dels grups del Patronat.
L’activitat urbanística no s’aturà amb aquestes intervencions, sinó que s’amplià a finals
d’aquella mateixa dècada. Així, amb l’establiment de noves urbanitzacions executades a
partir de Plans parcials al llarg de tot el seu terme municipal (Rosamar, Sant Miquel d’Aro
Romanyà de la Selva, Bell-lloc II, Vall Repòs, etc.), varen anar configurant la fesomia
urbanística que compta en l’actualitat.
Tanmateix, aquesta forma de creixement, va suposar que hi haguessin buits urbans entre les
zones urbanitzades (nucli urbà, veïnats i urbanitzacions properes) especialment a la plana,
on es mostrà ràpidament la manca d’un sistema organitzador. Actualment, cada un dels seus
veïnats urbans concebuts des dels Plans parcials com a entitats autòctones, compartint
exclusivament les infraestructures existents del seu planejament, ha portat a evidenciar una
manca de sistemes generals que estructurin el conjunt del municipi.
Pel què fa a les urbanitzacions més aïllades del terme municipal, a part de la problemàtica
del seu allunyament respecte el nucli urbà, els dèficits es manifesten especialment en la seva
accessibilitat, entesa des del punt de vista de la mobilitat, tant exterior com interior, amb una
única artèria o vial d’accés que comporta un risc elevat per al seu veïnat, alhora que
evidencia una manca de serveis comunitaris.
INFRAESTRUCTURES
A nivell d’infraestructures interurbanes, la xarxa viària de la població ve determinada per tres
grans eixos principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera comarcal
de Castell-Platja d’Aro, i, darrerament, la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Les dues
primeres, amb molta incidència en l’estructuració urbana del seu nucli, varen marcar des del
principi la fesomia i distribució que prendria la població respecte els seus assentaments
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constructius. Altres carreteres més secundàries, com les de Solius o la de Bell-lloc a
Romanyà de la Selva, donen accés en aquests nuclis veïnals, i a les urbanitzacions de la
zona.
EVOLUCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANISTIC MUNICIPAL
Pla General d’Ordenació de Platja d’Aro i S’Agaró de 1959
El primer Pla urbanístic que afecta al territori de la Vall d’Aro, redactat per la Comissió
Provincial d’Urbanisme de Girona en base al marc legal a les hores vigent: la “Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956, fou el “Plan General de Ordenación de
Playa de Aro y Sagaró”, pla que donà peu a la immediatament posterior redacció dels Plans
Generals de Sant Feliu de Guíxols de 1.961 i de Santa Cristina d’Aro de 1.963.
Pla General d’Ordenació de 1963
Aquest Pla va suposar un punt d’inflexió en la planificació del municipi de Santa Cristina
d’Aro tant pel que feia al propi concepte del que havia de ser un pla urbanístic municipal com
pel que feia als elements que conformen l’estructura del territori.
Únicament ordenava, com a sòl urbà, els terrenys que conformaven el nucli de Santa Cristina
d’Aro i l’àmbit de la urbanització Serra Sol (aprovat l’any 1.962), classificant la resta del terme
municipal de sòl rústic, si bé, amb anterioritat a la seva redacció, ja existien tres Plans
parcials aprovats: Cala Curcullada de1.961- no executat, Can Salvatge de 1.961 – no
executat i Bell-lloc I de 1.961. Amb el Pla General de l’any 1963 s’aprovaren dos plans més:
el pla parcial del sector Golf Costa Brava i el pla especial de Romanyà de la Selva.

FOTOGRAFIA AERIA DE 1960
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ORDENACIÓ PLA GENERAL DE 1963

Posteriorment, entre 1.963 i 1.968, s’aprovaren els plans parcials dels sectors Bell-lloc II
(1.963), Rosamar (1.964), Mas Trempat (1.964), El Palomar (1.964), Roca de les Teules
(1.965), Roca Malvet (1.966), Sant Miquel d’Aro (1.967) i Vall Repòs (1.968), tots ells en sòl
rústic.
A partir de l’any 1.968 i fins l’entrada en vigor de les NNSS de 1.998 només s’aprovaren dos
plans parcial més: Can Reixach (1.972) i Mas Aymerich (1.975) a cavall entre els municipis
de Santa Cristina i Llagostera, i es modificaren el plans parcials de Sant Miquel d’Aro (1.973),
Bell-lloc II (1.977), Rosamar (1.977) i Golf Costa Brava (1.978).
Normes Subsidiàries de Planejament de 1.998
La derogació de la “Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956 per la “Ley
de Reforma de la Ley del Suelo” de 1.975 i el posterior “Decret 1/1990 pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística”, varen modificar
substancialment el règim de sòl, els elements que configuren l’estructura orgànica del
municipi, les determinacions que afectaven a l’ordenació del sòl urbà i urbanitzable i el paper
dels sectors públic i privat en el desenvolupament dels plans. El nou
marc legal obligava
a adaptar els planejament municipals vigents a la nova “Ley del Suelo” i revisar els seus
continguts i determinacions.
Aquesta nova situació legal, l’obsolescència del Pla General de 1.963, la situació social i
econòmica derivades de les crisis de 1.974 i 1.992 i les característiques locals derivades de
l’elevat nivell d’especialització de les estructures urbanes i econòmiques en el turisme
estacional, varen conduir a la redacció d’un nou planejament urbanístic que va ser aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona l’any 1998. Es partia d’un enorme
desequilibri entre les expectatives del planejament general i derivat aprovat (per a una
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població de 96.000 habitants) i la realitat social i econòmica d’una població que en aquells
moments era de 1.400 habitants.

NNSS 1998

Les NNSS es basaren, expressat de forma sintètica, en els següents criteris i objectius:
-

Racionalitzar la utilització del territori i millorar en les condicions ambientals

-

Millorar les condicions de les urbanitzacions amb dèficits en els serveis urbanístics

-

Augmentar les dotacions per a vivendes socials

-

Diversificar l’oferta de sòl per a activitats econòmiques

-

Ampliar l’oferta turística hotelera

-

Ordenar sòl industrial

-

Millorar les infraestructures de serveis

Principals característiques
Sòl urbà
Nuclis
Unitats d’Actuació (vuit sectors)
Sòl urbanitzable (divuit sectors)
Sòl no urbanitzable
TOTALS
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NNSS 1998
375,90 ha
119,76 ha
256,14 ha
392,85 ha
6.266,24 ha
7.035,00 ha
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El Pla General d’Ordenació Urbana de 2008
El temps transcorregut des de l'aprovació de les NNSS, la realització de bona part de les
seves determinacions, i els canvis soci-econòmics soferts durant els seu anys de vigència
aconsellaren la seva revisió del planejament urbanístic municipal que calia adaptar, en les
seves característiques i documentació, al llavors vigent Decret Legislatiu 1/2005
d’urbanisme. Finalment, l’any 2008 la Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar
definitivament el vigent POUM que ha guiat la política urbanística municipal dels últims deu
anys.
Així el principal objectiu d'aquest POUM fou la revisió de les NNSS de 1998 adequant-les als
nous criteris socials i mediambientals, que regeixen en el moment de la seva redacció fruit de
la major sensibilització ciutadana en la preservació del medi-ambient, així l’adaptació a la
realitat d’aquell moment caracteritzada pel creixement demogràfic produït per la immigració i
una forta expansió del sector immobiliari en la dècada anterior.
La descripció dels continguts i determinacions del POUM/2008 es detalla en l’apartat 2.3 de
la present Memòria de l’Avanç del POUM.

POUM 2008
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2.1.4

AVANÇ DE LA MEMÒRIA SOCIAL DEL PLA

LA POBLACIÓ
a) Distribució de la població
La població del municipi de Santa Cristina d’Aro resideix en el nucli urbà generat a partir del
nucli històric, tres nuclis rurals, Solom, Solius i Romanyà, i nous urbanitzacions, 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; a més de la població que viu en masies i
altres tipus d’habitatges en sòl no urbanitzable.
Segons les dades del padró municipal, la població del municipi el mes de març de 2018 era
de 5.202 habitants que es distribueixen aproximadament la meitat en el nucli de Santa
Cristina, un quaranta per cent en les urbanitzacions i el deu per cent restant en nuclis rurals i
disseminats.
Població Santa Cristina per nuclis. Març 2018
NUCLIS
HABITANTS
%
HABITANTS
TOTAL NUCLI URBÀ
2.634
SANTA CRISTINA D'ARO
2.634 50,63%
TOTAL URBANITZACIONS
2.033
URBANITZACIO ROSAMAR
56 1,08%
URB GOLF COSTA BRAVA
412 7,92%
URB ROCA DE MALVET I
257 4,94%
URB ROCA DE MALVET II
138 2,65%
URBANITZACIO LES TEULES I
173 3,33%
URB LES TEULES II
79 1,52%
URBANITZACIO BELL-LLOC I
73 1,40%
URBANITZACIO BELL-LLOC II
197 3,79%
URB SANT MIQUEL D'ARO
169 3,25%
URBANITZACIO VALL REPOS
123 2,36%
URBANITZACIO MAS TREMPAT
339 6,52%
URBANITZACIO CAN REIXAC
17 0,33%

%
50,63%

TOTAL MEDI RURAL
ROMANYA DE LA SELVA
SALOM
URBANITZACIO PEDRALTA
SECTOR CAMPING
URB ROMANYA DE LA SELVA
SECTOR CASA GROGA
*DISEMINADO*

10,28%

POBLACIO TOTAL març 2018
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535
3
241
4
21
47
8
211

39,08%

0,06%
4,63%
0,08%
0,40%
0,90%
0,15%
4,06%
5.202 100,00%
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Segons les dades de l’IDESCAT la població censada a Santa Cristina d’Aro l’any 2017 era
de 5.194 habitants, que representa una densitat de 76,9 hab/km2. Aquesta xifra pràcticament
es duplica durant els períodes de vacances, donada l’elevada presència de segones
residències a les urbanitzacions del municipi i la proximitat de la Costa Brava. La població
màxima estacional s’estima en uns 12.000 habitants (la darrera data que es té constància és
de l’any 2011 que era de 12.685 persones).
En relació a la resta de poblacions del Baix Empordà, Santa Cristina d’Aro presenta una
densitat de població baixa, 76,9 hab/km2, amb un valor inferior a la meitat que la mitjana
comarcal de 189,4 hab/km2, i un terç de la mitjana de Catalunya de 235,3 hab/km2. Si
comparem la població actual amb l’any 2007, quan s’aprova el POUM vigent, la població era
de 4.5447 persones (Instituto Nacional de Estadística). Això suposava a l’any una densitat de
67,30 hab./km2.
b) Evolució històrica
Com en moltes poblacions de la comarca, Santa Cristina tingué als segles XIV i XV un
increment moderat, amb fortes regressions causades per la pesta i, més endavant, per les
conseqüències de la guerra dels remences. La recuperació fou lenta durant el segle XVI a
causa també de les calamitats (pesta, guerres, fam, aiguats), especialment durant la primera
meitat, en què es registra fins i tot un descens ( en 1497 tenia 40 focs, en 1515 tenia 35 i en
1553 tenia 34).
Entrat el segle XVIII, l’absència de guerres, la prosperitat i el millorament de tècniques agrícoles
i ramaderes, l’activitat dels menestrals i especialment la intensificació de la manufactura del suro
produïren un creixement demogràfic molt important duplicant pràcticament la població: 539
habitants al 1717 i 1.023 habitants al 1787.
Després del trasbals de la guerra del Francès, es produeix un augment lleuger de població al
llarg del segle XIX i fins al primer decenni del XX ( a l’any 1910 hi ha via una població de 1.185
habitants). A la primera meitat del segle XX predomina l’estancament habitual en el context de
regressió estès arreu producte de les guerres (mundials i civil), de la crisi agrícola i l’atracció
laboral dels centres industrials d’altres ciutats, fins el mínim històric de l’any 1960 on hi només hi
havia una població de 927 habitants. A partir d’aquest moment per l’augment del turisme en la
Costa Brava, la construcció de les urbanitzacions perifèriques i la consolidació del nucli urbà i
veïnats, es produeix el gran salt demogràfic fins la crisi econòmica dels darrers anys. D’aquesta
manera, el cens de veïns de Santa Cristina d’Aro va passar de comptar 980 habitants l’any
1970, als 1.269 al 1981 (+29,5%), 1.811 al 1990 (42,7%), 2.902 al 2000 (60,2%), i 5.067 al
2.010 (74,6%). Per tant, el major creixement es produeix entre els anys 2002-2008, i a partir
d’aquest moment es desaccelera fins a aquests darrers vuit anys la població s’estanca amb
un creixement molt moderat del 2,5%.
Evolució demogràfica
40
1910
1.185
1992
1.901
2009
5.017

35
1920
1.101
1994
2.117
2010
5.067

34
1930
1.034
1996
2.443
2011
5.066

539
1940
977
1998
2.650
2012
5.106

1.023
1950
985
2000
2.902
2013
5.128

1960
927
2002
3.206
2014
5.194

1.046
1970
980
2004
3.735
2015
5.089

1.155
1981
1.269
2006
4.214
2016
5.128

1.069
1990
1.811
2008
4.713
2017
5.194

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- 2017: població de dret
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Evolució de la població
Anys 1900-2017

Aprovació POUM
Inici crisi
econòmica

Aprovació Normes
Subsidiàries 1997

Inici transició
democrática

Inici Turisme
Costa Brava

Guerra Civil

Guerra Mundial
1ª

5000

2ª Guerra Mundial

Santa Cristina d'Aro

6000

4000

3000

2000

1000

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Inici revisió POUM

Aprovació PTCG
2010

Aprovació POUM
2007

Evolució de la població en els anys 1998-2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

35

2017

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

1920

1910

1900

0

c) Estructura de la població per edats i sexe
Els següents gràfics mostren la distribució per edats i sexe de la població actual 2017 i de la
població de 2007, entrada en vigor del POUM vigent. S’observa entre altres particularitats la
reducció de la natalitat (franja de 0 a 4 anys) i de la gent jove que comença a treballar
(franges de 20 a 44 anys), i per tant l’envelliment de la població.
Estructura de la població per sexes i edat
Anys 2007-2017
2007

2007/2017

2017

%

De 0 a 4 anys

Homes
145

Dones
146

Total
291

Homes
120

Dones
115

Total
235

80,76%

De 5 a 9 anys

150

104

254

144

176

320

125,98%

De 10 a 14 anys

112

127

239

174

166

340

142,26%

De 15 a 19 anys

116

109

225

152

111

263

116,89%

De 20 a 24 anys

127

107

234

141

123

264

112,82%

De 25 a 29 anys

171

163

334

128

128

256

76,65%

De 30 a 34 anys

203

195

398

136

133

269

67,59%

De 35 a 39 anys

217

225

442

191

204

395

89,37%

De 40 a 44 anys

223

212

435

239

239

478

109,89%

De 45 a 49 anys

180

154

334

230

226

456

136,53%

De 50 a 54 anys

136

137

273

216

213

429

157,14%

De 55 a 59 anys

136

106

242

177

156

333

137,60%

De 60 a 64 anys

116

117

233

137

150

287

123,18%

De 65 a 69 anys

94

92

186

128

129

257

138,17%

de 70 a 74 anys

93

83

176

115

115

230

130,68%

De 75 a 79 anys

61

68

129

77

81

158

122,48%

De 80 a 84 anys

34

47

81

66

64

130

160,49%

De 85 a 89 anys

10

13

23

24

43

67

291,30%

De 90 a 94 anys

5

9

14

4

20

24

171,43%

De 95 a 99 anys

0

3

3

1

2

3

100,00%

De 100 anys i més

1

0

1

0

0

0

0,00%

2.330

2.217

4.547

2.600

2.594

5.194

Total

114,23%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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Estructura de la població per sexes i edat. Any 2007

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Estructura de la població per sexes i edat. Any 2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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Estructura de la població per edat. Anys 2007-2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Quadre comparatiu de la piràmide d’edats de Santa Cristina, Baix Empordà,
Comarques Gironines i Catalunya.
Edats
0-14
15-64
>65
Població

Santa Cristina
d’Aro
2007
2017
17,24%
17,23%
69,28%
66,04%
13,48%
16,73%
4.547

5.194

Baix Empordà
2007
15,9%
65,2%
18,9%
124.063

2017
14,9%
68,8%
16,3%
130.737

Comarques
Gironines
2007
2017
15,4%
16,7%
68,8%
65,6%
15,9%
17,8%
681.055

728.322

Catalunya
2007
14,6%
68,9%
16,4%

2017
15,8%
65,5%
18,6%

7.146.734

7.496.276

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

d) Origen de la població
De les dades facilitades per Idescat, es pot apreciar que l’any 2009 és un punt d’inflexió
respecte als habitants nascuts a l’estranger, si des de l’any 2000 ha augmentat el
percentatge d’estrangers residents al municipi del 15,68% al 24,28%, a partir d’aquest any
2009 la població estrangera disminueix sensiblement i es manté en els darrers anys en el
21%. Respecte a la població nascuada a Catalunya de l’any 2000 a 2009 disminueix, del
67,92% al 62,41%, augmenta des del 2009 i s’estabilitza els darrers anys en el 66%.
Respecte als habitants de la resta de l’Estat, aquests han anant reduint-se des dels 2000, i
del 16,40% s’ha passat al 12,67% de la població.
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Evolució de la població de Santa Cristina, segons el lloc de naixement
8000
7000

nº habitants

6000
5000

1109

1095

Estranger

658

Resta de l'Estat

1052

4000

688

580

3000

640

Catalunya

498
2000

2128

2855

3309

2007

2012

3441

1000
0
2002

2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Evolució de la població de Santa Cristina, segons el lloc de naixement 2000-2016
Catalunya

Resta Estat

Estranger

Total

2017

3.441

66,25%

658

12,67%

1095

21,08%

5.194

2016

3.376

65,83%

660

12,87%

1092

21,29%

5.128

2015

3.346

65,75%

675

13,26%

1068

20,99%

5.089

2014

3.390

65,27%

688

13,25%

1116

21,49%

5.194

2013

3.341

65,15%

679

13,24%

1108

21,61%

5.128

2012

3.309

64,81%

688

13,47%

1109

21,72%

5.106

2011

3.254

64,23%

681

13,44%

1131

22,33%

5.066

2010

3.194

63,04%

684

13,50%

1189

23,47%

5.067

2009

3.131

62,41%

668

13,31%

1218

24,28%

5.017

2008

2.945

62,49%

647

13,73%

1121

23,79%

4.713

2007

2.855

62,79%

640

14,08%

1052

23,14%

4.547

2006

2.659

63,10%

619

14,69%

936

22,21%

4.214

2005

2.544

63,87%

599

15,04%

840

21,09%

3.983

2004

2.410

64,52%

564

15,10%

761

20,37%

3.735

2003

2.310

65,59%

539

15,30%

673

19,11%

3.522

2002

2.128

66,38%

498

15,53%

580

18,09%

3.206

2001

2.067

67,79%

478

15,68%

504

16,53%

3.049

2000

1.971

67,92%

476

16,40%

455

15,68%

2.902

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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Comparació de la població segons el lloc de naixement Santa Cristina, Baix Empordà
Comarques Gironines i Catalunya. 2017
2017

Catalunya

Sta Cristina
Baix Empordà
C Gironines
Catalunya

Resta Estat

Estranger

3.441 66,25%

658

12,67%

Total

1.095

21,08%

5.194

85.173 64,09%

18.662

14,04%

29.071

21,87%

132.906

487.347 65,73%

97.193

13,11%

156.912

21,16%

741.452

4.899.882 64,85%

1.325.004

17,54%

1.330.944

17,61%

7.555.830

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

En l’anterior comparativa es pot apreciar que la proporció de població nascuda a Catalunya
supera la mitjana comarcal i la de Catalunya i lleugerament la de l’àmbit del planejament
territorial. La proporció de gent nascuda a altres països es superior a la mitjana catalana, i
lleugerament inferior a la comarcal i la de l’àmbit del planejament territorial. Respecte als
nascuts de la resta de l’Estat espanyol, és inferior a totes elles.
e) Nacionalitat de la població
La major part de la població resident en els municipi de Santa Cristina és de nacionalitat
espanyola (78,92%). De les nacionalitats estrangeres (21,08%) la més nombrosa per
continents és l’europea, seguida de l’africana i l’americana.
Població per nacionalitat, sexe i continents 2017
Nacionalitat
Espanyola
Resta UE
Resta Europa
Àfrica
Amèrica del Nord i
Central
Amèrica del Sud
Àsia i Oceania
Total

Homes

Dones

Total

%

2.046

2.053

4099

78,92%

199

203

402

7,74%

59

75

134

2,58%

183

102

285

5,49%

30

52

82

67

90

157

3,02%

16

19

35

0,67%

2.600

2.594

5.194

1,58%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

De la nacionalitat espanyola els nascuts a Catalunya són els més nombrosos, dos terceres
parts de la població, essent majoritàriament nascuts a Girona, la meitat de la població. De la
resta de l’estat la procedència majoritària és de la comunitat d’Andalusia i en menor
proporció d’Extremadura.
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Nacionalitat espanyola per comunitats. 2017
Catalunya

3.441

66,25%

Barcelona

775

14,92%

2.615

50,35%

Lleida

31

0,60%

Tarragona

20

0,39%

Resta Estat

658

12,67%

Andalusia

341

6,57%

25

0,48%

2

0,04%

Illes Balears

12

0,23%

Canàries

11

0,21%

Cantàbria

2

0,04%

Castella - la Manxa

20

0,39%

Castella i Lleó

45

0,87%

Comunitat Valenciana

27

0,52%

Extremadura

61

1,17%

Galícia

38

0,73%

Comunitat de Madrid

29

0,56%

Regió de Múrcia
Comunitat Foral de
Navarra
País Basc

12

0,23%

4

0,08%

15

0,29%

4

0,08%

10

0,19%

Girona

Aragó
Principat d'Astúries

Rioja, La
Ceuta i Melilla

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

De la població estrangera per països la nacionalitat amb més integrants és la marroquina,
que juntament amb la comunitat gambiana són les predominants. De les comunitats de la
Unió Europea les més nombroses procedeixen de Països Baixos, França i Regne Unit.
Europees fora de la UE domina la comunitat russa. I del continent americà Argentina i
Honduras.
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Nacionalitat estrangera per països. 2017
País

Homes

Dones

Total

Marroc

87

64

151

Països Baixos

46

37

83

França

37

44

81

Regne Unit

41

37

78

Rússia

31

45

76

Gàmbia

61

14

75

Argentina

29

30

59

Alemanya

20

27

47

Hondures

7

29

36

Ucraïna

17

16

33

Itàlia

16

14

30

Bèlgica

13

15

28

Perú

10

17

27

Romania

13

10

23

Colòmbia

7

16

23

13

9

22

Algèria

9

10

19

Suïssa

9

9

18

13

4

17

Senegal

8

8

16

Equador

6

8

14

Mèxic

3

7

10

58

71

129

República Dominicana

Mali

Altres nacionalitats < 10 ciutadans

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

f) Components del creixement.
Creixement natural
Els naixements es van incrementant al llarg dels anys produint-se una punta màxima entre
els anys 2006 a 2008, des de llavors els naixements han anat disminuint. Respecte a les
defuncions van incrementant-se de forma constant. Comparativament, els naixements s’han
reduït en els darrers anys en relació a les defuncions, produint-se a l’any 2014 més
defuncions que naixements, no obstant el creixement natural ha estat positiu en la majoria
dels anys.
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Evolució els naixements i defuncions en Santa Cristina d’Aro
Naixements

100

Defuncions

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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Moviments migratoris
En els quadres següents es pot comprovar que els saldos migratoris han estat pràcticament
positius sempre, han arribat més persones que han marxat del municipi, si bé, ha esta
afectada per la situació econòmica del pais. Aixó des de l’any 1988 a 2001 es produeix una
tendència positiva que s’incrementa fortament durant el període 2002 a 2008, període de
bonança econòmica i que amb l’inici de la crisi 2009 el saldo decreix sobretot en el períde
2010-2014. En aquests darrers anys sembla intuir-se una millora positiva dels moviments
migratoris.
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Evolució dels saldos migratoris 2005-2016
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Migracions
internes
amb la resta de
Catalunya
immigracions

330

402

325

396

324

259

275

226

312

255

259

245

emigracions

235

224

263

191

309

234

251

229

255

275

231

208

saldo migratori
amb la resta
d'Espanya
immigracions

95

178

62

205

15

25

24

-3

57

-20

28

37

29

29

19

29

27

16

23

24

17

15

35

22

emigracions

15

31

27

41

31

29

21

21

19

24

32

18

saldo migratori

14

-2

-8

-12

-4

-13

2

3

-2

-9

3

4

immigracions

109

111

95

117

88

70

72

60

54

60

76

91

emigracions

9

14

30

34

74

106

87

51

29

119

59

51

saldo migratori

100

97

65

83

14

-36

-15

9

25

-59

17

40

209

273

119

276

25

-24

11

9

80

-88

48

81

Migracions externes

Saldo migratori
total

Núm. habitants

Saldos migratoris totals
300
250
200
150
100
50
0
2005
-50

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-100
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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Saldos migratoris interns (destinació - procedència). Santa Cristina d’Aro 1988-2016

2016

Mateixa
Resta de la Resta de
Resta
comarca
província Catalunya d'Espanya
52
-7
-8
4

Total
41

2015

12

9

7

3

31

2014

12

-15

-17

-9

-29

2013

21

18

18

-2

55

2012

-8

12

-7

3

0

2011

1

10

13

2

26

2010

27

-9

7

-13

12

2009

35

-7

-13

-4

11

2008

145

31

29

-12

193

2007

51

-8

19

-8

54

2006

148

14

16

-2

176

2005

95

-9

9

14

109

2004

94

-19

58

3

136

2003

62

-24

70

16

124

2002

151

-25

61

9

196

2001

13

-2

34

-6

39

2000

32

8

35

-12

63

1999

49

7

21

-7

70

1998

30

-8

14

12

48

1997

57

-3

37

1

92

1995

24

2

34

-3

57

1994

54

2

39

2

97

1993

13

7

26

-1

45

1992

51

2

49

0

102

1990

5

4

39

13

61

1989

56

5

29

17

107

1988

16

-4

22

22

56
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2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

Saldo migratori

1988

Núm. habitants

225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
-25
-50

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Si analitzem la procedència o destí de les migracions internes es comprova que la major part
de la procedència és de la mateixa comarca. Per això el saldo migratori intern total segueix la
tendència majoritària dels moviments comarcals.
Saldos migratoris interns (destinació - procedència) amb la resta de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Com s’observa el saldo migratori intern amb població procedent o amb destí a la resta de
Catalunya ha estat molt positiva en els anys de bona situació econòmica, sempre hi havia
més arribades al municipi que gent que marxava. Amb l’inici de la crisi 2009 el saldo positiu
es redueix moltíssim, inclús es negatiu els anys 2012 i 2014.
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Saldos migratoris interns (destinació - procedència) amb la resta de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Es destacaría que els moviments de canvi de domicili a municipis fora de Catalunya és molt
poc significatiu al municipi de Santa Cristina, és una dècima part dels moviments que es
produeixen amb muncipis de Catalunya.
Saldos migratoris externs (destinació - procedència)

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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En el gràfic anterior observem com fins l’any 2008 es dispara la rebuda de població
immigrant estrangera que ha condicionat la pauta demogràfica del municipi, alhora que a
partir de l’any 2009, amb l’arribada de la crisi econòmica, comença una davallada en el
balanç d’immigrants exteriors que es certifica sobre tot els anys 2010, 2011 i 2014, on marxa
més gent que arriba. De les dades dels anys 2015 i 2016 s’insinua un lleuger creixement de
la població procedent de l’exterior. derà en els propers anys.
Immigrants externs segons lloc de procedència. Santa Cristina d’Aro 1988-2016

2016

Resta de
la UE
26

Resta
d'Europa
21

2015

18

16

2014

14

2013

Àfrica

Amèrica

Àsia

Oceania

No consta

Total

6

16

8

0

14

91

4

10

1

0

27

76

12

5

5

0

0

24

60

7

7

9

8

0

3

20

54

2012

19

14

5

12

0

0

10

60

2011

14

18

8

11

2

2

17

72

2010

20

0

14

12

2

0

22

70

2009

23

4

28

21

5

0

7

88

2008

44

3

24

23

3

0

20

117

2007

25

7

41

13

6

0

3

95

2006

48

10

35

13

1

0

4

111

2005

53

8

21

23

1

2

1

109

2004

33

17

23

15

2

0

0

90

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

El grup més important d’estrangers que s’instal·len en el municipi procedeix dels països de la
Unió Europea, seguits del continent africà, amèrica i dels països europeus no comunitaris.
Conclusions
Com a conclusió en relació a la població del municipi, les dades dibuixen un patró
demogràfic influenciat per la situació econòmica del pais, ja que es produeix un increment de
població excepcionalment alt (2000-2008) vinculat a la migració interna i externa i a
l’increment de la natalitat. És un període amb una gran dinamització econòmica derivada de
l’activitat turística i constructiva que es desenvolupa a en els municipis de la Vall d’Aro: Santa
Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro.
L’increment de la població s’alentitza des de l’any 2009 (inici de la crisi econòmica) sense
perdre població. Es produeix una reducció de la natalitat (franja de 0 a 4 anys) i de la gent
jove que comença a treballar (franges de 20 a 44 anys), i per tant l’envelliment de la
població. També es produeix una disminució de les migracions internes i externes, disminuint
les immigracions i augmentant les emigracions.
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A partir de l’any 2012 l’alentització del creixement de la població no és tant marcada, hi ha
una estabilització de la població, en els darrers anys, amb un lleuger increment de la natalitat
i de població que arriba al municipi, majoritàriament procedent de la mateixa comarca.
Respecte a la població estrangera aquests anys el moviment és molt menor, amb saldos
positius baixos o negatius.
Al municipi de Santa Cristina destaca l’origen de la població, majoritàriament de Catalunya,
molt poca població de la resta de l’Estat i un percentatge de població estrangera en la
mitjana comarcal i provincial.

L’ECONOMIA
a) Indicadors econòmics
Els indicadors econòmics habituals són el Producte Interior Brut (PIB) i la Renta Bruta Familiar
Disponible (RBFD). El PIB mesura l’activitat productiva d’una economia -els beneficis total
generats- i la RBFD calcula els ingressos que disposa la població per destinar-los al consum
o a l’estalvi. Les darreres dades del PIB i de la RBFD per habitant al municipi de Santa
Cristina d’Aro són dels anys 2014 / 2015.
PIB per habitant (milers d’euros). 2011-2015

2011

Sta
Baix
Catalunya
Cristina
Empordà
15,4
19,8
27,9

2012

16,1

19,2

27,2

2013

15,1

19,7

27,3

2014

14,9

20,3

28,0

2015

15,5

20,9

29,0

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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El PIB era de 15,5 mil euros per habitant, que suposa un 74% del PIB de la comarca del Baix
Empordà (20,9 mil euros/habitant) i un 53,40% del PIB mitjà de Catalunya. El PIB per habitant
tendeix a créixer des del mínim de 2014, si bé, està molt per sota de la mitjana comarcal i
nacional.
PIB per sectors en Santa Cristina d’Aro (%). 2011-2014
Agricultura Indústria Construcció

Serveis

Total

2011

1,5

4,6

15,9

78,0

100

2012

1,2

8,0

16,3

74,4

100

2013

1,2

2,5

17,2

79,0

100

2014

1,1

2,5

16,4

80,0

100

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

En relació al creixement del PIB per sectors, es destaca que l’activitat majoritària del
municipi és la de serveis (80%). Hi ha un fort dinamisme dels serveis i la construcció, en
detriment de l’agricultura i sobre tot de la indústria.
Comparatiu del PIB per sectors (%). 2014
2014

Agricultura

Indústria Construcció

Serveis

Total

Catalunya

1,0

19,7

4,7

74,6

100

Com. Gironines

2,1

20,3

6,5

71,1

100

Baix Empordà

2,8

8,2

9,9

79,0

100

Sta Cristina

1,1

2,5

16,4

80,0

100
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.

Si ho comparem amb les mitjanes comarcals, territorials i nacionals, comprovem que tant el
sector de serveis com la construcció, estan per sobre de totes elles, mentre que l’activitat
industrial molt per sota. Respecte a l’agricultura es manté en la mitjana de Catalunya, però
per sota de la seva comarca i la provincial.
RFDB per habitant (milers d’euros). 2011-2015
Sta Cristina

Baix
Empordà

Catalunya

2011

14,0

13,9

16,7

2012

13,4

13,6

16,2

2013

13,9

13,3

16,1

2014

14,0

13,4

16,5

2015

14,0

13,4

16,8

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018.
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La RBFD per habitant l’any 2015 al municipi de Santa Cristina és de 13.834,94€/habitant 1
que és lleugerament superior a la mitjana comarcal però suposa el 83,50% de la mitjana de
Catalunya (16,7%).
1

Dada obtinguda de la xarxa Xifra de la Diputació de Girona

b) Mobilitat espacial de la població. Atracció i dependència exterior.
La mobilitat laboral és més freqüent atès les innovacions tecnològiques dels mitjans de
transport i de la millora de les infraestructures. Diàriament es produeixen fluxos de població
que es desplaça entre el lloc de residència i el lloc de treball. El desplaçament laboral és un
indicador molt important per mesurar la qualitat de vida de les persones, ja que si aquestes
no s'han de desplaçar per treballar, vol dir que aquest temps el poden dedicar a altres
activitats. Per una altra banda, els fluxos de població entre diferents municipis generen que
aquests adquireixen un caràcter més depenent de l’exterior o que siguin focus d’atracció de
treballadors residents en altres municipis.
Per poder avaluar aquests paràmetres hi ha tres indicadors bàsics:
- l’índex d’autocontenció és el percentatge de població ocupada que resideix i
treballa al municipi respecte al total de població ocupada del municipi. El càlcul
d'aquest índex ens determinarà la capacitat d’absorbir la força de treball de la ciutat,
per tant, com més gran sigui l’índex més contenció laboral hi haurà a la ciutat
respecte a la població ocupada que hi resideix.
- l’índex d’autosuficiència és el percentatge de població ocupada que resideix i
treballa al municipi respecte al total de llocs de treball del municipi.
- l’índex d’atracció que mesura la capacitat de generar llocs de treball per a població
procedent d’altres municipis.
Relació de treball i residents a Santa Cristina d’Aro (1996-2001-2011)
Residents

Residents

No Residents

Llocs de treball

Població ocupada

Any

ocupats a dins

ocupats a fora

ocupats a dins

localitzats

resident

2011

752

1394

458

1210

2147

2001

439

947

399

838

1386

1996

405

549

543

948

954

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018.

L’índex d’autocontenció a nivell comarcal ha experimentat un descens ens el període 19962011, però es manté per sobre del 50% de la població. El municipi de Santa Cristina, en el
període 1996-2001 descendeix de forma acusada (34%), i durant el període 2001-2011
s’incrementa un 10%, no obstant el percentatge de població que resideix i treballa al municipi
respecte al total de la població ocupada del municipi és molt baix 35,30%.

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018.

L’índex d’autosuficiència comarcal durant el període 1996-2011 és força estable, del 65/67%.
En el cas de Santa Cristina durant aquest període l’índex s’ha anat incrementat del 42 al
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62%, amb una tendència a apropar-se a la mitjana comarcal. Això vol dir, que dels treballs
que es generen al municipi, són ocupats majoritàriament (un 62% al 2011) per població que
resideix en Santa Cristina.

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018.

L’índex d’atracció, la diferència entre els no residents que treballen en Santa Cristina i els
residents que treballen fora del municipi, presenta un balanç negatiu que s’ha anat
incrementant considerablement al llarg dels darrers anys. Per tant, Santa Cristina cada
vegada té major dependència laboral d’altres municipis i menys poder d’atracció de població
de fora.
c) Mercat de treball
El mercat de treball és el mercat on es posa en relació la demanda de treballadors i l’oferta
de treball. Respecte a les dades que es disposen fins l’any 2011 són força complertes en
IDESCAT, però des d’aquesta data aquest organisme no facilita totes i és difícil completarles per altres fonts.
Població en edat de treballar, activa, ocupada i no activa de Santa Cristina.
1996

2001

2011

2017

Població total
Població > 16 anys
Població activa
Ocupats
Busquen 1ª ocupació
Desocupats, ocupats anteriorment

2.443
2.012
1.081
957
34
90

2.857
2.596
1.572
1.400
12
160

5.017
3.988
2.921
2.147
39
736

5.194
4.216

Població no activa

1.362

1.285

2.096

1.980
230

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018.

La taxa d’ocupació és el percentatge de població ocupada respecte a la població en edat de
treballar (població major de 16 anys). En el municipi la taxa d’ocupació veiem que l’any 2017
és del 46,96%, inferior a períodes anteriors. El 53,04% restant és població inactiva (conjunt
de població que integren les persones jubilades o pensionistes, les incapacitades per
treballar, els escolars o estudiants, les dedicades a les feines de la llar i les subjectes a altres
situacions) i la part de la població activa que no està ocupada per estar a l’atur o buscant la
primera feina.
Evolució de la taxa d’atur 2016 a 1r trimestre 2018
Sta Cristina

1r Trim 2016
2n Trim 2016
3r Trim 2016
4t Trim 2016
1r Trim 2017
2n Trim 2017
3r Trim 2017
4t Trim 2017
1r Trim 2018
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Sant Feliu
de Guíxols

Castell Platja d'Aro

Baix
Empordà

13,56%

16,26%

13,00%

14,81%

10,66%

12,44%

8,65%

10,93%

11,79%

14,57%

11,51%

13,11%

12,19%

17,27%

15,03%

15,48%

11,85%

15,20%

13,72%

13,60%

8,49%

10,41%

7,53%

8,81%

10,05%

12,83%

9,66%

11,18%

11,57%

15,71%

13,99%

14,36%

9,71%

12,86%

10,45%

11,44%
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de Xifra de la DdGi, 2018.

En Santa Cristina la taxa d’atur amb caràcter general és inferior a la taxa d’atur comarcal i
dels municipis de la seva àrea territorial, Castell d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. També es pot
comprovar que no fluctua tant (3%) com les poblacions costaneres en funció de la temporada
turística (6/7%).
Població ocupada per sectors. 1r Trimestre del 2018
2018

Agricultura

Indústria Construcció

Serveis

Sta Cristina

1,44%

4,81%

21,30%

72,45%

Baix Empordà

1,70%

8,98%

15,23%

74,09%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de Xifra de la DdGi, 2018.
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En l’àmbit d’estudi la població ocupada per sectors econòmics en comparació amb la
població del Baix Empordà, es constata les diferències més significatives en la població
ocupada en la construcció, que és aproximadament un 40% superior a la de la seva
comarca, i en la indústria que és un 86% inferior en el municipi de Santa Cristina. Respecte
al sector serveis i l’agricultura, la mitjana comarcal és lleugerament superior a la del municipi.
Tipus de contracte. 2007 – 2018

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de Xifra de la DdGi, 2018.

En els darrers anys, arrel de la crisi econòmica, la formalització de contractes ha sofert un
profund canvi, la major part dels contractes que es realitzen són temporals, d’un a sis mesos,
i els s’han reduït els temporals indefinits. Els contractes més nombrosos són d’una durada
inferior a un mes. Tot i no ésser una localitat costanera, la proximitat a la Costa Brava, fa que
la proporció entre contractes temporals respecte del total sigui molt elevada producte de
l’estacionalitat del turisme de sol i platja que fa augmentar els contractes de temporada.
Conclusions
En relació a l’activitat econòmica destaca que la majoritària en el municipi és la de serveis
(80% del PIB), seguit en menor proporció de la construcció, molt debilitada a partir del inici
de la crisi del sector . La indústria és molt residual, mentre que l’agricultura encara que és
inferior a les mitjanes comarcals i provincials, es manté en la mitja catalana.
Respecte a la mobilitat espacial de la població ocupada, Santa Cristina d’Aro presenta una
baixa autocontenció, poc més d’una tercera part de la població ocupada del municipi (35% )
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treballa en ell, i aquesta població ocupa la major part dels llocs de treball (62%) que genera
el municipi. La baixa oferta laboral ha estat tradicionalment una constant del municipi.
Per una altra banda Santa Cristina no ha estat mai un municipi amb capacitat atractiva de
treball, i la proximitat de pols turístics de la Costa Brava afavoreixen aquesta dispersió. Cada
vegada hi ha més població resident que treballa fora del municipi.
Respecte al mercat de treball es destaca que la taxa d’atur és menor i menys fluctuant que
en les poblacions veïnes costaneres, però seguint la tendència actual, la major part de
contractes que es realitzen són temporals de curta durada.

L’HABITATGE
a) Els habitatges segons tipus
No es disposen de suficient dades per poder avaluar la distribució dels habitatges segons el
seu ús, principal o secundari, en els darrers anys al municipi o comparar-los amb la
distribució comarcal o de municipis veïns. Idescat facilita aquestes dades de l’any 2011 i des
de llavors no ha publicat més. L’altra font és el padró municipal, d’on hem obtingut les dades
del primer trimestre de l’any 2018:
Evolució de l’habitatge segons tipus a Santa Cristina 2011-2018
Habitatges
familiars
principals
secundaris

2011
2.062
61,33%
1.300
38,67%

total

3.362

2018
1989

55,34%

1605
3.594

44,66%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat i el padró d’habitants municipal, 2018

Les dades indiquen que s’han incrementat en aquests darrers anys l’habitatge destinat a
segona residència, en canvi el nombre d’habitatges destinats a primera residència s’ha
mantingut o inclús reduït.
b) Règim de tinença de l’habitatge
Les darreres dades que es disposen sobre el règim de tinença són de l’Idescat de l’any 2001
-2011.
Evolució de l’habitatge segons tinença a Santa Cristina 2001-2011
Santa Cristina
compra
lloguer
altres
total
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2001
1.600
84,48%
194
10,24%
100
1.894

5,28%

2011
1750

84,87%

201

9,75%

111
2.062

5,38%
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018

Evolució de l’habitatge segons tinença al Baix Empordà 2001-2011
Baix Empordà
compra
lloguer

2001
31.565
78,93%
5.188
12,97%

altres

3.240

total

39.993

8,10%

2011
37.748

72,81%

10.002

19,29%

4.096
51.846

7,90%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018

En aquest període de deu anys, a Santa Cristina es manté la proporció d’habitatges de
lloguer i de compra. Si comparem a les mitjanes comarcals, el percentatge d’habitatges de
lloguer és molt baix, al voltant d’un 10%, i s’ha mantingut estable, a diferència de la comarca,
que augmentat significativament.
En els darrers anys, l’accés a la propietat ha estat possible per l’endeutament familiar, això si
l’any 2001 el 38% dels habitatges en propietat tenia pagaments pendents, aquesta
percentatge augmenta fins el 56,40% l’any 2011. Aquesta evolució segueix la tendència
comarcal, però de forma més pronunciada.
Evolució del règim de propietat de l’habitatge a Santa Cristina 2001-2011
Santa Cristina
Propietat pagada
Amb pagaments pendents
Heretats o donats
Total

2001
938
58,63%
613
38,31%
49

2011
655
37,43%
987
56,40%
108

3,06%

1.600

6,17%

1.750

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018

Evolució del règim de propietat de l’habitatge al Baix Empordà 2001-2011
Baix Empordà
Propietat pagada
Amb pagaments pendents
Heretats o donats
Total

2001
18.236
57,77%
10.060
31,87%
3.269

2011
17.268
45,75%
16.692
44,22%
3.788

10,36%

31.565

10,03%

37.748

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018

c) Dinàmiques constructives i tipus d’habitatge construït
A Santa Cristina d’Aro la dinàmica constructiva posa de manifest que en el període 20012007 s’inicien 1.208 dels habitatges en set anys.
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Evolució dels habitatges iniciats i acabats a Santa Cristina 1996-2017
Any

Iniciats

Acabats

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

28
42
75
69
69
116
181
234
155
232
134
156
37
12
9
4
9
17
12
15
10
21

36
45
37
30
78
71
58
67
165
102
62
180
62
107
18
19
13
3
14
10
12
12

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018.
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A l’igual que en la majoria de municipis catalans hi ha un boom de construcció entre els anys
2001-2007 amb 1.208 habitatges iniciats, que es redueix dràsticament a partir de 2008 amb
la crisi econòmica que afecta al país. En aquests deu anys, 2008-2017, només s’inicien 146
habitatges (12,08%), front els essent els pitjors anys 2010 a 2012. L’any 2017 s’incrementen
lleugerament el número d’habitatges iniciats que haurem de veure els propers anys si
continua aquesta tendència.
La caiguda dels habitatges acabats s’inicia posteriorment, a partir de 2009. però no és tant
pronunciada en un inici ja que s’acaben els habitatges iniciats els anys anteriors. A partir de
2014 la dinàmica és igual que els habitatges iniciats, ja que s’acaben i s’inicien entre 10-15
habitatges per any.
Segons la tipologia, en el període 2001 - 2007 la meitat dels habitatges que s’inicien són
plurifamiliars, a partir de l’any 2008 fins al 2017 no s’inicia cap, tots els habitatges iniciats són
unifamiliars, predominant la tipologia aïllada.
Habitatges per tipologies iniciats a Santa Cristina anys 2001-2017
Iniciats

unifamiliars
plurifamiliars
aïllats
adossats
%
en bloc
%
21
100,00%
0
0,00%
2017*
10
100,00%
0
0,00%
2016*
14
1
100,00%
0
0,00%
2015
10
2
100,00%
0
0,00%
2014
12
5
100,00%
0
0,00%
2013
9
0
100,00%
0
0,00%
2012
4
0
100,00%
0
0,00%
2011
2010
8
1
100,00%
0
0,00%
9
3
100,00%
0
0,00%
2009
31
6
100,00%
0
0,00%
2008
54
2
35,90%
100**
64,10%
2007
65
13
58,21%
56
41,79%
2006
65
9
31,90%
158
68,10%
2005
65
20
54,84%
70
45,16%
2004
126
18
61,54%
90
38,46%
2003
51
15
36,46%
115
63,54%
2002
57
29
74,14%
30
25,86%
2001
* No es disposa el desglossat d'unifamiliars aïllats i adossats
** S’inicien 40 habitatges plurifamiliars HPO

total
21
10
15
12
17
9
4
9
12
37
156
134
232
155
234
181
116

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018.

Respecte a la tipologia dels habitatges acabat, segueix la mateixa dinàmica que els iniciats,
si bé amb un lògic desfasament. Els darrers habitatges plurifamiliars acabats són de l’any
2009, des de llavors tots els habitatges acabats són unifamiliars predominant la tipologia
aïllada.
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Habitatges per tipologies acabats a Santa Cristina anys 2001-2017
Acabats
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

aïllats
9
10
9
10
3
13
15
13
32
47
37
40
70
33
44
41
44

unifamiliars
adossats
3
2
1
4
0
0
4
5
0
6
9
12
8
11
23
9
1

%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
29,91%
85,48%
25,56%
83,87%
76,47%
26,67%
100,00%
86,21%
63,38%

plurifamiliars
en bloc
%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
75
70,09%
9
14,52%
134
74,44%
10
16,13%
24
23,53%
121
73,33%
0
0,00%
8
13,79%
26
36,62%

total
12
12
10
14
3
13
19
18
107
62
180
62
102
165
67
58
71

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018.

Segons la superfície construïda, dominen els habitatges de grans dimensions, el 57% dels
habitatges iniciats tenen més de 150 metres, seguits dels que tenen una dimensió mitjana
alta, entre 126-150 metres quadrats amb un 14%. Dominen els habitatges grans i només un
15% són inferiors a 100 metres quadrats.
Habitatges per superfície iniciats a Santa Cristina anys 2008-2017
Iniciats
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
total

Menys
de 50 m2
4
1
0
0
0
2
7
4,79%

de 51
de 76
a 75 m2 a 100 m2
3
4
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4
7
9
4,79%
6,16%

de 101
de 126
a 100 m2 a 150 m2
5
2
3
2
1
3
2
1
1
6
1
0
2
0
4
4
1
2
0
19
21
13,01%
14,38%

més de
150 m2
11
5
7
8
4
6
2
5
6
29
83
56,85%

Total
21
10
15
12
17
9
4
9
12
37
146

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018.
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d) El preu de l’habitatge
Les dades s’obtenen de la web de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
es refereixen als preus de venda que facilita el Col·legi de Registradors del al Propietat a
partir d’un conveni signat l’abril de 2015, respecte als preus de lloguer s’obtenen de les
fiances dipositades a l’Incasol.
Preus de compravenda
Si bé les dades són molt fiables, perquè s’obtenen a partir de les compravendes registrades
en els registres de la propietat, no permeten analitzar un període llarg de temps, ja que
només es disposen des de 2013 fins ara.
Compravendes d’habitatges efectuades a Santa Cristina anys 2013-2017

Any
2.017
2.016
2.015
2.014
2.013

Superfície mitjana (m2 construïts)
Núm. Compravendes
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
Hab.
nous
nous
nous
nous
Total
HPO usat
usat
Total lliures
lliures HPO
84
84
151
151
64
64
160
160
2
82
84
192
151
152
62
62
175
175
67
67
124
124

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb dades facilitades pel Col·legi de
Registradors de la Propietat, Bens Immobles i Mercantils d’Espanya, 2018.

Com es pot comprovar pràcticament no s’han produït compravendes d’habitatges nous,
únicament es van registrar dos a l’any 2015. Això vol dir, que la majoria dels habitatges de
nova construcció acabats en aquest període estaven destinats a ser propietat del promotor,
no per posar-los al mercat. Respecte als habitatges HPO no s’han produït cap compravenda,
a l’any 2007/2008 es va iniciar una promoció de 40 habitatges HPO, des de llavors no s’han
edificat cap més.
Les compravendes efectuades d’habitatges usats es mantenen entre 62 i 84 transaccions
per any, i corresponen a habitatges de superfície mitjana-alta, de 124 a 173 metres quadrats
de mitjana, que correspon amb la tipologia d’habitatge unifamiliar adossat o aïllat.
Preu de les compravendes efectuades a Santa Cristina anys 2013-2017

Any
2.017
2.016
2.015
2.014
2.013

Preu total (milers d'euros)
Habitatge Habitatge
nou
usat
Total
246,1
246,1
266,8
266,8
237,7
241,4
285,7
285,7
187,1
187,1

Preu / m2 construït
Habitatge Habitatge
nou
usat
1.722,5
1.712,5
1.629,3
1.590,2
1.461,3

Total
1.722,5
1.712,5
1.637,9
1.590,2
1.461,3

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb dades facilitades pel Col·legi de
Registradors de la Propietat, Bens Immobles i Mercantils d’Espanya, 2018.
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Per les poques transaccions produïdes d’habitatges nous no es defineix un preu mitjà total
de venda, però per la situació del mercat es pot suposar que no serà gaire superior que el
preu mig de l’habitatge usat. Aquesta mitjana s’ha anat incrementant constantment en els
darrers cinc anys, des de l’any 2.013 fins al 2017 ha augmentat un 17,9%.
Preus de lloguer
El nombre de contractes en la època de bonança econòmica fins el 2008 era baix, es va
anant incrementar durant la crisi, arribant al major nombre l’any 2010, desprès s’ha reduït i
s’ha mantenint força constant.
Evolució del nombre de contractes de lloguer a Santa Cristina 2005-2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de dades facilitades pel l’Incasol, 2018.

Respecte la mitjana del contracte mensual de lloguer, únicament tenim dades del municipi
des de l’any 2010. El preu de contracte va fluctuant moderadament aquests vuit anys, els
anys amb preu més alts són 2011 i 2017, amb un preu al voltant del 580€/mes, mentre que
els preu més baix va ser l’any 2012. Sembla que els darrers anys hi ha una tendència de
pujada però s’haurà esperar uns anys per veure-ho.
Evolució mitjana anual del lloguer contractual (€/mes) a Santa Cristina 2005-2017
2005
Santa
Cristina

-

2006
-

2007

2008

-

-

2009
-

2010

2011

2012

2013

502,24 575,09 456,31 487,48

2014
-

2015

2016

2017

504,98 505,27 584,56

Baix
469,76 512,23 545,26 578,09 531,02 502,57 484,79 474,87 453,22 429,23 445,08 468,35 490,75
Empordà
* A partir de l'any 2015 només es publiquen les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb més de 5 contractes registrats. Els
anys anteriors, per manca de significació, no es publicaven les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb menys de 50
contractes l'any.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de dades facilitades pel l’Incasòl, 2018.

En la comparativa amb la mitjana anual comarcal, normalment el preu mig de Santa Cristina
és més elevat. Si bé, com s’ha exposat, falten dades d’alguns anys per la poca quantitat de
contractes que es realitzen atès que només el 10% dels habitatges del municipi es destinen
a lloguer (veure apartat 2.1.4.3b) d’aquesta Memòria) i la tipologia predominant és
d’habitatge unifamiliar predominant.
Conclusions
En el municipi de Santa Cristina hi ha un alt percentatge d’habitatges de segona residència,
aproximadament un 45%, i un baix percentatge d’habitatges destinats a lloguer no
estacionals (10%).
La dinàmica constructiva, com en la majoria de municipis, ha estat influenciada per la
situació econòmica, així entre el període 2001-2007 es va iniciar la construcció de 1.208
habitatges i amb la crisi, entre 2008 i l’actualitat, únicament el 146 habitatges (12%). La
tipologia dels habitatges que s’han construït els darrers deu anys és exclusivament
unifamiliar, dominant el tipus aïllat de grans dimensions, no s’ha edificat cap edifici
plurifamiliar.
Les transaccions realitzades en el mercat immobiliari aquests darrers deu anys, ha estat
exclusivament compravenda d’habitatge de segona ma, dominant l’habitatge de dimensions
mitjà-alt. El preu de lloguer és més elevat en Santa Cristina que la mitjana comarcal,
possiblement per la poca oferta existent.
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2.2

EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL

2.2.1 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG ), que es va aprovar
definitivament el 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735 de 15.10.2010), defineix els objectius
d’equilibri dels seus diferents àmbits comarcals, seguint les determinacions fixades per la Llei
23/83, de política territorial, i les directrius per als plans territorials parcials del Pla territorial
general de Catalunya. 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. L’àmbit d’aquest pla afecta les
comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, La Selva, Alt Empordà i Baix Empordà i
per tant és d’aplicació per al municipi de Santa Cristina d’Aro.
El Pla té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població actual i
futura. Per això el Pla estableix les pautes espacials per a un desenvolupament del territori
que compleixi les següents condicions:


Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades com a
hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessitats de sòl
per a habitatge assequible.



Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible
dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen.



Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori
afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en
el conjunt de Catalunya.



Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes
condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.



Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa de
Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen
l’enunciat següent:
a) Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu
biofísica.
b) Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a
components de l’ordenació del territori.
c) Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius
econòmics del
territori.
d) Moderar el consum de sòl.
e) Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les
àrees urbanes.
f) Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
g) Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

66

h) Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i
racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.
i) Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
j) Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
k) Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
l) Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
m) Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels
sistemes d’assentaments.
n) Atendre especialment la
desenvolupaments urbans.

vialitat

que

estructura

territorialment

els

o) Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.
El POUM ha de recollir com a guia i propòsit les determinacions que afecten al sistema
d’espais oberts, sistema d’infraestructures de mobilitat i sistema d’assentaments, que dicta el
planejament territorial:
Sistema d’espais oberts,
Són els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable que s’han de preservar de la
urbanització i d’aquells processos que poguessin afectar-ne negativament els valors
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris.
El PTPCG determina pel municipi de Santa Cristina d’Aro:


La consideració de sòl de protecció especial, que comprèn aquells sòls que, per
valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla
considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts
del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. El sòl de protecció especial
incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial com el Pla
d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2.000:
- L’EIN Les Gavarres
- L’EIN Ardenya - Cadiretes



La consideració de sòl de protecció territorial, que comprèn aquell sòl que el Pla no
considera imprescindible que formi part de la xarxa de protecció especial, però que té
valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la
seva possible transformació.



La consideració com a sòl de protecció preventiva de la resta del municipi, que són
aquells terrenys que no han estat considerats de protecció especial o territorial, que
cal protegir preventivament, però sense perjudici que mitjançant el corresponent
POUM, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament,
es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.
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Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures previstes pel Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines per al terme municipal de Santa Cristina d’Aro.

Sistema d’assentaments,
El PTPCG, respecte al municipi de Santa Cristina d’Aro, determina :


Un creixement de tipus moderat pel conjunt dels sectors dispersos i pel nucli de
Santa Cristina d’Aro. Aquesta estratègia s’aplica en aquells nuclis de petita dimensió
urbana que per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un
creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes.
L’extensió màxima que el POUM podrà proposar en aquests creixements serà
orientativament un 30% de la superfície de l’àrea urbana existent (nucli històric i
assentaments contigus), que correspon a la superfície de tots els sòls consolidats o
urbanitzats d’ús dominant residencial en la data d’aprovació del PTGCG, l’any 2010.
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Una estratègia de millora i compleció per a el nucli urbà de Romanyà de la Selva.
Aquesta estratègia s’aplica en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen
capacitat per a estructurar extensions urbanes. L’objectiu d’aquesta estratègia és la
recuperació i millora d’aquest nucli com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment
de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals
desconcentrades, i a la segona residència de reutilització, i també als serveis turístics
de qualitat i petita escala.
D’acord amb aquestes estratègies el POUM s’ha de centrar en el manteniment, la
reconstrucció i millora de les trames urbanes existents amb especial atenció al
manteniment de la tipologia arquitectònica dominant en el lloc. També pot determinar
extensions encaminades a la compleció de l’assentament, la regularització de la
franja perimetral o, en el seu cas, a ubicar correctament un nou element d’activitat
econòmica o equipament.

Sistema d’infraestructures de mobilitat
El PTPCG incorpora les característiques del sistema actual que ja recollia el POUM/2008,
reforçant el caràcter de la carretera C-65 dins la xarxa bàsica territorial.
2.2.2 EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER
EL Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) de l’any 2005, és un instrument de
planejament urbanístic supramunicipal, elaborat d’acord amb la legislació urbanística
catalana (Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004, de 24 de
desembre). El Pla vol ser un instrument adequat per ordenar el sistema costaner de
Catalunya des dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la
defensa de l’interès general pel que fa al canvi dels usos del sòl.

El Pla director urbanístic del sistema costaner té els següents objectius:
a) Generals
- Identificar els espais costaners que no han sofert un procés de transformació urbanística,
classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no
urbanitzable, i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament urbà, per garantir
el desenvolupament urbanístic sostenible del territori que abasta aquest Pla i del sistema
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costaner en el seu conjunt, conforme al que estableix l’article 3 de la Llei 2/2002,
modificada per la Llei 10/2004.
b) Particulars:
Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistema
costaner.

-

Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals, científics,
agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals.

-

Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per riscos
naturals o antròpics.

-

Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini públic
marítim-terrestre.

-

Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com àmbits
d’interrelació entre la societat i la natura: des del manteniment d’un recurs turístic bàsic i
des del recolzament de la biodiversitat, en connectar els espais de l’interior amb els del
litoral.

L’àmbit territorial de Santa Cristina d’Aro afectat pel Pla director urbanístic es limita al sòl no
urbanitzable de l’EIN l’Ardenya-Cadiretes, situat a banda i banda de la urbanització, en sòl
urbà, Rosamar.
Les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C) són els àmbits delimitats en
els plànols d’ordenació identificats amb la Clau UTR-C que, dintre i fora de la franja de 500
metres d’amplada, definida a l’article 4 de les normes, abasten sòl actualment classificat com
a sòl no urbanitzable, inclòs en aquest cas el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Respecte
d’aquests àmbits, el Pla director preveu la classificació, la categoria i les subcategories de
futur, del sòl que abasten i estableix les directrius i determinacions i que resta subjecta la
regulació dels respectius règims del sòl.
La classe i categoria del sòl inclòs en les unitats territorials de regulació de sòl costaner
(UTR-C), serà la de sòl no urbanitzable costaner, i així ho ha de recollir el nou POUM
2.2.3 EL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de
desembre, és un instrument de planificació sectorial de desplegament del PTGC.
Els objectius principals del PEIN són:


Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística
i la diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya.



Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais
naturals.

La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) preveu l’establiment per part dels estats
membres d’una xarxa d’espais naturals amb l’objectiu de “contribuir a garantir” la biodiversitat
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a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori
europeu dels estats membres”. Aquesta xarxa, que s’ha anomenat Natura 2000, haurà de
garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats
i les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la Unió Europea (UE).
La Xarxa Natura 2000 inclou els hàbitats d’interès comunitari més rellevants de Catalunya.
En concret, aquests espais poden haver estat proposats com a Zones d'Especial Protecció
per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, o com a Llocs d’Importància
Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE.
Els espais PEIN inclosos en l’àmbit d’estudi són següents:



PEIN de les Gavarres: El Pla especial de delimitació de les Gavarres es va aprovar
definitivament el 06/06/2006 i es va publicar al DOGC núm. 4677 el 17/07/2006.
PEIN del Massís de Cadiretes: El pla especial de delimitació del Massís de
Cadiretes es va aprovar definitivament el 14/12/2004 i es va publicar al DOGC núm.
4296 el 07/01/2005.

Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 a l’àmbit d’estudi són els següents:
 Massís de Cadiretes (espai de muntanya litoral i espai marí) que coincideix en part
amb la delimitació de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes, i
 Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la
delimitació de l’espai PEIN de les Gavarres.
Cal afegir que el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i
del seu número d’espais. Això s’ha produït per l’aprovació, al setembre de 2006, de la
proposta catalana de la Xarxa Natura 2000. Tots els espais llavors designats com a Zones
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), i en virtut de la Llei 12/2006 de 27 de juliol de
mesures en matèria de medi ambient, van passar automàticament a formar part del PEIN. En
aquest sentit, la pràctica totalitat dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 de l’àmbit del
Pla es troben inclosos dins del PEIN. Tanmateix a les Gavarres, i pel fet de no ser zona
ZEPA, el límit de la Xarxa Natura i el límit PEIN coincideixen parcialment.
2.3
EL PLANEJAMENT URBANISTIC MUNICIPAL VIGENT
Dins aquests context territorial el municipi de Santa Cristina d’Aro, atès la seva situació
geogràfica, l’estructura urbana, la relació amb les infraestructures de mobilitat territorial i la
proximitat i interdependència funcional amb els sistemes urbans pròxims, pot jugar en el futur
un nou paper rellevant dins el subsistema de la Vall d’Aro.
En un horitzó temporal pel POUM, que coincideixi amb el que treballa el PTP-CG, es
proposa que el Pla plantegi de quina forma el planejament urbanístic ha de cobrir les
necessitats de creixement del municipi (en població, llocs de treball i habitatges) i a l’hora
ajustar aquestes necessitats sobre la proposta del POUM/2007, revisant les previsions fetes
per aquest especialment pel que fa al model de creixement i a les densitats ordenades.
Entenem que aquest plantejament es pot fer sense necessitat d’ampliar l’actual extensió de
sòl urbà i urbanitzable donada la capacitat potencial que ofereixen els mateixos és suficient
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per absorbir les demandes en l’horitzó de vigència del nou Pla, que als efectes d’anàlisi
fixaríem en el 2006 fent-ho coincidir amb l’horitzó del PTP-CG.
En relació als aspectes ambientals en que es basarà del Pla, ens guiarem pel que es va
definir a la Agenda 21 redactada ‘ant 2011/12 per a els municipis de Santa Cristina d’Aro i
Castell Platja d’Aro. Aquest document és una estratègia global que pretén desenvolupar a
nivell local objectius de millora del medi ambient, implicant a tots els sectors de una
comunitat: socials, culturals, econòmics i ambientals.
2.3.1 EL POUM VIGENT/2008
El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) es va aprovar el 07/01/2008 per part
de la Comissió d’Urbanisme de Girona

Criteris de planejament:
-

Estructurar els creixements del nucli urbà central, per tal de donar-li suficient entitat i
que actuï com a veritable centre urbà de Santa Cristina d’Aro.
Millorar l’estructura general viària per tal que interconnexionin les diferents àrees
urbanes a partir de les vies d’accés al municipi. La trama urbana final del municipi,
inclourà uns recorreguts peatonals i de passeig que enllacin les diferents zones verdes
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-

-

-

-

-

-

i places del nucli urbà, conformant una xarxa entre les diferents zones urbanes i
connectada als camins rurals exteriors.
Preveure la qualificació o 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.
Consolidar un nucli urbà més compacte, i més densificat en la part central. Cosa que
ha de facilitar la implantació d’un major nivell de serveis dins l’àrea urbana, en especial
ha de potenciar l’augment de les dotacions de serveis comercials i terciaris. En relació
als equipaments i serveis municipals el POUM preveu com a prioritari l’ampliació de
les dotacions escolars, i reservar terrenys per possibilitar l’ampliació de les dotacions
esportives, assistencials, socials i administratives.
Convertir el nucli central situat a ambdós costat de l’antiga carretera (carrer Teulera)
en un veritable centre, que englobi els serveis, el comerç i les activitats econòmiques,
que permeti omplir el centre d’activitat i vida.
Qualificar noves àrees de creixement residencial, bàsicament en les àrees de buits
urbans, cosa que ha de permetre recosir les àrees annexes, facilitant l’obertura viària
necessària. A més la qualificació de noves àrees preveurà la reserva d’equipaments i
dels espais lliures necessaris per preservar la integració paisatgística en l’entorn.
Aquestes noves àrees de creixement han de tenir unes densitats d’ocupació mitjanes,
defugint de la baixa densitat, per tal d’assolir els creixements previstos en una menor
ocupació del territori, i d’aquesta forma optimitzar els recursos. El criteri, és no ampliar
l’àmbit de les urbanitzacions allunyades de l’àrea urbana central, i desqualificar, si cal,
zones de major dificultat per facilitar-ne la gestió, i/o reduir l’impacte paisatgístic i
ambiental de les zones amb pendents molt pronunciats.
El club de Golf Costa Brava s’ha consolidat com un referent turístic important del
municipi. L’àrea qualificada en el Pla Parcial original abastava una amplia zona, de la
que es va desenvolupar l’àmbit central amb el camp de golf de 18 forats i la
urbanització residencial annexa. Recentment s’ha aprovat el Pla Parcial Tueda, que
preveu l’ampliació de 9 forats més i una petita ampliació de l’àrea residencial. Tot i que
s’ha mantingut la reserva per a la possible ampliació d’aquestes instal·lacions, no
hauria de comportar en cap cas un impacte paisatgístic o ambiental important.
Oferir, per un desenvolupament equilibrat de l’economia local, el sòl d’activitats
econòmiques que la petita indústria de serveis i tallers necessiten.

El planejament vigent preveu intervencions amb intenció estructuradora amb els següents:
Objectius del planejament:
 Finalització de les obres d’urbanització i la implantació dels serveis pendents en el sòl
urbà.
 Classificació de sòl no urbanitzable especialment protegit de tot el territori que ha de
ser preservat.
 Adquisició pública dels terrenys on el paisatge i l’ecologia no rendeixen als seus
propietaris però constitueixen un patrimoni comú a preservar.
 Diversificació de l’activitat econòmica, per alterar la tendència actual a
l’especialització.
 Elevar la qualitat de l’oferta turística i, per tant, crear equipaments que prolonguin la
seva utilització i no només estival.
POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

73



Dinamitzar una economia basada en el turisme assegurant una millora de les
infraestructures territorials de transport, abastament i sanejament.

Objectius ambientals:
 Garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del municipi a partir de
mantenir una xarxa d’espais naturals que permetin una connectivitat ecològica entre
les diferents parts del territori que actualment ja gaudeixen d’una figura de protecció
(PEIN de les Gavarres i Massís de Cadiretes)
 Protegir els paisatges d’excel·lència paisatgística, especialment els plans de Solius, i
millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori.
 Prioritzar un model de creixement compacte amb una bona diversitat d’usos.
 Protegir les àrees de valor agrícola del municipi, bàsicament la plana agrícola del
Ridaura i de Solius.
 Protecció territorial dels terrenys amb pendents superiors al 20%.
 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.
 Per tal de fomentar un model de mobilitat sostenible el POUM potenciarà teixits
mixtos on coexisteixin els usos residencials amb les activitats econòmiques, per tal
d’augmentar l’autocontenció i reduir les necessitats de mobilitat.
 Regular i protegir la important xarxa de camins rurals que té el municipi.
L’ordenació urbanística proposada pel POUM/2008
El vigent POUM de Santa Cristina, si be no tenia com a objectiu el creixement extensiu o
l’expansió de les àrees qualificades per el desenvolupament residencial, amplia el sòl
urbanitzable ordenat en les NNSS/1998 i 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 manté 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
desqualifica 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.
POUM 2008
Sòl urbà

Superfícies sòl
572,01 ha
Consolidat
No consolidat
Polígons actuació
Sectors millora urbana

135,93 ha
436,08 ha
422,10 ha
13,98 ha

Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial – Activitats econòmiques

239,83 ha
192,04
47,79

Sòl urbanitzable no delimitat

8,77 ha

Sòl urbanitzable

Habitatges
4.884
2.324
2.560
2.328
232

248,60 ha

Sòl no urbanitzable
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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 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 situats
entre la carretera a Castell d’Aro i el Ridaura. 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 qualifica 219.385
m2 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.
El vigent POUM de Santa Cristina d’Aro planifica els diferents règims de sòl i delimita els
àmbits i sectors que es sintetitzen el gràfic següent:

Sòl urbà
Ocupa una superfície de 572,01 ha., que inclouen:
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.
- 14 polígons d’actuació (PA) amb una superfície de 422,10ha. un cop actualitzada en
base a les MpPOUM que els afecten al afegir dos nous PA en relació als delimitats
pel POUM/2008 (PA 13 i PA 14)
- 5 àmbits de plans de millora urbana (PMU), amb una superfície de 13,98 ha. un cop
actualitzada en base a les MpPOUM que els afecten:
-
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la classificació en sòl no urbanitzable del sector Barri de Salom (per sentència del
TSJC)
- la modificació del sector Accés Golf, que de sector de millora urbana passa, en
part, a PA 14
- 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
PA 1 - Rosamar

Superfície
(Ha)

Totals

40,00

PA 2 - Can Reixac

60,90

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

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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Sòl urbanitzable
Ocupa 248,60 ha, amb 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.
ÀMBIT

Superfície (Ha)
6,95

SUD 1- Ridaura
SUD 2- Serra Sol III

3,01

SUD 3- Teulera

6,95

SUD 4- Pedró

1,46

SUD 5- Estació

Total

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

58,51
8,77

SUND 18- Els àrids
TOTAL SUND

TOTAL SÒL URBANITZABLE

8.77

248,60

Font: POUM Santa Cristina d’Aro amb dades actualitzades

Dels 14 sectors residencials,
- quatre (SUD 1, SUD 3, SUD 9 i SUD 14) es troben desenvolupats, amb la
urbanització executada i reparcel·lació aprovada i inscrita en el Registre de la
Propietat
- sis (SUD 1, SUD 2, SUD 4, SUD 10, SUD 12 i SUD 13) es troben en diferents
fases de desenvolupament, tots ells amb planejament derivat aprovat
- els quatre restants /SUD 5, SUD 6, SUD 7 i SUD 8) no han iniciat cap tipus
d’actuació per a el seu desenvolupament.

Sòl no urbanitzable
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Es qualifica en 9 categories i es defineixen un àmbit de connectivitat ecològica i un àmbit de
protecció paisatgística a la Vall de Solius.
-

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)

Els usos del sòl
Els usos del sòl del municipi venen condicionats per la presència dels dos massissos
muntanyosos esmentats (les Gavarres i Cadiretes) que donen, com a resultat, uns usos força
diferents als que caldria esperar en un municipi litoral català de la zona de la Costa Brava.
El municipi presenta una forta component forestal arbrada, ja que es tracta de l’ús del sòl que
abasta més hectàrees. També cal esmentar la importància de les zones de conreus que, tot i
haver disminuït a expenses del sòl urbà, encara es manté com la segona coberta del sòl més
important. Altrament, també és important esmentar que el sòl urbà esdevé el tercer ús
dominant i que les zones de roquissar esdevenen també un element característic d’aquesta
zona. La zona forestal es concentra, bàsicament, al massís de l’Ardenya i a la zona de les
Gavarres, i es presenta en forma de gran taques.
Els conreus es localitzen al mig del terme municipal, és a dir en la plana estructurada pel riu
Ridaura, tot i que també apareixen gran taques ubicades al mig de l’extensa matriu forestal
sobretot a la zona de les Gavarres), com per exemple la que se situa al sud de la
urbanització de Sant Miquel d’Aro, o al voltant de la urbanització Bell-lloc, o resseguint la
riera de Mas Cases.
Les zones de roquissar es presenten en forma de petites taques i amb una distribució molt
heterogènia per tota la zona del massís de Cadiretes. Les zones urbanes del municipi tenen
una ocupació molt dispersa en el territori, amb:
-

una gran àrea de sòl urbanitzat al pla del Ridaura, constituïda pel nucli de Santa Cristina
d’Aro, la urbanització del Club de Golf Costa Brava i altres àrees més petites com la
d’equipaments o el càmping, ubicats a la zona del Mas de Sant Josep

-

diferents àrees de mida mitjana escampades per la resta del territori i, per tant, a les
zones de muntanya (en aquest sentit s’està fent referència a les diferents urbanitzacions
com la Roca de Malvet, les Teules, Belllloc, Sant Miquel d’Aro, Club de Golf Aro-Mas Nou
o Canyet).
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Cal esmentar la presencia de vegetació de ribera, que es concentra bàsicament en alguns
trams del riu Ridaura, de la riera de Solius, de la riera del Mas Riera, de la riera de mas
Cases, d’alguns afluents de la riera de la Verneda, i de determinats torrents de les Gavarres i
Cadiretes; i la important superfície ocupada per les vies de comunicació, que en aquest
territori es concentren sobretot al Pla del Ridaura (C-31 i Gi-622), però també a les zones de
muntanya, com és el cas de la Gi-6612 o la que s’enfila cap a Solius.
2.3.2 RECURSOS ADMINISTRATIUS EN RELACIÓ AL POUM
Posteriorment a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 24 de juliol
de 2007 d’aprovació definitiva del POUM es van presentar 34 recursos d’alçada al Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques. Dels quals un va ser declarat inadmissible per
extemporani i un altre el recurrent va desistir amb posterioritat.
Dels 32 recursos d’alçada restants, únicament dos va ser estimats total o parcialment:
-

RA 07-217190, s’estima el canvi de qualificació de zona 15 Golf a zona 6g Ciutat jardí
d’uns terrenys situats al carrer Pujada de l’Hotel inclosos en el polígon d’actuació PA Golf
Costa Brava.

-

RA 07-20100420, s’estima la modificació del redactat de l’article 257 de la Normativa
Urbanística que regula les condicions d’edificació en la zona 19 Forestal.

Tots dos recursos s’incorporen a la revisió del POUM.
2.3.3

SENTÈNCIES JUDICIALS EN RELACIÓ AL POUM

Dels recursos presentats al tribunal contenciosos administratius actualment hi ha set
sentències que afecten al contingut del POUM vigent:
Recurs
284-08

Art 245 Golf d'Aro

MP-POUM 44

286-08
405-08

SMU 05 Accés al Golf
C. Vall de Núria 91
(Golf)

MP-POUM 43
S’ha presentat recurs de cassació
a la Sentència 245 de 4/04/2013

495-08

SMU 01 Suberolita

Suspesa l'execució de la sentència

501-08

SNU Canvi qualificació

MP-POUM 31

502-08

PA Bell-lloc II

No s’ha donat compliment

544-08

SMU-04 Barri Salom

MP-POUM 30

-

CTUG

DOGC

20/03/2018

7599 16/04/2018
En tràmit

30/09/2015

6998 16/11/2015

22/01/2015

6829 12/03/2015

02/03/2017

7373 19/05/2017

Recurs Ordinari 284-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 67 de
30 de gener de 2013 declara nul l’article 245 de la Normativa Urbanística que regula
l’àmbit ocupat pel camp de Golf d’Aro, així com la documentació gràfica relacionada,
en el sentit de permetre l’ús hoteler en aquest àmbit.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

80

La Modificació puntual de POUM número 44 aprovada per la CTUG en sessió del 20
de març de 2018 (DOGC 7599 de 16/04/2018) suprimeix l’ús hoteler i delimita
l’àmbit del Pla especial urbanístic del Golf d’Aro donant compliment a la sentència.
Aquesta modificació puntual de planejament general es mantindrà en la revisió del
POUM.
-

Recurs Ordinari 286-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 247 de
4 d’abril de 2013 declara nul determinacions del sector de millora urbana SMU-05
Accés al Golf, respecte a la qualificació de dos finques i a la inclusió dintre de l’àmbit
d’una tercera finca.
Actualment s’està tramitant la Modificació puntual de POUM número 43 per donar
compliment a la referida sentència. En el cas que sigui aprovada definitivament
s’incorporarà a la revisió del POUM.

-

Recurs Ordinari 405-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 245 de
4 d’abril de 2013 declara nul el POUM de Santa Cristina per no preveure que la finca
situada al carrer Vall de Núria 91 confronti amb vial públic integrat en la xarxa viària.
Amb data 7 de maig de 2013 el recurrent va presentar recurs de cassació, que va
ser admès el 24 de maig de 2013.

-

Recurs Ordinari 495-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 144 de
14 de febrer de 2013 declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i urbanitzable
ordenats pel POUM que es quantifica en 132,91ha, així com la nul·litat de les
determinacions que afecten al sector de millora urbana SMU-01 Suberolita i dicta
que s’ha de procedir a una nova ordenació d’aquest sector “que sigui procedent”.
L’execució d’aquesta sentència està suspesa.

-

Recurs Ordinari 501-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 416 de
24 de maig de 2013 declara nul·la la qualificació d’uns terrenys classificats com a
sòl no urbanitzable com a protecció agrícola.
La Modificació puntual de POUM número 31 aprovada per la CTUG en sessió del 30
de setembre de 2015 (DOGC 6998 de 16/11/2015) modifica la qualificació dels
terrenys objecte del recurs de Zona protecció agrícola (clau 20) a Zona rústec (clau
22) més coherent amb les característiques dels terrenys, mantenint la classificació
de sòl no urbanitzable. Aquesta modificació puntual de planejament general es
mantindrà en la revisió del POUM.

-

Recurs Ordinari 502-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 137 de
8 de març de 2016 declara nul el sistema d’actuació del polígon PA Bell-lloc II així
com l’obligació d’urbanitzar el camí de Romanyà de l’àmbit. La sentència dicta que
el sistema de gestió no sigui per reparcel·lació per compensació si no que per un
sistema de gestió d’iniciativa pública.
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La revisió del POUM haurà de recollir aquestes condicions.
-

Recurs Ordinari 544-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 373 de
10 de maig de 2013 declara nul la delimitació del sector de millora urbana SMU-04
Barri Salom i dicta que s’ordeni aquest àmbit de tal manera que tot el sector quedi
classificat com a sòl no urbanitzable, amb les qualificacions que correspongui.
Per iniciativa de l’Ajuntament es tramita la Modificació puntual de POUM número 30
per donar compliment a la Sentència. La CTUG aprova la modificació en sessió del
22 de gener de 2015 (DOGC 6829 de 12/03/2015) i esmena les errades detectades
en sessió de 2 de març de 2017 (DOGC 7373 de 19/05/2017).
Es proposa mantenir aquesta ordenació si bé el nou POUM també haurà de
preveure una figura de planejament especial per donar resposta i solució a la
problemàtica urbanística de deficiències en les xarxes de serveis que han de
subministrar el conjunt d’edificacions existents i que la referida MPOUM-30 no
contempla.

2.3.4 MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM
Des de l’entrada en vigor del POUM s’han aprovat definitivament 32 modificacions puntuals
del planejament general que a continuació es relacionen:
MP-POUM 2007
MP-POUM 01

CTUG

DOGC

Art. 72, 132 i 138 Normes

28/01/2009

5337

12/03/2009

MP-POUM 03 a 07

Varis

21/07/2010

5735

15/10/2010

MP-POUM 08 a 14

Varis

27/07/2011

5984

14/10/2011

09/02/2011

MP-POUM 15

Art. 55, 136 i 142 Normes

29/06/2011

5934

03/08/2011

MP-POUM 16

Art. 76 Normes

29/06/2011

5934

03/08/2011

MP-POUM 18

SUD la Teulera

02/02/2012

6090

19/03/2012

MP-POUM 19

PEU Pitch&putt Mas Tapioles

21/11/2013

6544

21/01/2014

MP-POUM 21

Zona Comercial

06/11/2015

7567

27/02/2018

6387

31/05/2013

19/12/2017

MP-POUM 22

Gi 662 / Carrer Ridaura

26/04/2012
14/02/2013

MP-POUM 23

PA 13 Bell-lloc II

21/03/2013

6413

09/07/2013

MP-POUM 24

SUD 13 Riera dels Molinets

27/05/2016

7202

09/09/2016

MP-POUM 27

SUD 9 Mas Pla C

05/06/2014

6671

24/07/2014

MP-POUM 29

Gi-662

30/09/2015

6985

28/10/2015

MP-POUM 30

Barri de Salom

22/01/2015

6829

12/03/2015

correcció d'errades

02/03/2017

7373

19/05/2017

MP-POUM 31

Importacions Nàutiques SL

30/09/2015

6998

16/11/2015

MP-POUM 32

Art, 68, 80, 238 i 279 Normes

30/09/2015

6985

28/10/2015
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MP-POUM 34

Illa Ajuntament

13/04/2016

7152

30/06/2016

MP-POUM 35

Gi 662 / PAU 11

13/04/2016

7152

30/06/2016

30/09/2015

MP-POUM 36

Gi 662 / Mas Sicars

30/09/2015

6987

30/10/2015

MP-POUM 37

Avda Canigó PA Golf Costa Brava

26/07/2017

7452

12/09/2017

MP-POUM 41

Sector Serra Sol II-III

07/10/2016

7256

28/11/2016

MP-POUM 44

PEU Golf d'Aro

20/03/2018

7599

16/04/2018

-

MP-POUM 01. Es modifiquen puntualment els articles de les Normes 72 “Alçària
reguladora màxima i nombre de plantes”, 132 “Condicions de l’edificació” de la zona
d’eixample tradicional (clau 2) i 138 “Tipus d’ordenació i condicions d’edificació” de
la zona d’edificació entre mitgeres (Clau 3).

-

MP-POUM 03. Es modifica l’alineació del vial per a vianants situat entre les
parcel·les 10 i 11A de la urbanització Can Reixach.

-

MP-POUM 04. Es reconeix com a viari dos carrers sense sortida existents a la
urbanització del Vall Repòs.

-

MP-POUM 05. Es modifica puntualment l’article 229 de les Normes que regula el
sector urbanitzable delimitat SUD-13 Riera de Molinets per esmena un errada
detectada.

-

MP-POUM 06. Es modifiquen els usos permesos a la finca del Mas Darder en el
sector de Bufaganyes inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals del POUM.

-

MP-POUM 07. Es modifiquen els usos permesos a la finca del Mas Tarrés en el
sector de Bufaganyes inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals del POUM.

-

MP-POUM 08. Es modifica la qualificació de la parcel·la 192-B del Golf Costa Brava
de zona hotelera (clau 9b) a zona d’habitatges agrupats (clau 5a). També
s’esmenen dos errades detectades en els plànols d’ordenació d’aquesta
urbanització.

-

MP-POUM 09. Es modifica el límit de l’àmbit del Pla especial urbanístic Mas
Torrellas per adequar-se a la realitat.

-

MP-POUM 10. Es modifica el traçat del vial situat entre les parcel·les 49, 50, 51 i 52
de la urbanització Roca de Malvet per adequar-lo a les descripcions registrals.

-

MP-POUM 11. Es corregeix l’alineació de les parcel·les 132, 133, 134 i 135 respecte
al carrer del Cavall Bernat de la zona “E” Eucaliptus de la urbanització Golf Costa
Brava per adequar-se a l’Estudi de Detall anterior que la regulava.

-

MP-POUM 12. Es modifica el traçat del carril bici a la cruïlla entre el carrer Pere
Gironès, la carretera Gi-622 i l’avinguda de l’Església per adaptar-lo a la realitat.
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-

MP-POUM 13. Es modifica els articles de les Normes 157 “Condicions d’ús per a
totes les subzones de ciutat jardí” i 160 “Subzona ciutat jardí 6c (parcel·la mínima
400m2) per tal de permetre l’ús hoteler a la masia de Can Roca.

-

MP-POUM 14. Es qualifica com a sistema de serveis tècnics ambientals els terrenys
on està implantada la planta de compostatge FORM compartida amb el municipi de
Llagostera.

-

MP-POUM 15. Es modifiquen puntualment els articles de les Normes 55 “Previsió
d’aparcament en les edificacions”, 136 “Condicions d’ús” de la zona d’eixample
tradicional (clau 2) i 142 “Condicions d’ús” de la zona d’edificació entre mitgeres.

-

MP-POUM 16. Es modifica puntualment l’article 76 “Terreny natural” de les Normes.

-

MP-POUM 18. S’incorpora la normativa i l’ordenació del Pla parcial urbanístic la
Teulera a les Normes (capítols 4, 5 i 7 del Títol VII) i plànols d’ordenació del POUM,
atès que el sector ha finalitzat el seu desenvolupament urbanístic.

-

MP-POUM 19. Es delimita un àmbit de pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable
que ha de regular la implantació d’un Pitch&putt en el Mas Tapioles.

-

MP-POUM 21. S’esmenen errades detectades en la zona comercial (clau 10) i
s’adapta la regulació de l’ús comercial a les determinacions del DL 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

-

MP-POUM 22. Es modifiquen les alineacions del carrer Ridaura i la carretera local
Gi-662 per tal de suprimir l’afectació viària de dues edificacions existents.

-

MP-POUM 23. Es delimita un nou polígon PA-13 Bell-lloc II que preveu un petit
creixement residencial a la urbanització de Bell-lloc amb la corresponent cessió
d’espais lliures i equipaments.

-

MP-POUM 24. S’incorpora la delimitació de l’àmbit del Pla especial
d’infraestructures hidràuliques pel desviament de la riera del Vilar (article 113 de les
Normes) i es reordena l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat SUD-13 Riera
de Molinets per ajustar-se al desviament de la referida riera, així com es defineix la
càrrega urbanística que suposa l’execució d’aquesta infraestructura.

-

MP-POUM 27. S’adequa el POUM al desenvolupament urbanístic del sector de sòl
urbanitzable SUD-9 Mas Pla C executat.

-

MP-POUM 29. Es delimita el traçat de la Gi-662 al seu pas pel nucli urbà de Santa
Cristina, així com la seva zona d’influència i protecció.

-

MP-POUM 30. Amb la finalitat de donar compliment a la sentència de la secció
tercera del TSJC núm. 373 de 10 de maig de 2013 (RCA 544-08) que declara nul la
delimitació del sector de millora urbana SMU-04 Barri Salom, es modifica
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puntualment el POUM eliminant aquest sector, classificant els terrenys inclosos en
el seu àmbit com a sòl no urbanitzable (qualificació zona forestal i zona rústec) i
incorporant els habitatges al Catàleg de masies i cases rurals.
-

MP-POUM 31. Es modifica la qualificació dels terrenys delimitat per la C-250, GIV
6611 i C-65 de zona de protecció agrícola a zona rústec, en compliment amb la
sentència de la secció tercera del TSJC núm. 416 de 24 de maig de 2013 (RCA 50108)

-

MP-POUM 32. Es modifiquen puntualment els articles de les Normes 68 “Cossos
sortints”, 80 “Construccions auxiliars i instal·lacions”, 238 “Protecció del paisatge i
regulació d’usos singulars” i 279 “Tanques”.

-

MP-POUM 34. S’adapta les alineacions la illa qualificada d’equipaments públics
situada entre el vial perimetral paral·lel al riu Ridaura, el carrer Pere Gironès i el
carrer Teulera, a la situació real consolidada per les edificacions existents a l’interior
de l’illa i pels vials perimetrals urbanitzats.

-

MP-POUM 35. Es delimita correctament l’àmbit del PAU-11 ajustant-lo al traçat de la
GI-662 i les seves zones d’influència, d’acord amb les modificacions puntuals de
planejament MP-POUM 22 I MP-POUM 29.

-

MP-POUM 36. És delimita correctament les illes urbanes del sector Mas Sicars, i
s’ajusta els límits de les zonificacions al traçat de la carretera GI-662 i la seva zona
d’influència, d’acord amb la modificació puntual del planejament general MPOUM29 Carretera GI-662 de Santa Cristina d’Aro a Castell d’Aro.

-

MP-POUM 37. Es modifica la qualificació urbanística d’uns terrenys situats entre
l’avinguda del Canigó i el final de la Pujada de l’Hotel, a la urbanització Golf Costa
Brava. Aquest terrenys que el POUM els qualificava com a Sistema Viari, clau V, i
amb la modificació es qualifiquen d’Àrea de verd privat, clau Vp.

-

MP-POUM 41. Es modifica la qualificació d’unes parcel·les situades amb front al
C/Salvador Albert de la Urbanització Serra Sol II per adequar-los a la superfície i
estructura de la propietat real així com ajustar l’alineació a les obres d’urbanització
executades.

-

MP-POUM 44. S’adequa l’àmbit i la regulació del Pla Especial Urbanístic Golf d’Aro,
d’acord normativa del Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi
natural i del paisatge de les Gavarres. Amb aquesta modificació es dona compliment
a la Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 67 de 30 de gener de 2013
(RCA 284-08)
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2.4

AGENDA 21

Sensibilitats del medi
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro esdevé una peça funcionalment estratègica i
determinant per a l’equilibri de la matriu territorial de les comarques gironines, i participa
directament del seu desenvolupament ecològic, paisatgístic, econòmic i social. Els espais
EIN de les Gavarres i de l’Ardenya - Cadiretes i el sistema fluvial del Ridaura, formen un
conjunt d’elements identitaris i estructuradors de primer ordre del municipi.
El territori que abasta el terme municipal es veu sotmès, per la seva situació geogràfica i les
seves característiques naturals i per la seva activitat social, cultural i econòmica, a nous
requeriments sobre el sòl urbà , urbanitzable i rústic que, per tal no siguin crítiques en un
futur, caldrà replantejar en aquesta revisió del planejament general amb l’objectiu d’ordenar
espais de referència col·lectiva capaços de trenar una xarxa d’espais urbans i rurals
relacionats, amb especial atenció als sòls urbanitzables residencials no desenvolupats
situats sobre l’eix de la carretera a Castell d’Aro.
Usos del sòl
El nou planejament urbanístic haurà de considerar i definir amb claredat els usos del sòl
rústic - no urbanitzable, i corregir aquelles situacions en què es preveuen usos inadequats en
funció de les sensibilitats ambientals del terme. En aquesta mateixa línia, caldrà valorar
l’impacte de les urbanitzacions disperses en el municipi, que si bé estan classificades com a
sòl urbà la majoria es troben situades en entorns naturals, amb especial atenció a la
urbanització existent al sud del nucli urbà de Romanyà de la Selva, que s’emplaça en sòl no
urbanitzable – EIN, a on caldrà assegurar la implantació de les condicions més favorables
per evitar l’impacte de les activitats humanes sobre la qualitat natural i paisatgística de l’espai
que ocupen.
Valors ambientals
En relació al medi geològic caldrà redactar un estudi d’identificació de riscos geològics que
abordarà el conjunt de riscos naturals a partir de les conclusions del document Diagnosi del
litoral i risc geològic dels municipis de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro de l’Agenda
21 municipal de l’any 2011.
En relació al medi hidrològic el Pla haurà de preveure les millors condicions de protecció
enfront dels riscos d’inundació mitjançant la delimitació d’àmbits hidràulicament funcionals i
integrats al territori. Aquesta actuació ha de vincular-se directament amb els actuals sòls
urbanitzables no desenvolupats destinats a activitats econòmiques situats entre la carretera
de Castell i el Ridaura.
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3.

ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL POUM VIGENT

Les NNSS/1998 classificaven un total de 768,75 ha de sòl urbà i urbanitzable i el
POUM/2008 (actualitzat) augmentà aquesta superfície fins 820,61 ha de sòl urbà i
urbanitzable.
Malgrat aquest increment de superfície urbana o per urbanitzar, la realitat és que dels 17
sectors de sòl urbanitzable ordenats l’any 1998, el POUM 2008 classifica com a urbans no
consolidats una part d’ells i la majoria dels restants els manté en el sòl urbanitzable, dels
quals en l’actualitat només 4 (La Teulera, Mas Pla C, Mas Trempat II i Tueda) s’han
desenvolupat, i sis més tenen el planejament derivat aprovat si bé, no s’han desenvolupat.
POUM 2008
Sòl urbà
Consolidat
No consolidat
Polígons actuació
Sectors millora urbana

NNSS 1998
375,90 ha
119,76 ha
256,14 ha
256,14 ha

Sòl urbanitzable

392,85 ha

Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial – Activitats econòmiques

392,85 ha
350,03 ha
42,82 ha

Sòl urbanitzable no delimitat
Total sòl urbà i urbanitzable

POUM 2008
572,01 ha
135,93 ha
436,08 ha
422,10 ha
13,98 ha
248,60 ha
239,83 ha
192,04 ha
47,79 ha
8,77 ha

768,75 ha

820,61 ha

Per tal de copsar l’estat de desenvolupament del POUM/2008 i en conseqüència poder
valorar quines serien les necessitats de nou sòl, per donar resposta als creixements futurs,
es presenten a continuació un conjunt de quadres que ens mostren la situació actual de
desenvolupament del vigent POUM atenent a la superfície de sòl residencial edificat o
pendent d’edificar, al nombre d’habitatges existents en relació al potencial ordenat i finalment
al nombre de parcel·les (cadastrals) edificades i lliures.
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3.1

EL SÒL URBÀ

En relació al sòl urbà no consolidat el POUM/2008 fixava una Agenda per a l’execució de les
seves determinacions que no s’ha complert en cap dels sectors de millora urbana ni en els
polígons d’actuació, si be en aquests últims no es fixava calendari per a la seva execució.

AGENDA DEL POUM/2008

Sistema

Agenda

d’actuació

d’execució

PA 1 - Rosamar

comp. bàsica

no determinada

PA 2 - Can Reixac

comp. bàsica

no determinada

PA 3 - Golf Costa Brava

comp. bàsica

no determinada

PA 4 - Les cases de les escoles

comp. bàsica

no determinada

PA 5 - Colomar 1

comp. bàsica

no determinada

PA 6 - Bell-lloc II

cooperació

no determinada

comp. bàsica

no determinada

cooperació

no determinada

comp. bàsica

no determinada

PA 10- Avinguda de l’Esglèsia

cooperació

no determinada

PA 11- Carretera Castell d’Aro

comp. bàsica

no determinada

PA 12- Rec Dilla

no determinat

no determinada

PA 13- Bell-lloc III

comp. bàsica

8 anys

PA 14- Accés golf

comp. bàsica

8 anys

PMU 1- Suberolita

cooperacio

4 anys

PMU 2- Ridaura

comp. bàsica

4 anys

PMU 3- El Vilar

comp. bàsica

8 anys

comp. bàsica

8 anys

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

PA 7 - Les Teuleres
PA 8 - Sant Miquel d’Aro
PA 9 - Vall Repos

PMU 4- Salom (classificat com s.n.u - MpPOUM.)
PMU 5- Accés Golf (actual PA 14)
PMU 6- Accés Mas Trempat
PMU 7- Hoteler les Teules
Font: POUM Santa Cristina d’Aro

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

88

3.1.1 DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT
Del total de les 428,79 ha superfície de sòl urbà consolidat residencial ordenat l’any 2008,
actualment es troben lliures d’edificació 177,73 ha, que representen el 41,45% d’aquest tipus
de sòl, amb una capacitat potencial d’absorbir 649 nous habitatges.
DESENVOLUPAMENT POUM 2008

SÒL RESIDENCIAL
total (ha)

TOTAL SÒL URBÀ
Sòl urbà consolidat

428,79
Total
Zona centre
Zona est
Roca Malvet
Bell-lloc
Mas Trempat
Romanyà

3.1.2

113,14
30,81
31,17
33,06
5,56
10,03
2,51

edificat (ha)
251,06
73,97
27,76
14,56
21,93
5,44
2,76
1,52

%
58,55
65,38
90,10
46,71
66,33
97,84
27,52
60,56

lliure (ha)

%

177,73

41,45

39,17

34,62

3,05
16,61
11,13
0,12
7,27
0,99

9,90
53,29
33,67
2,16
72,48
39,44

DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Del total de les 264,78 ha superfície de sòl urbà no consolidat residencial ordenat l’any 2008
dins els diferents àmbits dels polígons d’actuació, actualment es troben lliures d’edificació
87,69 ha que representen el 32,12% d’aquest tipus de sòl, amb una capacitat potencial
d’absorbir 810 nous habitatges.
Atesa la diferència existent entre les característiques de cada un dels polígons, cal
diferenciar el grau de desenvolupament en funció de les seves característiques.
Dels 14 PAU delimitats:
-

Els vuit polígons: PA 01, PA 02, PA 03, PA 06, PA 07, PA 08, PA 09 i PA 11 delimiten
sectors urbans desenvolupats que presenten dèficits d’urbanització i en algun cas no
estan formalitzades les cessions a l’administració del sòl destinat a sistemes
urbanístics. Per tan la seva inclusió en el règim de sòl urbà no consolidat obeeix
principalment a raons de caràcter tècnic/administratiu.
Pel conjunt d’aquests PAU, de les 251,84 ha de sòl ordenat, 73,98 ha es troben
lliures d’edificació que representen el 29,37% del sòl residencial existent, amb un
potencial per a 711 nous habitatges.

-

Els quatre polígons no desenvolupats: PA 04, PA 05, PA 10 i PA 11, de 12,38 ha de
superfície, presenten 8,11 ha de sòl ordenat sense edificar que representen un
65,50% del sòl total, amb un potencial per a 95 nous habitatges.

-

Els dos polígons: PA 13 i PA 14, ordenats a partir de sendes modificacions puntuals
del POUM/2008, tampoc s’han desenvolupat. D’ells el PA13 és destina a
equipaments i residencia, amb una extensió de 0,45 ha i un potencial de 4 habitatges
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DESENVOLUPAMENT POUM 2008

SÒL RESIDENCIAL
total (ha)
264,78

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT - P.A.U
PA 1- Rosamar
PA 2- Can Reixac
PA 3- Golf Costa Brava
PA 4- Les cases de les escoles
PA 5- Colomar 1
PA 6- Bell-lloc II
PA 7- Les Teules
PA 8- Sant Miquel d’Aro
PA 9- Vall Repos
PA 10- Avinguda de l’Esglèsia
PA 11- Carretera Castell d’Aro
PA 12- Rec Dilla
PA 13- Bell-lloc III

27,02
5,22
69,12
0,56
9,43
33,62
21,78
36,31
58,55
2,23
0,22
0,16
0,56

edificat (ha)
177,09

%

lliure (ha)

66,88

14,00
4,10
54,06
0,11
1,81
26,35
16,98
18,49
38,86
2,00
0,22
0
0,11

87,69

51,81
78,54
78,21
19,64
19,19
78,38
77,96
50,92
66,37
89,69
100,00
0,00
19,64

13,02
1,12
15,06
0,45
7,62
7,27
4,80
17,82
19,69
0,23
0
0,16
0,45

%
33,12
48,19
21,46
21,79
80,36
80,81
21,62
22,04
49,08
33,63
10,31
0,00
100,00
80,36

polígon desenvolupat amb dèficits d'urbanització
polígon no desenvolupat

SECTORS DE MILLORA URBANA
Del total de les 5,75 ha superfície de sòl urbà residencial no consolidat ordenat l’any 2008
dins els diferents sectors de millora urbana, un cop actualitzat després de les modificacions
puntuals MpPOUM 30 - “Barri de Salom” i MpPOUM 43 - “Accés Golf”, es troben lliures
d’edificació les 5,75 ha ordenades, amb una capacitat potencial d’absorbir 232 nous
habitatges.
DESENVOLUPAMENT POUM 2008

SÒL RESIDENCIAL
total (ha)
5,75

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT - S.M.U
PMU 1- Suberolita
PMU 2- Ridaura
PMU 3- El Vilar

edificat (ha)
-

%
-

lliure (ha)
5,75

%
100,00

2,48
0,42
2,27

0
0
0

0,00
0,00
0,00

2,48
0,42
2,27

100,00
100,00
100,00

0,58

0

0,00

0,58

100,00

PMU 4- Salom (s.n.u)
PMU 5- Accés Golf (PA 14)
PMU 6- Accés Mas Trempat
PMU 7- Hoteler les Teules

polígon no desenvolupat
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DESENVOLUPAMENT POUM 2008

HABITATGES
POUM 2008
potencials

totals

TOTAL SÒL URBÀ

4.884

Sòl urbà consolidat

Total

2.324

SITUACIÓ

ACTUAL
%

executats

3.193

65,38

1.675

%

no executats

1.691

72,07

34,62

649

27,93

Zona centre

1.377

1.148

83,37

229

16,63

Zona est

179

76

42,46

103

57,54

Roca Malvet

347

236

68,01

111

31,99

Bell-lloc

221

52

23,53

169

76,47

Mas Trempat

192

159

82,81

33

17,19

Romanyà

8

4

50,00

4

50,00

Sòl urbà no consolidat – polígons d’actuació
Total

2.328

1.518

65,21

810

34,79

PA 1- Rosamar

505

326

64,55

179

35,45

PA 2- Can Reixac

25

22

88,00

3

12,00

PA 3- Golf Costa Brava

579

507

87,56

72

12,44

PA 4- Les cases de les escoles

14

1

7,14

13

92,86

PA 5- Colomar 1

60

1

1,67

59

98,33

PA 6- Bell-lloc II

181

132

72,93

49

27,07

PA 7- Les Teules

259

191

73,75

68

26,25

PA 8- Sant Miquel d’Aro

443

188

42,44

255

57,56

PA 9- Vall Repos

221

136

61,54

85

38,46
8,33

PA 10- Avinguda de l’Esglèsia

12

11

91,67

1

PA 11- Carretera Castell d’Aro

3

3

100,00

-

-

PA 12- Rec Dilla

22

-

-

22

100,00

PA 13- Bell-lloc III

4

-

-

4

100,00

PA 14- Accés golf (act. Econòmica)

-

Sòl urbà no consolidat – sectors millora urbana
Total

232

-

-

232

100,00

PMU 1- Suberolita

135

-

-

135

100,00

PMU 2- Ridaura

76

-

-

76

100,00

PMU 3- El Vilar

12

-

-

12

100,00

PMU 4- Salom (s.n.u)

-

-

-

9

100,00

PMU 5- Accés Golf (PA 14)

-

-

PMU 6- Accés Mas Trempat

9

-

PMU 7- Hoteler les Teules

-

-
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3.2

EL SÒL URBANITZABLE

En relació al sòl urbanitzable, el POUM/2008 fixava una Agenda per a l’execució de les
seves determinacions que només s’ha complert en quatre dels sectors ordenats: SUD 03,
SUD 09, SUD 11 i SUD 1, i que el nou POUM ha de classificar dins el règim del sòl urbà.
Per la resta de sectors, en cap dels casos s’ha complert l’agenda prevista pel POUM.
Sistema

Agenda

d’actuació

d’execució

SUD 1- Ridaura

comp. bàsica

4 anys

SUD 2- Serra Sol III

comp. bàsica

8 anys

cooperació

4 anys

AGENDA DEL POUM 2008
SÒL URBANITZABLE

SUD 3- Teulera

comp. bàsica

8 anys

cooperació

no determinat

SUD 6- Camí Vell

comp. bàsica

8 anys

SUD 7- Equip. Teulera

comp. bàsica

4 anys

SUD 8- Mas Pla A

cooperació

no determinat

SUD 9- Mas Pla C

comp. bàsica

no determinat

cooperació

4 anys

SUD 11- Mas Termpat II

comp. bàsica

no determinat

SUD 12- Bell-lloc III

comp. bàsica

4 anys

SUD 13- Riera dels Molinets

comp. bàsica

6 anys

SUD 14- Tueda

comp. bàsica

no determinat

cooperació

2 anys

SUD 16- Molí d’en Tarrés

comp. bàsica

4 anys

SUD 17- Activitats turístiques

comp. bàsica

8 anys

no determinat

no determinat

SUD 4- Pedró
SUD 5- Estació

SUD 10- Equip. Riera Malvet

SUD 15- Bernades - Molí d’en Reixac

SUND 18- Els àrids

Font: POUM Santa Cristina d’Aro

-

Pel conjunt dels quatre sectors desenvolupats, de les 50,45 ha de sòl ordenat, 26,87
ha es troben lliures d’edificació que representen el 53,26% del sòl residencial
existent, amb un potencial per a 320 nous habitatges.

-

El conjunt dels sis sectors no desenvolupats amb planejament derivat aprovat,
presenten una superfície de sòl de 90,12 amb un potencial per a 638 nous habitatges.

-

El conjunt dels quatre sectors restants no desenvolupats sense planejament derivat
aprovat, presenten una superfície de sòl de 40,52 ha amb un potencial de 1.205 nous
habitatges
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DESENVOLUPAMENT POUM 2008

SÒL RESIDENCIAL

SOL URBANITZABLE

total (ha)

edificat (ha)

%

lliure (ha)

%

86,89

7,05

8,11

79,84

91,89

2,25
2,05
3,22
1,02
6,56
5,89
1,24
9,67
6,83
4,42
3,41
4,66
15,21
20,46

SUD 1- Ridaura
SUD 2- Serra Sol III
SUD 3- Teulera
SUD 4- Pedró
SUD 5- Estació
SUD 6- Camí Vell
SUD 7- Equip. Teulera
SUD 8- Mas Pla A
SUD 9- Mas Pla C
SUD 10- Equip. Riera Malvet
SUD 11- Mas Termpat II
SUD 12- Bell-lloc III
SUD 13- Riera dels Molinets
SUD 14- Tueda

0
0
1,08
0
0
0
0
0
3,21
0
2,76
0
0

0,00
0,00
33,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
0,00
80,94
0,00
0,00
0,00

2,25
2,05
2,14
1,02
6,56
5,89
1,24
9,67
3,62
4,42
0,65
4,66
15,21
20,46

100,00
100,00
66,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
53,00
100,00
19,06
100,00
100,00
100,00

sector desenvolupat
sector amb planejament aprovat
sector no desenvolupat

DESENVOLUPAMENT POUM 2008

HABITATGES
POUM 2008
potencials

TOTAL SÒL URBANITZABLE

totals

2.255

SITUACIÓ

ACTUAL
%

executats

92

no executats

0,04

2.163

%

95,92

SUD 1- Ridaura

312

-

312

100,00

SUD 2- Serra Sol III

30

-

30

100,00

SUD 3- Teulera (desenvolupat)

173

12,72

151

87,28

SUD 4- Pedró

11

-

11

100,00

22

SUD 5- Estació

458

-

458

100,00

SUD 6- Camí Vell

372

-

372

100,00

SUD 7- Equip. Teulera

99

-

99

100,00

SUD 8- Mas Pla A

276

-

276

100,00

SUD 9- Mas Pla C (desenvolupat)

117

49,57

59

50,43

SUD 10- Equip. Riera Malvet

25

-

25

100,00

SUD 11- Mas Termpat II (desenvolupat)

88

13,64

76

86,36

SUD 12- Bell-lloc III

49

-

49

100,00

SUD 13- Riera dels Molinets

211

-

211

100,00

SUD 14- Tueda (desenvolupat)

34

-

34

100,00

58

12

SUD 15- Bernades - Molí d'en Reixach (industrial)
SUD 16- Molí d’en Tarrés (industrial)
SUD 17- Activitats turístiques
SUND 18- Els àrids
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3.3

CONCLUSIONS

El model de creixement en que es basava el vigent POUM/2008 fou el que dictava el Pla
Director Territorial de l’Empordà, aprovat el 3 d’octubre de 2006, aleshores marc territorial de
referència urbanística.
Des de la perspectiva actual, en que el model de creixement en que es fonamentava el
POUM/2008 ha variat substancialment, es pot deduir que la majoria dels creixements
ordenats en el vigent Pla ja no responen al model de desenvolupament sostenible que
persegueix el marc legal urbanístic a Catalunya des de l’any 2002, atès que si s’executés el
sòl urbà no consolidat i els sectors urbanitzables delimitats, la superfície de sòl consolidat es
situaria molt per sobre de les necessitats reals de creixement que te el municipi de Santa
Cristina d’Aro.
Estat de desenvolupament del POUM 2008
A tall de resum i en referència al sòl desenvolupat en els diferents àmbits i sectors de sòl
urbà i urbanitzable (no al sòl classificat com a tal que inclou el destinat a sistemes), l’estat de
desenvolupament del POUM 2008 es el següent:
CARACTERISTIQUES POUM 2008

SUPERFICIES
POUM 2008

SUP. POUM
actualitzades

606,75 ha
133,42 ha
473,33 ha

Poligons d'Actuació
Sectors de millora urbana

DESENVOLUPAMENT SÒL RESIDENCIAL
SÒL URBÀ

SÒL RESIDENCIAL
ORDENAT (ha)

SÒL RESIDENCIAL
DESENVOLUPAT (ha)

%

SÒL RESIDENCIAL NO
DESENVOLUPAT (ha)

572,01 ha

428,79

251,06

58,55

177,73

135,93 ha
435,58 ha

113,14
315,65

73,97
177,09

65,38
56,10

39,17
138,56

422 41 ha

422,10 ha

264,78

177,09

66,88

132,81

50,92 ha

13,98 ha

5,75

0,00

0,00

5,75

41,45
34,62
43,90
50,16
100,00

248,60 ha

248,60 ha

89,89

7,05

7,84

79,84

88,82

239,83 ha

239,83 ha

181,32 ha

181,32 ha

CONSOLIDAT
NO CONSOLIDAT

SÒL URBANITZABLE
DELIMITAT
RESIDENCIAL
Desenvolupat

50,45 ha

No desenvolupat

130,87 ha

INDUSTRIAL - ACT ECO

58,51 ha

%

86,89
7,05
79,84

58,51 ha

Desenvolupat
No desenvolupat
NO DELIMITAT
TOTALS

58,51 ha

8,77 ha

8,77 ha

855,35 ha

820,16 ha

HABIT AT G ES

515,68 ha

PO UM 2008

258,11

SIT UACIÓ

totals

executats

Existents en sòl no urbanitzable

7.139
309

1.989
1.605
3.285
309

TOTAL MUNICIPI

7.448

3.594

H abitatges principals
H abitatges s ecundaris
TOTAL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

HABITANTS

POUM 2008

SITUACIÓ

50,05

257,57

49,95

ACT UAL
%

55,34
44,66
46,01

48,25

no executats

%

3.854

53,99

51,74

3.854

ACTUAL

potencials

existents

potencials

%

4.396
806

23,59

13.431

72,08

Existents en sòl no urbanitzable

18.633
806

TOTAL MUNICIPI

19.439

5.202

26,76

13.431

69.09

TOTAL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

%

En l’actualitat la relació habitants / habitatges principals és de 2,61 habitants per habitatge
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Sols destinats a nous creixements que actualment ofereix el vigent POUM
Als efectes de valorar la quantia real del sòl classificat i ordenat, disponible per a nous
creixements residencials que en l’actualitat ofereix el planejament vigent, i tenint en compte
les característiques del sòl urbanitzable no consolidat ordenat en polígons d’actuació als
efectes de quantificar el sòl destinat pel vigent POUM a nous creixements, es consideren els
sòls dels polígons d’actuació realment no desenvolupats (31,64 ha), els dels sectors de
millora urbana (13,98 ha) i les del sòl urbanitzable delimitat no desenvolupat (130,87 ha), el
que dóna una superfície total de sòl de 176,49 ha destinada a aquests nous creixements
residencials.
En el cas en que s’executessin aquests àmbits de sòl urbà no consolidat i sectors de sòl
urbanitzable delimitat, tots ells destinats a usos residencials, la superfície de sòl urbà
classificat com a tal i consolidat creixeria un 33,53 % respecte de l’actual, considerant com a
tal sòl urbà consolidat les 135,93 ha ja consolidades i les 390,46 ha dels polígons d’actuació
desenvolupats però que el POUM/2008 considera tècnicament no consolidats per presentar
dèficits d’urbanització i manca de formalització de cessions, que com ja hem indicat
anteriorment.
A tall informatiu dir que de les 4.330 parcel·les cadastrals destinades a usos residencials que
s’han analitzat en el conjunt del sòl urbà i urbanitzable ja desenvolupat, 2.635 unitats
(60,85%) es troben total o parcialment edificades i les 1.695 unitats restants (39,15%) resten
pendents d’edificar.
En relació al sòl classificat com a urbanitzable delimitat, no consolidat i destinat a activitats
econòmiques, el sòl disponible és correspon amb la totalitat del sòl ordenat (58,51 ha) ja que
no s’ha desenvolupat, amb un sostre potencial de 290.155 m2.
Informació gràfica complementaria de l’estat de desenvolupament del POUM
En la sèrie de Plànols d’Informació I3.3 del present
Avanç de POUM es detalla, pel conjunt del sòls urbans
consolidats i no consolidats (sectors de millora urbana i
polígons d’actuació) i pels sectors de sòl urbanitzable
delimitat, l’estat de desenvolupament de cada àmbit o
sector amb les indicacions que es mostren en l’esquema
adjunt en relació a l’estat del sòl residencial, habitatges i
parcel·les.
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4.

DIRECTRIUS, PROPÒSITS DEL PLANEJAMENT

Aquest capítol té per finalitat l’exposició de les DIRECTRIUS I PROPÒSITS que han de
centrar els treballs de planejament urbanístic del municipi de Santa Cristina d’Aro i que es
proposa determinin les prescripcions tècniques i normatives del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), a fi que es disposi de la informació necessària i així es puguin formular
suggeriments dins el Programa de Participació Ciutadana promogut per l’Ajuntament.
La principal directriu que ha de guiar el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és el de
garantir el desenvolupament sostenible del municipi. El Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, defineix com a desenvolupament urbanístic sostenible:
“la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures”.
A continuació es concreten les directrius de caràcter general sobre els que es proposa es
fonamenti la revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro, principis generals que fomenten el
desenvolupament urbanístic sostenible, i que esdevenen els propòsits del nou Pla.
4.1

EN RELACIÓ A LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL NOU PLA

4.1.1 LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Les zones urbanes consolidades, o en fase de consolidació, s'estenen sobre un ecosistema
del que reconeixem la seva diversitat com a criteri director, així com la capacitat ordenadora
de les activitats que es desenvolupen, o es preveu desenvolupar en un futur, que es troben
situades principalment sobre els eixos territorials de les carreteres que travessen el nucli i el
Ridaura, que caldrà valoritzar com a element fonamental de la morfologia urbana, en la línia
ja iniciada amb el Pla especial de protecció vigent.
La classificació del sòl s'ha de plantejar en termes de sostenibilitat. Partim del criteri de
dependència que significa que el règim de sòl que es proposi s'ha d’expressar respecte a un
sistema d'ordre superior que es fonamenta en l'equilibri necessari entre els aspectes socials,
econòmics i ecològics que han de presidir tota proposta d'assentament humà sobre el
territori. El nou Pla mantindrà i procurarà reforçar els objectius ambientals del vigent
POUM/2008 al considerar que aquests són plenament vigents i donen resposta als propòsits
que, des de la planificació urbanística, s’han de fomentar per tal de garantir la protecció
ambiental del territori.
Bona part dels sòls urbanitzables delimitats, classificats pel planejament vigent, han estat
desenvolupats o es troben en fase de desenvolupament, mantenint-se en la mateixa situació
que fa deu anys (entrada en vigor del POUM/2008) els sectors delimitats i no delimitats
situats sobre la carretera a Castell d’Aro i a banda i banda del Ridaura.
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Si es preveu que les actuals tendències de creixement residencial es mantindran, el nou Pla
haurà de proposar que aquests creixements es plantegin principalment en base a processos
de renovació urbana, revisió d’usos i densitats en algunes zones del sòl urbà, i de contenció
dels creixements en extensió del sòl urbanitzable, moderant el consum de sòl i prioritzant la
consolidació dels sectors que ja han iniciat el seu desenvolupament, revisant si fos
convenient els seus límits i determinacions per tal d’ajustar-los als objectius del nou
planejament, amb una clara directriu de compactació i recosit dels teixits urbans existents, i
de valoració de la situació que presenten els sistemes urbans del municipis veïns amb
atenció a les diferents ofertes de sol tant per activitats econòmiques com residencials.
4.1.2 ELS SISTEMES URBANÍSTICS
EL SISTEMA HIDROLÒGIC
L’estructura orgànica d’un territori ve definida globalment pels sistemes d’infraestructures de
mobilitat, d’espais oberts i d’assentaments, i té efectes sobre la matriu urbana a través de la
seva relació i convivència amb els sistemes més locals de mobilitat interna, d’espais lliures
urbans i d’equipaments dins la ciutat, i en el cas del municipi de Santa Cristina d’Aro amb el
sistema fluvial del Ridaura, que és, sens dubte, un dels principals elements de l’estructura
natural del municipi, i esdevé un component significatiu del sistema de connectors ecològics
d’àmbit supramunicipal entre els espais naturals de l’Ardenya-Cadiretes i les Gavarres.
El Ridaura
L’espai fluvial del Ridaura diposita 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, i socialment no s’interpreta del tot com un espai amable de referència. Era
necessària, i així ho va plantejat el POUM vigent, la protecció dels elements de l’estructura
natural del territori que penetren dins la trama urbana i especialment la protecció dels espais
que conformen el sistema del Ridaura.
El nou Pla incorporarà les determinacions bàsiques del vigent Pla Especial de Protecció
(PEP) d’aquest curs fluvial que té per finalitat, ordenant una extensió de 696 ha, facilitar el
reconeixement i valoració d’aquests espais, concretar els criteris d’intervenció, protegir els
elements que formen part d’aquest conjunt patrimonial, trobar solució alternativa als usos
impropis assentats en aquests espais i finalment propiciar el seu coneixement, divulgació i
gaudi. No obstant i atès les característiques del PEP i de les seves determinacions que
afecten als diferents àmbits de sòl no urbanitzable (Càmping Sant Josep, Parc Fluvial, Zones
EIN i Espais Connectors), sòl urbanitzable (SUD1, SUD5, SUD6, SUD7, SUD13, SUD15 i
SUND18) i sòl urbà (PA3 i PMU2), el Pla especial vigent també s’haurà de revisar en funció
de la nova proposta del POUM, especialment pel que fa al que resulti del procés de
participació ciutadana i de les noves proposta d’ordenació que puguin afectar als sectors de
sòl urbà i urbanitzable contigus al curs fluvial, amb la voluntat de cercar la millor integració
espai urbà / espai fluvial i de definir en termes de paisatge les futures façanes urbanes al
Parc.
Previsions sobre la disponibilitat i suficiència de recursos hídrics
El Pla avaluarà la suficiència dels sistemes i elaborarà les propostes i solucions bàsiques
relatives a les xarxes bàsiques de sanejament i abastament d’aigua potable d’acord amb les
noves previsions de la proposta de revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro, tenint en
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compte el que determina el RLU relatiu al contingut dels plans generals. L’estudi inclouria els
següents treballs:
1. Recopilació de la informació actualitzada i disponible dels sistemes de sanejament i
abastament d’aigua potable municipal.
2. Anàlisi bàsic de l’estat actual del sistemes de sanejament i abastament, des del punt
de vista de la suficiència de recursos disponibles, i en el marc del Pla Integral del
Cicle de l’Aigua de què disposa el municipi.
3. Estudi bàsic de les necessitats de sanejament i abastament derivades de la nova
proposta que es plantegi amb la revisió del POUM.
4. Proposta bàsica d’actuacions a les xarxes de sanejament i abastament d’aigua
potable, d’acord amb el model desitjable d’ús i consum de l’aigua del PICA.
5. Valoració de les actuacions proposades.
En el marc dels treballs de l’Avanç del POUM, s’ha elaborat un document de Diagonsi
d’inundabilitat, l’objectiu del qual és avaluar el comportament hidràulic en episodis
d’avinguda dels principals cursos fluvials que discorren per l’àmbit del terme municipal de
Santa Cristina d’Aro. Aquesta Diagnosi s’incorpora com a Annex a la present memòria de
l’Avanç de POUM
EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
El POUM vigent estableix la reserva d’espais que es considera més idonis per configurar el
sistema d’equipaments i, atès la reduïda dimensió de l’àrea urbana central, preveu la
potenciació i ampliació de les tres àrees principals d’equipaments existents, és a dir, l’àrea
esportiva situada a l’oest del nucli urbà que es pot ampliar per als mateixos usos esportius o
escolars, l’àrea annexa a l’església a on es situa el C.E.I.P. i l’Escola Bressol, que amplia per
als mateixos usos escolars, i la zona d’equipaments administratius a l’extrem sud-oest de
l’àrea urbana, a on es troba l’Ajuntament.
De l’anàlisi fet sobre el grau de desenvolupament del vigent POUM, es desprèn que el
desenvolupament urbanístic dels darrers anys ha dotat al municipi de les reserves de sòl
necessàries per cobrir les demandes ciutadanes, si be la seva distribució territorial es molt
dispersa i no relacionada amb el sistema d’espais lliures.
El nou POUM haurà d’aplicar, a partir de l’anàlisi feta sobre el nivell de compliment de les
necessitats actuals i de les previsions del planejament vigent, criteris de re-equilibri bàsic
entre el centre i els diferents assentaments existents, partint de la potenciació de l'estructura
que ofereixen les zones urbanes consolidades com a espai central del municipi receptor
d’equipaments generals de caràcter local.
L’Ajuntament disposa de terrenys municipals continus a l’àrea esportiva situada a l’oest del
nucli, sobre el carrer del Pont de la Font del Rei (carretera C-250z) i en sòl no urbanitzable,
per possibles ampliacions dels equipaments municipals. El nou POUM haurà de valorar la
configuració urbanística d’aquests espais en el conjunt de la seva proposta d’ordenació del
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sistema d’equipaments esportius i en consonància amb el objectius que el Pla d’estratègic de
l’esport local que actualment es troba en fase de redacció.
A partir de la diagnosi sobre el nivell de compliment de les necessitats actuals i de les previsions
del planejament vigent, el POUM aplicarà criteris de re equilibri bàsic entre el nucli i els diferents
assentaments existents, partint de la potenciació de l'estructura que ofereix la ciutat consolidada
com a principal centre comarcal i receptor d’equipaments generals de caràcter supramunicipal i
local.
Caldrà valorar la incorporació els elements d’especial valor arqueològic, arquitectònic i històric,
dins l’estructura d’equipaments, ja siguin públic o privats, d’interès comunitari, i per altra banda
potenciar les zones que contenen un patrimoni natural d’interès com a àrees de valor cultural.
EL PATRIMONI
El municipi de Santa Cristina d’Aro compta amb un important patrimoni cultural
(arquitectònic, arqueològic i paleontològic) que queda palès en l’Inventari del patrimoni
arquitectònic i arqueològic de Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. En aquest inventari, el Patrimoni cultural immoble de Catalunya està constituït,
segons les categories de protecció, pels béns culturals d’interès nacional (BCIN), els
béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns que malgrat no haver estat
catalogats com a BCIN o BCIL reuneixen els valors descrits anteriorment.
El Pla incorporarà els elements inclosos a l’Inventari de patrimoni arqueològic i paleontològic
de Catalunya i en l’Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya de Santa Cristina d’Aro,
juntament amb el Catàleg d’elements de valor arquitectònic i patrimonial del municipi.
El POUM/2008 de Santa Cristina d’Aro compta amb el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i
dels elements d’interès històric i artístic del municipi, que el nou Pla integrarà, així com el
conjunt d’espais d’expectativa arqueològica.

EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
En general, al municipi de Santa Cristina, la transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable
es dóna de forma progressiva, però amb diversos espais buits en el sòl urbà (camps de
conreu, erms, hortes, etc) conseqüència del creixement urbanístic mitjançant plans parcials
desconnexos.
El nucli de Santa Cristina d’Aro, per la dinàmica urbanística de desenvolupament mitjançant
Plans parcials, presenta molts espais buits i sovint no segueix un criteri urbanístic homogeni.
El municipi disposa de diferents zones d’equipaments i espais lliures, bona part d’ells, fruit de
cessions de terrenys provinents del desenvolupament dels Plans parcials. Tant en un cas
com en l’altre, el POUM/2008 completa la previsió de tots aquests espais, preveient la seva
connexió a través de la xarxa viària i de passejos de vianants, per tal d’estructurar un conjunt
funcional únic. També aprofita els espai vinculats a les rieres i torrents existents per
completar l’estructura d’espais lliures en sentit nord-sud i planteja que el conjunt d’espais
lliures del nucli urbà central, serveixi per reforçar l’estructura de passejos per a vianants,
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enllaçant i facilitant l’accés als tres eixos principals que formen en sentit transversal el carril
bici Girona - Sant Feliu, l’eix comercial del carrer Teulera, i el parc fluvial del Ridaura.
El conjunt d’espais lliures del nucli urbà central, serveixen per reforçar l’estructura de
passejos per vianants, enllaçant i facilitant l’accés als tres eixos principals que formen en
sentit transversal el carril bici Girona - Sant Feliu, l’eix comercial del carrer Teulera, i el parc
fluvial del Ridaura.
Prenent com a espai de referència el Parc fluvial del Ridaura i les oportunitat que ofereix la
Via verda del carril bici de Girona a Sant Feliu, el nou Pla concretarà l’ordenació una Anella
Verda que permeti disposar d’una xarxa de carril bici, i de vianants al voltant del nucli urbà
central de Santa Cristina d’Aro i que es connecti amb els espais d’interès natural situats al
nord i sud del nucli i connectats amb l’espai fluvial.
El nou POUM, seguin la línia de l’actual planejament, assegurarà la dotació necessària d’espais
lliures que requereix el municipi de Santa Cristina d’Aro, estructurant aquest sistema amb una
visió global del territori entenent que és la comprensió i complementació d'espais d'ús col·lectiu
amb els d'ús privatiu el conjunt que defineix l'estructura general del territori. Si bé aquesta
estructura es mostra en ocasions indefinida i alguns espais apareixen aïllats i desvinculats
uns d’els altres, si es prenen en consideració les àrees per a vianants, els carrers arbrats i el
sistema hidrològic que creua el nucli urbà i el Ridaura, com a principal eix articulador dels
espais lliures, aleshores sí que es comença a intuir una certa xarxa que caldrà reforçar amb
nou sòl qualificat d’espai lliure provinent del sòl urbanitzable, amb major presència del verd
urbà bàsicament arbrat, la pacificació de la xarxa viària i la integració real del sistema
hidrològic en el sistema d’espais lliures.
El Pla haurà de considerar tot el verd urbà en el seu conjunt (parcs i jardins, carrers i places
arbrades, espais periurbans, patis interiors, etc) com a una unitat funcional, posant èmfasi en
els següents aspectes:
-

Creació de corredors verds interns i de connexió amb la perifèria

-

Consideració de la funció social dels espais lliures i no únicament de la funció estètica

-

Manteniment d’espais d’obertura al Ridaura que permetin el manteniment dels fluxos
ciutat-riu.

-

Aprofitament estratègic de les zones verdes com a espais de transició entre zones de
diferents usos (residencial - activitats, urbà-rural, etc.) o com a apantallament visual o
acústic.

LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
A nivell d’infraestructures interurbanes, la xarxa viària de la població ve determinada per tres
grans eixos principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera comarcal
de Castell-Platja d’Aro, i la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Les dues primeres, amb
molta incidència en l’estructuració urbana del seu nucli, varen marcar des del principi la
fesomia i distribució que prendria la població respecte els seus assentaments constructius.
Altres carreteres més secundàries, com les de Solius o la de Bell-lloc a Romanyà de la
Selva, donen accés en aquests nuclis veïnals, i a les urbanitzacions de la zona.
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El POUM/2008 preveu una estructura viària bàsica que connecti les diferents àrees urbanes
a partir de les vies d’accés al municipi i de les vies transversals i eixos nord- sud que, en el
seu conjunt. Constitueixen la xarxa bàsica del municipi. Aquesta xarxa permet la
superposició d’una trama viària peatonal i de carril bici en bona part del seu recorregut, per
tal de connectar les principals zones verdes i espais lliures urbans (Parc fluvial, Plaça del
Mercat, Plaça Mn. Baldiri Reixach) i equipaments (CEIP Pedralta, Ajuntament, Policia
Local,...); i connectar amb els principals camins i vies rurals conformant una xarxa de camins
pedestres i cicloturístics.
El nou Pla haurà de valorar la influència que sobre el medi físic tenen i tindran les
infraestructures territorials de mobilitat que afecten el terme municipal i analitzar de quina
manera influeixen sobre elements principals del que és la seva estructura orgànica. És
necessari procurar per la millora dels elements que conformen aquestes infraestructures de
mobilitat territorial, però ho es també la racionalització i millora de la xarxa local, que articula els
diferents barris, els nous assentaments que conformen la trama urbana del municipi i les
carreteres d’accés a les urbanitzacions, en sòl urbà, disperses al nord i sud del territori
municipal.
Proposem que el nou POUM intervingui sobre la xarxa viària tant pel que fa a la seva
funcionalitat i al seu ús com a les seves característiques i condicions de manteniment per
l'administració. Així l’ordenació i execució de la xarxa viària bàsica local s'ha de plantejar en
termes de mobilitat sostenible, que per sobre dels aspectes d'accessibilitat i connectivitat que
planteja el planejament vigent, incorpori aspectes com la jerarquització de vies de comunicació
per transports clàssics i pels alternatius - bicicletes, accessibilitat i supressió de barreres,
progressiva peatonalització d’alguns elements de la xarxa, aparcaments i relació amb els
transports públics regionals.
El Pla haurà de comptar amb la prioritat municipal de reduir l’impacte ambiental dels actuals
modes de transport. Es procuraran, en la mesura que un POUM ho permet, les condicions
més idònies perquè les xarxes d’itineraris principals per a vianants, bicicletes i transport
col·lectiu siguin el màxim de funcionals (contínues, integrades i segures), sense
desconnectar-la de les vies preferents per a la mobilitat del vehicle privat, el qual hauria de
perdre pes progressiu dins els hàbits de la gent a l’hora de fer els seus desplaçaments. Val a
dir que les dimensions i la topografia planera de l’espai urbà central del municipi, articulat a
banda i banda del Ridaura, afavoreixen els desplaçaments a peu i en bicicleta pel seu
interior. Per ordenar aquests itineraris tous serà fonamental establir criteris per al reforç de
les vies existents i la reserva de les vies que donaran prioritat al trànsit de bicicletes, i també
les millors condicions a la via pública per a la seguretat en la mobilitat dels vianants.
Per a la racionalització de l’ús de la xarxa viària i la seva estructuració dins l’espai públic,
s’hauran de tenir en consideració els principals focus d’atracció i generadors de mobilitat del
municipi per tal de garantir-ne l’accessibilitat en condicions de seguretat i comoditat,
especialment pel que fa als nuclis urbans disseminats que, emplaçats al sud (Rosamar), al
centre (Can Reixac) i al nord del municipi (Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Bell-lloc, Roca de
Malvet, i Romanyà de la Selva), requereixen de un tractament específic i diferenciat d’altres
vies de la xarxa bàsica municipal, en el nou POUM.
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L’Ajuntament de Santa Cristina, en els últims anys, ha procurat per millorar les condicions de
la xarxa local i reduir o anular part de les afectacions viàries que el planejament vigent
determinava sobre elements principals de la xarxa bàsica, com les actuacions sobre les
carreteres de Girona a Sant Feliu i de Santa Cristina a Castell d’Aro, en alguns casos amb
intervencions d’urbanització i millora i en alguns altres procedint a modificacions puntuals del
POUM per tal evitar afectacions innecessàries sobre edificacions i activitats situades en front
les carreteres.
ELS SERVEIS TÈCNICS
Zones d’acopis i gestió de residus
En l’actualitat i pel que fa als gestors de residus de la construcció, a Santa Cristina d’Aro hi
ha un dipòsit controlat de runes situat al Mas Patxot, gestionat per la Gestora de Runes de
Solius, S.L., d’àmbit supramunicipal, i en funcionament des de finals de gener de 1998. La
resta d’operadors locals que gestionen àrids i runes de la construcció realitzen principalment
la seva activitat no autoritzada en una zona pròxima al Ridaura que destinen a l’acopi i
selecció d’àrids.
Aquestes activitats, que provoquen un greu impacte ambiental i paisatgístic, ocupen una
superfície aproximada de 4,8 Ha. i el vigent POUM inclou aquest sòl dins el sòl urbanitzable
no delimitat SUND-18 Sector Els Àrids determinant que el mateix resti en reserva fins que es
determini l’oportunitat i la conveniència de la seva incorporació al desenvolupament urbà, en
funció de la necessitat de disposar de nou sòl per a usos residencials (20%) i turístics (80%),
i que mentre no es procedeixi a la delimitació d’aquest sòl urbanitzable no delimitat els
terrenys que comprèn tindran la consideració de sol no urbanitzable, prohibint expressament
noves activitats d’acopi i tractament de runes.
Ateses les molèsties i l’impacte visual i paisatgístic que comporten les activitats i
instal·lacions d’acopi, classificació d’àrids, dipòsit i tractament de runes de construcció i
similars en zones properes al Ridaura, el vigent POUM prohibeix aquestes activitats en tot el
terme municipal, excepte en la zona que reserva específicament per aquesta finalitat, ordena
així el sector destinat a Serveis Tècnics Ambientals (situat a prop la planta existent a Solius i
amb una superfície aproximada de 15,80 ha) i delimita l’àmbit que ha de ser objecte de Pla
especial per tal que es destini a acopi de terres, àrids, runes o materials de construcció.
L’Avanç de Pla haurà d’ajustar l’àmbit definitiu d’aquest espai en funció de les
característiques del terreny, dels elements del sistema hidrològic situats a la capçalera del
Torrent de la Deu que condicionen la implantació de noves activitats, les característiques
topogràfiques que podien condicionar l’actuació i els possibles impactes visuals, basant-se
en l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar i en l’estudi d’avaluació d’impacte
paisatgístic, que l’any 2011 l’Ajuntament va iniciar amb un Avanç del PEU que ordenaria
aquesta zona de Serveis Tècnics Ambientals.
Tenint en compte que amb la població actual de la comarca i les previsions de creixement de
la mateixa, amb l’estat en que es troba l’activitat de la construcció i atenent a les expectatives
reals que a partir de la dràstica disminució del volum de residus al conjunt del país s’ha
produït, entenem que el nou POUM haurà de valora el manteniment d’una petita zona
destinada a traslladar aquestes activitats de manera que es puguin desenvolupar de forma
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ordenada i ajustades a les normes urbanístiques locals, corregint els problemes ambientals i
paisatgístics que actualment generen aquestes activitats en la zona fluvial elevada
vulnerabilitat tal i com ja determina el vigent Pla especial de protecció del Ridaura.
La xarxa de sanejament
El nou Pla haurà d’establir els criteris per tal de resoldre les deficiències de les xarxes de
sanejament d’alguns nuclis i l'existència d'urbanitzacions que no disposen de cap tipus de
sanejament, i on la única forma sanejament possible és a través de fosses sèptiques.
Aquesta situació fa necessària una intervenció a curt termini per tal de millorar aquesta
situació de precarietat en matèria de sanejament.
Altrament caldrà revisar les característiques de la depuradora que dóna servei al municipi
valorant la necessitat d'una millora i ampliació del tractament de les aigües residuals que,
sens dubte, contribuiria a afavorir la qualitat dels abocaments a medi hídric i a ampliar el
volum d'aigües regenerades que es poden utilitzar en usos urbans no potables com el reg de
zones verdes o la neteja d'espais públics.
L’eficiència energètica
El nou Pla, seguint els objectius marcats a l’Agenda 21 del municipi, procurarà per
l’increment de l'eficiència energètica, reduir l'emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) i
implantar energies renovables
En el marc de l'Agenda 21 es va redactar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), que
analitza els consums energètics per fonts i sectors econòmics, estima la generació de GEH
(gasos amb efecte hivernacle) i proposa un pla d'acció a favor de l'eficiència energètica,
l'estalvi de consums i la reducció de les emissions de GEH. L'objectiu final del PAES és la
lluita contra el canvi climàtic a nivell local, en el marc del Protocol de Kyoto.
4.2
L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ
Serà propòsit del nou Pla, a partir de l'experiència acumulada des de la redacció del
planejament vigent i dels objectius polítics que guien aquest procés, repensar la bondat de
l'ordenació actual, tant pel que afecta a les condicions d’ordenació i d’usos, com d’edificació i de
gestió.

SÒL URBÀ
Consolidat

POUM 2008
(ha)
572,01
135,93

POUM
actualitzat (ha)
621,46
180,22

No consolidat
Polígons actuació
Sectors millora urbana

436,08
422,10
19,14

441,24
427,26
13,98

El nou POUM valorarà l’ordenació vigent i, en base al seu grau de desenvolupament i
compliment de les seves determinacions, proposarà revisions puntuals en el teixit urbà per tal
de corregir situacions que en l’exercici de desenvolupar i gestionar el POUM/2008 en els seus
10 anys de vigència, tant l’administració local coms els ciutadans s’han observat.
POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

103

Es proposa mantenir les determinacions del POUM/2008 vigent que donen l’especial
significació del nucli històric i ordenen la trama urbana, de forma que permet relligar les diferents
zones, sectors i barris existents amb els teixits de nova creació. És important potenciar la
renovació i la rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes i la major dotació d’equipaments en el sòl
urbà consolidat.
Caldrà definir, amb la precisió que permeti la nova base cartogràfica digitalitzada a escala de
lectura 1:1.000, les alineacions i rasants en el sòl urbà i resoldre els conflictes existents que
l’actual ordenació provoca en determinades finques urbanes que no tenen la condició legal de
solar per trobar-se en situacions sense accés rodat, amb façanes a espais lliures, en zones
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afectades per riscos hidrològics, etc., tenint que revisar en la mateixa línia aspectes normatius
que afecten a determinacions de l’ordenació en el sòl urbà.
Igualment, al redefinir i completar la xarxa de carrers, caldrà posar especial atenció en la
persecució dels objectius de mobilitat sostenible i de qualitat de l'espai urbà que hauran de regir
el nou planejament.
El nou POUM haurà analitzarà detalladament les propostes vigents que afecten al
planejament derivat (plans de millora urbana) i unitats de gestió (polígons d'actuació) i
adoptar el criteris clars en relació a :
- que en els sectors o àmbits delimitats es diferencií amb suficient claredat i seguretat
jurídica, pels propietaris dels sòls afectats, el tipus de sòl en que es troben la siguin
consolidats o no per aquells que encara no tenen aquesta condició per raons de dèficits en
la urbanització, formalitzar cessions, etc.
- que aquestes ordenacions siguin operatives i es puguin gestionar per l'ajuntament, els
particulars afectats i/o les entitats urbanístiques de conservació
- que aquells en que es condiciona el seu desenvolupament a l’actuació municipal, la
proposta estigui ajustada a la capacitat tècnica i administrativa de que disposa
administració, i conformes amb la capacitat econòmica i financera de la mateixa
- que aquells en el desenvolupament sigui responsabilitat de particulars, les propostes
d’ordenació i de gestió estiguin suficientment estudiades i definides per tal que la seva
gestió per tercers agents sigui igualment operativa i ajustada en cada cas a les
necessitats reals dels sector i a les seves respectives capacitats econòmiques i
financeres per desenvolupar-los.
- que es determini amb claredat i es defineixin els sistemes de gestió necessaris per tal
d’assolir els objectius del planejament, especialment pel que ha a aquells espais en sòl
urbà destinats a usos públics (espais lliures, vials i equipaments) que no es troben en
cap àmbit de planejament o gestió i que l’actual planejament no indica el sistema per
assolir el domini públic dels mateixos.
- que la normativa urbanística, en funció de cada cas específic i mantenint el caràcter
actual dels assentaments residencials de baixa densitat amb dèficits d’urbanització valori
la conveniència i/o necessitat de revisar els paràmetres urbanístics que fan referència a
les tipologies, les densitats i els aprofitaments, així com les condicions de parcel·lació,
d’ús i de gestió determinades en el planejament vigent, per tal que les propostes de
l’administració millorin realment la qualitat de vida dels habitants d’aquests
assentaments, siguin ambientalment sostenibles i econòmiques viables.
El nou Pla posarà especial atenció en l’ordenació de l’espai buit que roman sense desenvolupar
dintre del sòl classificat d’urbà i que representa un important potencial de desenvolupament
urbanístic destinat preferentment a usos residencials, comercials i per a activitat econòmica.
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Una primera aproximació a partir del grau de desenvolupament dels àmbits de planejament
derivat contemplats en el POUM vigent i de les parcel·les no construïdes (que no es
corresponen ni a zones verdes ni a equipaments o altres sistemes) permeten dir que la
superfície d’espai buit en sòl urbà es prou significativa com per reforçar la necessitat de revisar
el model de creixement en extensió que el vigent POUM ordena en el sòl urbà i l’urbanitzable.
Caldrà valorar propostes que, sense provocar congestió, permetin tipologies urbanes més
eficients i fomentin una riquesa i diversitat més grans en les relacions socials i econòmiques.
La nova Normativa haurà de procurar la compatibilitat d’usos diversos dins la matriu urbana (sòl
residencial, activitats econòmiques i equipaments i serveis), amb l’objectiu de dinamitzar el teixit
productiu del municipi i facilitar l’accés dels ciutadans als serveis bàsics de la ciutat. Altre
aspecte a destacar, que per la problemàtica generada en la seva interpretació caldrà revisar del
text normatiu ,serà el definir amb major claredat les situacions d’edificacions fora d’ordenació,
en volum disconforme, i la de l’enorme quantitat d’edificacions auxiliars que, tant en parcel·les
amb ordenació d’edificació aïllada, com en filera, com en blocs aïllats o entre mitgeres es
produeixin en el sòl urbà.
Es planteja igualment la conveniència i la necessitat de fixar les condicions d’arquitectura
sostenible en termes d’eficiència i de reducció del consum energètic i de l’aigua en els edificis
(solucions constructives, façanes ben orientades, enllumenat eficient, ús energies renovables,
etc.) tant de nova promoció com els de remodelació dels existents, així com en els espais
urbans (enllumenat públic, tipologia de vegetació, sistemes de reg, etc.).
Finalment el nou Pla haurà d’ordenar acuradament les vores del teixit urbà i endreçar els espais
intersticials que hagin banalitzat la perifèria de la ciutat, amb especial atenció a les façanes
urbanes del Ridaura.
4.2.1 LES ACTUACIONS DE MILLORA URBANA
El vigent POUM/2008 estableix, per les àrees de sòl urbà amb possibilitats la transformació
d’usos, millora urbana i/o reurbanització, set Plans de Millora Urbana.
Sup. sòl ha

Sostre m2

PMU 1- Suberolita

3,86

15.473

PMU 2- Ridaura

1,76

8.843

PMU 3- El Vilar

4,55

7.295

PMU 6- Accés Mas Trempat

1,03

2.575

PMU 7- Hoteler les Teules

2,78

SECTORS DE MILLORA URBANA

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

TOTAL SECTORS MILLORA URBANA
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Es presenten a continuació els objectius del vigent POUM per cada un d’aquests sector i les
propostes a tenir en compte en el nou planejament.
PMU.1 – SUBEROLITA
El POUM fixava l’obligació d’ordenar la transformació d’aquest sector de sòl urbà no
consolidat, de forma que el trasllat de la industria existent, permetés completar l’àrea
residencial i formalitzar el seu traçat final fins a l’àrea d’equipaments esportius. Considerava
l’ús industrial incompatible i fixava uns aprofitaments residencials a fi de possibilitar la
transformació d’usos ordenada.
Sentència núm. 114 del TSJC, de juny de 2013
La sentencia del TSJC declara, entre d’altres qüestions relacionades amb l’excés de sòl urbà
no consolidat i urbanitzable ordenats pel POUM, la nul·litat de les determinacions que
afecten a aquest PMU i dicta que s’ha de procedir a una nova ordenació “que sigui
procedent” de l’àmbit de millora urbana definit pel Pla. L’execució d’aquesta sentència està
suspesa.
Serà propòsit del nou POUM procurar per una ordenació que doni compliment a la sentència
amb el criteri preferent de mantenir els actuals usos per a activitats econòmiques i incorporar
aquest àmbit al teixit urbà consolidat.
PMU.2 – RIDAURA
El POUM preveia la transformació del sector de sòl urbà no consolidat per tal que el seu
desenvolupament permetés l’obertura del vial que connectarà el Sector Ridaura amb
l’Avinguda Roca de Malvet, i la cessió de terrenys per conformar el parc fluvial del Ridaura .
El sector està parcialment afectat per riscos hidrològics i nou POUM haurà de revisar la
proposta en aquest sentit.
PMU.3 – EL VILAR
El POUM fixa aquests sector discontinu amb el propòsit que en la seva transformació
s’ordeni el sector de sòl urbà no consolidat situat entre el Golf Costa Brava i l’ampliació del
Golf Sector Tueda, i s’obtingui el sòl de cessió per espais lliures dels terrenys boscosos al
voltant del sector Tueda.
El nou POUM haurà de revisar la proposta mantenint els objectius públics establerts en el
planejament vigent.
PMU.4 – SALOM
El sector del barri de Salom engloba els terrenys situats a llevant del nucli antic de l’església
amb una parcel·lació de petites finques i horts, i amb bona part amb edificació consolidada
de masies, edificacions rurals i cases unifamiliars, edificades en la seva majoria amb
anterioritat a l’any 1980. El sector manté una estructura de estrets camins, i una parcel·lació i
edificació antiga, conservant el caire de disseminat rural. Per tal de millorar la zona i dotar-la
dels serveis urbanístics mínims, el POUM ordenava la transformació d’aquest sector de sòl
urbà no consolidat de forma que es determinés la vialitat mínima i les infraestructures
necessàries, mantenint en el possible les característiques rurals existents, amb carrers
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d’amplada variable i escorrentia a cel obert, defugint de seccions mes urbanes de carrers
amb voreres.
Sentència núm. 373 del TSJC, de maig de 2013
La sentència del TSJC declara la nul·litat del POUM pel que fa a les determinacions
urbanístiques relacionades amb l’àmbit del PMU 04 i dicta que s’ordeni aquest àmbit de tal
manera que tot el sector quedi classificat com a sòl no urbanitzable, amb les qualificacions
que correspongui.
Per iniciativa de l’Ajuntament, la Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament
el mes de gener de 2015 la Modificació núm. 30 del POUM en compliment de la referida
sentència.
Es proposa mantenir aquesta ordenació si be el nou POUM haurà de preveure una actuació
específica per donar resposta i solució a la problemàtica urbanística de deficiències en les
xarxes de serveis que han de subministrar el conjunt d’edificacions existents i que la referida
MPOUM-30 no contempla.
PMU.5 – ACCÉS GOLF
El POUM ordenava la transformació del sector de sòl urbà no consolidat en aquesta l’àrea
situada a l’entrada de la urbanització Golf Costa Brava, prevista com a zona d’equipaments
privats per l’antic Pla Parcial Golf Costa Brava.
Sentència núm. 247 del TSJC, d’abril de 2013
La sentència del TSJC declara la nul·litat del POUM pel que fa a les determinacions
urbanístiques relacionades amb l’àmbit del PMU i concretament dicta que s’exclogui una
finca d’aquest àmbit amb la qualificació que correspongui.
Per iniciativa de l’Ajuntament s’ha redactat i tramitat una nova ordenació del sector, en
compliment de la referida sentència.
Es proposa incorporar al nou POUM l’ordenació del sector que resulti de l’aprovació definitiva
de la MPOUM-43.
PMU.6 – ACCÉS OEST DE MAS TREMPAT
El POUM ordenava la transformació del sector de sòl urbà no consolidat situat al costat oest
de la urbanització Mas Trempat de forma que el seu desenvolupament permetés l’accés
directe al sector de Mas Trempat, enllaçant la vialitat d’aquest amb el camí rural existent i
fixant com a càrrega (compartida proporcionalment als aprofitaments amb el sector Mas
Trempat II) l’execució de les obres d’urbanització d’aquest camí que possibilita la connexió
rodada i per vianants des de la urbanització de Mas Trempat amb el nucli urbà de Santa
Cristina passant per Bujonis.
Es proposa mantenir aquesta iniciativa de millora urbana, revisant els seus objectius.
PMU.7 – HOTELER LES TEULES
El POUM fixa l’obligació de definir la volumetria, i l’ordenació de la parcel·la de 2,78 Ha de
superfície, situada al sud de la urbanització Les Teules, i qualificada de zona hotelera
(Subzona 9c). El desenvolupament del Pla ha permès l’ordenació de volums per tal que la
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proposta s’adeqüi a les condicions de les parcel·les de l’entorn, evitant un impacte visual
negatiu de l’edificació que es proposi, i justificant una correcta integració paisatgística a
l’emplaçament a on es situï.
Aquest PMU ha estat redactat i aprovat definitivament el passat mes de gener de 2017. Es
proposa que el nou POUM l’integri en la seva ordenació del sòl urbà consolidat.

4.2.2

ELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA

El vigent POUM, amb les modificacions puntuals aprovades definitivament, ordenen un total
de 14 Polígons d’actuació:
POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANISTICA

Sup. sòl ha

Sostre m2

PAU 01- Rosamar

40,05

142.689

PAU 02-Can Reixach

6,09

16.144

136,31

273.422

PAU 04- Cases de les Escoles

0,73

3.035

PAU 05- El Colomar 1

10,16

5.400

PAU 06- Bell.lloc I

43,88

93.883

PAU 07- Les Teules

31,62

110.060

PAU 08- Sant Miquel d’Aro

77,68

59.756

PAU 09- Vall Repós

72,83

113.329

PAU 10- Av. Església

2,58

6.097

PAU 11- Crta. Castell d’Aro

0,59

1.129

PAU 12- Rec Dilla

0,19

630

PAU 13- Bell-lloc III

7.22

1.011

PAU 14- Accés golf

1,63

4.888

427.26

831.473

PAU 03- Golf Costa Brava

TOTAL POLÍGONS ACTUACIÓ URBNÍSTICA

Malgrat que tècnicament tots polígons d’actuació el POUM els classifica com a sòl urbà no
consolidat, la situació entre es clarament diferenciada, tal i com ja indicàvem en l’apartat
corresponen a descriure l’estat de desenvolupament del POUM/2008.
Dels 14 PAU delimitats:
-

Els vuit polígons delimitats pel POUM/2008: PA 01, PA 02, PA 03, PA 06, PA 07, PA
08, PA 09 i PA 11 delimiten sectors urbans desenvolupats que presenten dèficits
d’urbanització i en algun cas no estan formalitzades les cessions a l’administració del
sòl destinat a sistemes urbanístics.

-

Els quatre polígons delimitats pel POUM/2008: PA 04, PA 05, PA 10 i PA 11, no s’han
desenvolupat
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-

Els dos polígons: PA 13 i PA 14 els delimiten sendes modificacions puntual del
POUM/2008 i no s’han desenvolupat

ELS P.A.U DELS SECTORS DESENVOLUPATS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS
La situació actual dels vuit assentaments en sòl urbà desenvolupats però que presenten
dèficits d’urbanització és la següent:
Polígon
actuació

Any

Superf
í
(ha)

nombre
parcel·l
es

% estimat
consolida
ció

Valoració
serveis

40,08

420

51,81

Regular

Urbanització

PA-01

Rosamar

1964

PA-02

Can Reixac

1970

6,09

25

78,54

Baix

PA-03

Golf Costa Brava

1963

137,02

536

78,21

Regular

PA-06

Bell-lloc II

1964

43,84

181

78,38

Baix

PA-07

Les Teules I

1965

31,62

261

77,96

Adient

PA-08

Sant Miquel d’Aro

1967

78,39

443

50,92

Baix

PA-09

Vall Repòs

1968

72,83

221

66,37

Regular

PA-11

Carrtera de Castell

0,59

3

92,50

Regular

410,46

2.090

58,20

Per a la gestió d’aquests sectors amb dèficits d’urbanització el vigent POUM/2008 delimita per a
cada una d’ells un Polígon d’Actuació Urbanística amb la finalitat de reurbanitzar els sectors per
tal que totes les parcel·les disposin de tots els serveis i un nivell d’urbanització adequat. Així
mateix proposa que es constitueixin en les urbanitzacions que no n’hi hagi, les Entitats
Urbanístiques de Conservació. En l’actualitat la majoria de les urbanitzacions ja disposen
d’EUC.
Algunes de les principals causes que han impedit el desenvolupament de les previsions del
POUM/2008 en aquests sectors es deuen en part a les condicions que el marc legal en matèria
urbanística fixa pels sectors inclosos en polígons d’actuació en sòl urbà, cas de la practica
totalitat d’aquests assentaments, i que fixa unes obligacions que han de complir els propietaris
de difícil execució pel sistema de repartiment de càrregues i beneficis que no sempre assegura
l’equitat ni la participació de la col·lectivitat en els beneficis que es generen.
Els principals problemes es plantegen per la impossibilitat d’urbanitzar amb els nivells de
qualitat legalment exigits i les carregues econòmiques que resulten, per l’obligació de reservar
sòl per a sistemes amb independència de la necessitat dels assentaments i per les disfuncions
existents entre els processos d’urbanització i legalització i els vinculats al registre de les
propietats.
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P.A 1- Rosamar
Aquesta urbanització es troba actualment amb els carrers pavimentats, xarxa de baixa
tensió elèctrica soterrada i enllumenat, xarxa de telefonia aèria, xarxa de sanejament
incomplerta i de plujanes inexistent.
No es poden aprofitar els serveis existents, i es requereix refer-los, especialment la
depuració de les aigües residuals que ara s’aboquen en emissari submarí amb un
decantador de sòlids. Caldria una depuradora d’aigües residuals
En relació a l’aigua potable, fa 2 anys es va fer un primer tram de portada de l’aigua
potable des de Sant Feliu al dipòsit de Can Rifà, faltant encara el segon tram fins al
dipòsit de la urbanització.
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El sector disposa d’un projecte d’urbanització, redactat i aprovat inicialment l’any 2011,
que planteja la nova implantació de tots els serveis, en tres fases d’execució i amb un
import de 14M€ el que suposa una carrega mitja per parcel·la d’uns 33.700€
P.A.2- Can Reixach
Sector amb dèficits d’urbanització No tenen pavimentació ni serveis soterrats. Tot es aeri
tant electricitat com telèfon. No disposes de xarxa de sanejament (tenen foses sèptiques)
ni de plujanes ni de gas.
L’Ajuntament ha pres l’iniciativa (encara no executada) per portar l’aigua potable al sector
ja que no disposen d’aigua potable municipal i s’abasteixen en pou propi únicament.
Caldrà una revisió integral de les condicions d’urbanització.
P.A.3- Golf Costa Brava
Aquest sector disposa, des de l’any 2010-2012 d’un projecte d’urbanització, valorat en
15M€, que no va ser aprovat inicialment per l’oposició de l’EUC. L’actual EUC reclama a
l’Ajuntament la recepció de la urbanització en el seu estat actual. Les calçades de la
urbanització estan pavimentades, amb deficiències en els encintats i les estretes voreres.
La xarxa de sanejament, amb trams en bon estat, compleix les seves funcions així com les
xarxes de mitja tensió, soterrada, de gas i d’aigua (de fibrociment excepte el tram fins el
dipòsit). La xarxa de plujanes no existeix, la telefonia es subministra amb xarxa aèria en
estat precari. La xarxa de baixa tensió es precària i l’enllumenat està parcialment soterrat.
Es podria plantejar unes obres per completar la urbanització ampliant voreres, soterrant
baixa tensió i telefonia, i nova xarxa d’aigua. A nivell de sanejament es podria aprofitar
trams però cal nova xarxa i fer estacions de bombeig ja que gran part de l’evacuació del
sanejament passa pel camp de golf i no està en bon estat.
Caldrà garantir la formalització de les cessions de sòl de vials i espais lliures.
P.A.6- Bell-lloc II
Sector que presenta dèficits de urbanització. No disposa de xarxa de sanejament, les
xarxes de baixa i telèfon i mitja tensió són aèries , mentre que la xarxa d’enllumenat està
soterrada. Les voreres són estretes i els encintats vells. Les xarxes en alta i distribució
d’aigua (fibrociment) i de gas estan implantades.
No existeix cap projecte de urbanització que plantegi solucions a les deficiències
existents..
P.A.7- Les Teules
Sector amb EUC activa que s’ha preocupat per millorar els dèficits existents.
Les xarxes d’aigua (fibrociment), sanejament, telefonia (incomplerta), gas i baixa tensió
(caldrien reformes) estan executades, si be la urbanització en el seu conjunt no ha estat
recepcionada. La gestió de l’aigua i el sanejament ja es publica.
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En aquesta urbanització les cessions de vials i zones verdes s’han formalitzat.
Caldrà procedir a una urbanització de mínims que contemples la xarxa d’aigua de
polietilè, acabar telefonia, i implantar una xarxa de plujanes.
P.A.8- Sant Miquel d’Aro
Aquesta urbanització, amb evidents dèficits d’urbanització, disposa d’un projecte de
millores d’urbanització aprovat definitivament del 2011, amb un import de 9,3M€., en
compliment d’una sentencia que obligava a l’execució de les obres.
No s’ha redactat el projecte de reparcel·lació que distribueixi els beneficis i les carregues,
que representen aproximadament un import mitja de 20.300€ per parcel·la
Aquest polígon es troba situat dins l’EIN de Les Gavarres i requereix d’un ajustament de
límits entre l’actual delimitació urbana del POUM i els límits de l’EIN.
P.A.9- Vall Repòs
Aquesta urbanització no disposa de projecte d’urbanització per resoldre els seus dèficits.
Actualment no disposa de xarxa adequada de sanejament ni de xarxa de gas, l’aigua
potable es va fer tota nova, disposen de xarxa de baixa tensió, l’enllumenat (molt
deficient) i telèfon aeri, presentant-se problemes de cobertura de telefonia mòbil i de
senyal TDT.
Caldria fer soterrament de baixa tensió, mitja i telefonia i valorar, en aquestes
urbanitzacions en mig del bosc, quina ha de ser la solució per les aigües plujanes. Caldria
també la construcció d’una depuradora i abocament a medi, amb fòrmules com les
plantejades a Sant Miquel d’Aro.
P.A.11- Carretera de Castell d’Aro
Aquest sector va ser objecte d’una Modificació puntual del POUM (MpPOUM-29) amb
l’objectiu de definir les alineacions en el front amb la carretera GI-622 i redefinir l’àmbit del
PA, mantenint l’ordenació referent a qualificació del sòl i condicions d’edificació i ús
fixades en el POUM/2008.
Caldrà garantir la formalització de les cessions de sòl de vials i completar la urbanització.
PROPÒSITS PELS ASSENTAMENTS AMB DÈFICITS D’URBANITZACIÓ
L’any 2009, per tal d’actuar sobre les 742 urbanitzacions existents a Catalunya amb dèficits
urbanístics, es va crear una regulació específica (Llei 3/2009, de regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístic) amb l'objecte, en el marc de la competència exclusiva
de la Generalitat en matèria d'urbanisme de fer front a aquesta problemàtica i facilitar els
processos de regularització definitiva de les urbanitzacions, entesa, segons el cas, en termes de
consolidació o de reducció parcial o total de la urbanització. Aquesta llei va dotar aquests
territoris d’un règim especial en matèria urbanística pel que fa a: els estàndards urbanístics, les
cessions i les reserves, establint tres sistemes de finançament: per als ajuntaments, per a les
obres d’urbanització a fer i pels propietaris de les parcel·les, finançaments interromputs l’any
2010.
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Quasi vuit anys després de l’esmentada Llei la problemàtica territorial, urbanística i social que
generen aquestes urbanitzacions continua més vigent que mai. Actualment ens trobem per una
part amb un bloc normatiu autonòmic poc coherent i complicat per interpretar i aplicar les
actuacions necessàries per a solucionar els dèficits existents a les diferents urbanitzacions
situades arreu del país i per l’altra banda, en el cas concret de les urbanitzacions situades dins
el terme municipal de Santa Cristina d’Aro, amb una regulació urbanística municipal que no ha
estat efectiva per desenvolupar els polígons d’actuació en sòl urbà que ordenaven les
urbanitzacions existents i determinava el seu sistema de gestió, ni d’aquelles parts
d’urbanització assentades en sòl no urbanitzable com el nucli de Romanyà.
Aquestes dues situacions derivades del marc normatiu autonòmic i local no permeten la
flexibilitat necessària per a apropar-se a les diferents situacions que es plantegen en el territori,
admetent la diversitat de situacions existents i la dificultat per desenvolupar un plantejament que
no està adaptat al moment econòmic social actual. Dins el marc de la Llei de Territori, que ha
iniciat el seu curs, es proposa adaptar nous mecanismes per reconduir els instruments de
planejament i gestió de les urbanitzacions amb dèficits esteses pel territori, buscant una major
flexibilitat que faci possible abordar amb millors garanties aquesta problemàtica.
En tant aquest nou marc legislatiu no es concreti, s’han de trobar noves fòrmules per tal que
l’Ajuntament, des d’un punt de vista realista i pràctic, pugui fer front a les demandes ciutadanes
nascudes des de la perspectiva de la vida quotidiana de les persones que hi viuen en aquestes
urbanitzacions, fent que les mateixes siguin adequades als recursos de l’Ajuntament i dels
propietaris del sòl afectat i compatibles amb l’entorn on es troben, assumint tots plegats el repte
de gestió que representa la resolució del problema, tant en matèria urbanística i econòmica
com des de les perspectives de l’habitatge, el medi ambient, el paisatge, la seguretat i la
mobilitat. Per altre banda la consolidació de l’ús actual com a lloc de residència habitual ha
provocat que les mancances existents, prou greus quan tenien un ús majoritari com a segona
residència, han esdevingut encara més importants.
Si bé la situació actual dista molt d’estar resolta cal ressaltar que, en algunes de les
urbanitzacions, tant veïns com l’Ajuntament han esmerçat esforços per tal millorar les
condicions d’urbanització arribant a arranjaments parcials de les deficiències i a dotar-se dels
projectes d’urbanització i/o reparcel·lació necessaris que no ha estat possible executar.
Partint d’aquests antecedents i de la realitat en que es troben les urbanitzacions existents al
municipi que presenten dèficits d’urbanització, pel nou Pla es proposa:
- ordenar la redacció d’un Programa d’adequació específic dels assentaments amb
dèficits urbanístics
- mantenint el caràcter actual d’assentaments residencials de baixa densitat amb
emplaçaments discontinus situats, en la seva majoria, en espais d’interès natural
- valorar la conveniència i/o necessitat de revisar els paràmetres urbanístics que
regulen aquestes urbanitzacions
- delimitar correctament els àmbits dels assentaments consolidats
- flexibilitzar la normativa urbanística de forma que s’adapti a l’especificitat de cada
urbanització
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- proposar la creació d’una comissió d’avaluació i gestió
- convenir actuacions que intensifiquin la col·laboració entre administracions i ciutadans
afectats
ELS P.A.U EN SECTORS NO DESENVOLUPATS
La situació actual dels sis assentaments en sòl urbà no desenvolupats és la següent:
Polígon
actuació
PA-04

Sector
Cases de les escoles

Superf.
(ha)
0,35

nombre
parcel·les
6

PA-05

Colomar I

10.16

60

PA-10

Avda. De l’Església

2,58

12

PA-12

Rec Dilla

0,19

1

PA-13

Bell-lloc III (MpPOUM 23)

7,22

38

PA-14

Accés golf (MpPOUM 43)

1,63

3

22,13

120

El propòsit del nou POUM serà el manteniment de les determinacions dels PA13 i PA14 i la
revisió de les determinacions dels altre quatre polígons.
4.3
L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE
El POUM/2008 ordena un total de 17 sectors de sòl urbanitzable delimitat (14 residencials i 3
industrials i/o destinats a activitats econòmiques i/o turístiques) i un sector de sòl urbanitzable
no delimitat.
Aquestes noves àrees de creixement presenten unes densitats d’ocupació mitjanes, i el
POUM/2008 defuig de propostes de baixa densitat, per tal d’assolir el creixements previstos
en el seu programa amb una menor ocupació del territori, i d’aquesta forma optimitzar els
recursos i les infraestructures urbanes.
Aquest creixements residencials, a part de consolidar l’àrea urbana central, s’estenen a l’est
de la mateixa al costat de la carretera de Castell d’Aro, i a la zona més propera al nucli urbà
central. Al ser una zona acotada entre el riu Ridaura i l’antiga carretera de Castell d’Aro, la
proposta vigent opta per densitats mitges (compacitat) tal com hi ha en el nucli central de
forma que hi hagi un continu urbà entre el teixit existent i les futures àrees urbanes.
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4.3.1

EL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

SECTORS RESIDENCIALS DESENVOLUPATS
D’aquest sectors residencials quatre es troben desenvolupats i el nou POUM els inclourà en el
règim de sòl urbà consolidat. Les principals característiques d’aquest sectors són les següents:
Clau

Sectors
residencials

Tràmit

Observació

Superf.
ha

SUD 03

Teulera

AD
2006

Desenvolupat

6,95

edif.
bruta
2
2
m /m
0,40

SUD 09

Mas Pla C

AD
2003

Desenvolupat

9,75

0,30

29.250

12,00
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SUD 11

Mas Trempat
II

AD
2005

Desenvolupat

5,91

0,30

17.730

15,00

88

SUD 14

Tueda

AD
2006

MPOUM 2012
Desenvolupat

27,84

0,050

14.000

1,22

34

50,45

sostre
total
2
m
27.800

densitat
hab/ha

Habitat.

25,00

173

88.780

412

SECTORS AMB PLANEJAMENT APROVAT I/O EN TRÀMIT
Dels sectors ordenats pel POUM/2008 amb planejament derivat aprovat o en tramitació, cinc
estan destinats a usos residencials i dos a usos industrials, amb les següents característiques:
Clau

Sectors
residencials

SUD 01

Ridaura

SUD 02

Serra Sol III

SUD 04

Pedrò

SUD 10

Eq. Riera
Malvet

SUD 12

Bell.lloc III

SUD 13

Riera
Molinets

Tràmit

Observació

Superf.
ha

sostre
total
2
m
34.750

densitat
hab/ha

Habitat.

6,95

edif.
bruta
2
2
m /m
0,50

AD
2006
TR
2007
AI 2016

No
desenvolupat

45,00

312

MPOUM

3,01

0,30

9.030

10,00

30

AD
2015
AD
2011

pendent
garanties
No publicat

1,46

0,25

3.650

8,00

11

6,31

0,12

7.572

4,00

25

AD
2011

condiciò
executivitat

8,17

0,18

14.706

6,00

49

AD
2011
AD
2016
AI 2018

condiciò
executivitat

64,22

0,063

40.619

3,29

211

90,12
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Clau

Sectors
industrials

SUD 15

Molí d’en
Reixac
Bernardes

SUD 16

Molí d’en
Tarrés

Tràmit

Observació

Superf.h
a
33,18

edif.
bruta
2
2
m /m
0,60

sostre
total
2
m
199.080

AD
2008

No
desenvolupat

AI 2010

No
desenvolupat

14,61

0,55

80.355

47,79

279.435

SECTORS RESIDENCIALS NO DESENVOLUPATS
Els sectors residencials ordenats pel POUM/2008 i no desenvolupats són total de quatre es
troben desenvolupats i el nou POUM els inclourà en el
Les principals característiques del sòl urbanitzable delimitat pel POUM vigent són les següents:
Clau

Sectors
residencials

SUD 05

Estació

SUD 06

Cami Vell

SUD 07

Eq. Teulera

SUD 08

Mas Pla A

Tràmit

Observació

Superf.
ha

sostre
total
2
m
56.784

densitat
hab/ha

Habitat.

10,92

edif.
bruta
2
2
m /m
0,52

No
desenvolupat
No
desenvolupat
No
desenvolupat
No
desenvolupat

42,00

458

9,81

0,47

46.107

38,00

372

6,21

0,20

12.420

16,00

99

13,81

0,30

41.430

20,00

276

40,75

156.741

1.205

Font: POUM Santa Cristina d’Aro i Equip redactor

4.3.2 EL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT
El POUM/2008 ordena un únic sector de sòl urbanitzable no delimitat, amb les següents
característiques
Clau

SUND 18

Sectors
residencials

Tràmit

Els Àrids

Observació

Superf.
ha

No
desenvolupat

8,77

edif.
bruta
2
2
m /m

sostre
total
2
m
26.310

densit
at
hab/ha

Habitat.

4.3.3 DIRECTRIUS I PROPÒSITS RESPECTE AL SÒL URBANITZABLE
El nou POUM ha de posar una especial atenció al dimensionat i tractament que s’ha de donar
als necessaris creixements en el sòl urbanitzable. En aquest exercici d'ordenar i repensar, cal
abordar la quantia i localització del sòl residencial, per programes d’habitatge lliure i protegit, i de
sòl industrial o per activitats econòmiques i turístiques, que precisa el municipi pels pròxims
anys, repensant i revisant el marc d’objectius i la quantia dels creixement definits pel
planejament vigent en un context social i econòmic molt diferent de l’actual.
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En un horitzó temporal del futur POUM, que coincidiria amb el del PTP-CG, es proposa
plantejar de quina forma s’han de cobrir les necessitats de creixement del municipi en
població, llocs de treball i habitatges sense necessitat d’ampliar l’actual extensió de sòl urbà i
urbanitzable desenvolupat i revisant en profunditat les determinacions vigents pel que fa al
sòl urbanitzable no desenvolupat donat que, com s’analitza en la present Memòria, la
capacitat potencial que ofereix el planejament vigent és més que suficient per absorbir els
creixements que dins la Unitat Funcional a la que pertany Santa Cristina d’Aro, estableix el
Pla Territorial de les Comarques Gironines.
Davant d’aquesta situació i de les perspectives demogràfiques establertes per l’horitzó 2026,
l’Avanç del nou POUM planteja:
a) inclourà els quatre sectors de sòl urbanitzable delimitat i totalment desenvolupats al
règim de sòl urbà
b) destinar preferentment, per a cobrir les necessitats de creixement, els sis sectors del sòl
urbanitzable delimitat amb planejament derivat aprovat, situats en el perímetre del sòl
urbà,
c) reservar per a futurs creixements la part que es consideri necessària dels sectors
actualment no desenvolupats que permetin relligar la trama urbana i completar els
sistemes d’espais lliures i equipaments i, només en el cas en que en el transcurs de la
redacció del nou POUM es considerés necessari, mantenir-los amb la classificació del
sòl urbanitzable no desenvolupat.
d) Classificar com a sòl no urbanitzable part o la totalitat dels sectors no desenvolupats que
de forma justificada no resulten necessaris per a futurs creixements
4.4

L’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

4.4.1 VALORITZACIÓ DEL SÒL RÚSTIC
Sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable formen part d'un únic ecosistema i comparteixen
elements generals de la seva estructura. Cal orientar la nova ordenació en funció dels sistemes
naturals existents i de la capacitat de càrrega que admet el medi físic, ordenar els usos
admissibles en el sòl no urbanitzable amb criteris de revalorització del sòl rústic i de protecció
ambiental, i actuar decididament per limitar i reconduir un sistema que ha permès una excessiva
artificialització del sòl rústic, amb una extensió d’usos urbans fora dels límits propis dels sols
aptes per rebre aquest tipus d’activitats, provocant una periurbanització amb conseqüències no
desitjades sobre el medi natural i el paisatge.
Com a directrius es proposa protegir els ecosistemes i els elements naturals de caràcter
patrimonial, recuperant i re valoritzant la xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les seves
zones d'influència, i alhora possibilitar des del planejament la revalorització econòmica dels
usos agrícoles, forestals, ramaders, turístics o d'altres que són admissibles dins d’aquest tipus
de sòl i que han de continuant essent part de l'estructura activa del municipi.
El valor contrastat a nivell productiu, social, ecològic, paisatgístic, d’estratègia territorial i de
diversitat en la composició i l’aprofitament de la matriu agrícola i forestal, fa que aquest territori
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no urbanitzable mereixi una protecció definitiva com a actiu determinant del territori, i
s’estableixin les condicions de regulació que impedeixin la seva simplificació i banalització i,
conseqüentment, que puguin perjudicar la viabilitat socioeconòmica de les explotacions i que
acceleri encara més la pèrdua de pes relatiu del sector primari.
A partir del reconeixement dels principals elements que configuren l’estructura del sòl no
urbanitzable i de la seva valoració, el nou POUM ha de fer la proposta d’ordenació
urbanística atenent a les següents circumstàncies:
1. els usos reals del sòl no urbanitzable
2. les activitats que el mateix es donen,
3. la xarxa de camins existent
4. el mosaic paisatgístic
5. els hàbitats d’interès comunitari
6. els espais d’interès natural Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes
7. els espais que formen part de la Xarxa Natura
2000
8. les zones de risc geològic
9. les zones inundables
10. les àrees amb pendents superiors al 20%
4.4.2 ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DELS E.I.N.
El nou POUM s’ha de proposar preservar la diversitat i la
complementarietat d’usos i activitats en el sòl rústic, i
permetre la flexibilitat de canvis i transformacions sempre
i quan no perjudiquin els valors del territori. En aquests
sentit és imprescindible garantir la conservació dels
sistemes naturals i la seva representativitat i diversitat
biològica, al mateix temps que poder assegurar la
permeabilitat ecològica del terme entre l’EIN de les
Gavarres i l’EIN de l’Ardenya-Cadiretes, tots dos espais
protegits i inclosos a la Xarxa Natura 2000.
La protecció dels espais connectors entre els dos espais
naturals porta inherent la conservació de les
preexistències naturals del terme i la potenciació de les relacions ecològiques d’abast més local.
Els espais agrícoles del terme prenen continuïtat amb matrius agrícoles externes que
conformen el paisatge de la plana central per a on transcorre el Ridaura.
El Pla desenvoluparà les directrius elaborades en el Document Agenda 21 per a la redacció
dels futurs plans especials de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes, i en concret per a la
regulació dels usos de les zones EIN, en col·laboració amb els Consorcis d’aquests espais
naturals.
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Amb aquesta voluntat es proposa:
- tractar les problemàtiques de les urbanitzacions en àmbits EIN
- regular els aspectes específics d’ordenació urbanística en el sòl no urbanitzable, que
afecten als espais EIN de Santa Cristina d’Aro
4.4.3 ESPAIS CONNECTORS LOCALS
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines (Diputació de
Girona, 2009) articula una malla molt àmplia que relliga els espais ja dotats de protecció
(espais del PEIN i xarxa Natura 2000), definint Espais d’interès natural (EIN), Connectors
ecològics i Zones d’amortiment, que en el seu conjunt conformen l’estructura general dels
espais connectors. Els EIN de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes funcionen com a nodes
dins aquesta estructura general i els connectors locals tenen la funció de garantir la
comunicació ecològica i paisatgística entre aquests diferents nodes, esdevenint peces clau a
l’hora de prevenir la fragmentació i potenciar la connectivitat dels espais lliures.
Al municipi de Santa Cristina d’Aro els principals espais locals d’interès connector són: el
Balcà, la Vall de Solius i la zona del Molí d’en Reixac, les rieres i regs que creuen la trama
urbana, així com el riu Ridaura al pas pel nucli i els futurs parcs fluvials. Serà propòsit del
nou Pla la valorització funcional d’aquests espais connectors locals integrats a la xarxa
general que al municipi representen els dos espais EIN situats al nord i sud de la plana
central protagonitzada pel Ridaura i els diferents assentaments urbans.
4.4.4 LES URBANITZACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Les urbanitzacions situades dins el sòl no urbanitzable del terme municipal de Santa Cristina
d’Aro són els assentaments de Romanyà de la Selva i del Barri de Salom, les dues amb
característiques ben diferenciades.
Urbanització

Any

Règim
de sòl

Romanyà de
la Selva

1963

EIN SNU

Barrin
Salom
MPOUM 30

SNU
(sentència
TSJC)

Planej.
Derivat

Catàleg
en SNU

Superf(ha)

Població
màxima
estimada

nombre
parcel·le
s

% estimat
consolidació

densitat
parcel/ha

Valoració
serveis

27,43

267

99

50,50

3.61

Regular

34,75

281

104

18,27

2,99

Regular

62,18

548

203

33,50

3,26

Romanyà de la Selva
Romanyà de la Selva figura, en l’Inventari d’urbanitzacions amb dèficits d’urbanització
redactat per la Generalitat l’any 2015, com una única urbanització en sòl no urbanitzable,
quan el vigent POUM ja classificava l’any 2007 una petita part, de 3,79 ha, dins del sòl
urbà restant la resta de la urbanització dins l’Espai d’Interès Natural.
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En el tràmit d’aprovació inicial del vigent POUM es proposava la delimitació d’un àmbit de
PE amb l’objectiu de regularitzar aquesta anomalia urbanística de error de delimitació de
Xarxa Natura 2000. En aquell moment, per indicació dels Serveis Territorials d’Urbanisme
de Girona, el document que es va aprovar definitivament no contemplava aquest PE i
classifica Romanyà dins el sòl no urbanitzable, d’acord amb la delimitació del PEIN.
En aquests moments s’està redactat (i aturat) el Pla Especial de protecció de l’EIN les
Gavarres que en el seu text proposa la correcció de límits del PE de delimitació de 2006 i
en conseqüència la possible adaptació de límits de Natura 2000. Es plantejava que la
proposta del PE ajustés els límits de les tres urbanitzacions en sòl urbà als que delimita el
POUM dins l’EIN, i en el cas de Romanyà tornar a la delimitació d’un àmbit de Pla
especial urbanístic que reculli únicament les parcel·les ja edificades en data d’aprovació
del PE de delimitació (2006). Aquest PE l’hauria de tramitar l’Ajuntament i tindria per
objectiu la definició dels nivell i característiques del serveis urbanístics bàsics per a fer-los
compatibles amb la no afecció als valors naturals i paisatgístics de l’ENP.
L’oportú seria poder plantejar que també s’analitzés la possibilitat de reconèixer els errors
anteriors de delimitació (tant del PEIN com de XN-2000 i POUM) i es plantegés una
rectificació en tots tres documents dels límits i classificació, no obstant la possibilitat de
modificar límits de la Xarxa Natura 2000, en aquests moments, és pràcticament
impossible.
El que sí es podria plantejar a la Generalitat i al Consorci de les Gavarres, dins del nou
POUM, és l’ajustament dels límits de l’espai PEIN en front del sòl urbà -d’acord amb la
línia de treball ja iniciada pel Departament de Territori i Sostenibilitat d’adequar els límits
dels espais PEIN a l’escala de planejament local-, i més solucions passarien per
classificar com a urbà tot allò que té les mateixes condicions d’assentament i com a no
urbanitzable-EIN la resta, procurant que les superfícies perdudes siguin compensades per
noves incorporacions. Les tres urbanitzacions de Sant Miquel, Vall-Repós i Bell-lloc
podrien aportar sòl al EIN en compensació pel pas a sòl urbà d’una part de la urbanització
de Romanyà. En aquest supòsit les superfícies incorporades a l’Espai d’Interès Natural
serien superiors a les que es podrien classificar com a urbanes en l’àmbit de Romanyà.
Així tot plegat tindria mes coherència ambiental, paisatgística i urbanística. No obstant,
insistim, el problema està en modificar els límits de la Xarxa Natura 2000.
La petita zona urbana es troba pràcticament consolidada i urbanitzada, mentre que el
problema està en la gran zona, de 27,43 ha i 267 parcel·les (moltes d’elles edificades),
que es troba dins l’àmbit de l’EIN i que reuneixen les mateixes condicions que els sòls
urbans classificats pel POUM de les urbanitzacions Vall Repòs, Bell-lloc i Sant Miquel.
Aquesta situació i els evidents dèficits d’urbanització existents dificulta el trobar una
solució al problema que suposa per l’Ajuntament atendre les necessitats dels habitants
d’aquesta urbanització, urbanísticament no reconeguda, situada en el sòl no urbanitzable,
que no te cap sistema de sanejament ni de depuració de les aigües residuals, entre
d’altres dèficits d’urbanització.
El nou POUM haurà, per la via d’una figura de planejament especial, insistir en donar
resposta i solució a aquesta problemàtica urbanística que afecta a la qualitat de vida de
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les persones que habiten aquest assentament i a la garanties jurídiques que administració
i ciutadans han de tenir.
Barri de Salom
El Barri de Salom es troba classificat dins el sòl no urbanitzable d’acord amb la MPOUM30, en compliment d’una sentència del TSJC.
Presenta dèficits d’urbanització que la MPOUM-30 no contempla e inclús diu que la nova
ordenació “no altera cap de les previsions de l’Agenda i Avaluació Econòmica i Financera
del POUM” (apartat 1.10 de la seva memòria) quan en realitat els titulars del sector, al no
estar subjectes a les obligacions d’urbanització que el planejament vigent els imposava,
tindran ara que arbitrar amb l’Ajuntament la forma de corregit aquests dèficits
d’urbanització existents amb la dificultat de gestió que suposa estar subjectes al règim del
sòl no urbanitzable.
En aquest cas el nou POUM també haurà de preveure una figura de planejament
especial per donar resposta i solució a aquesta problemàtica urbanística de deficiències
en les xarxes de serveis que han de subministrar el conjunt d’edificacions existents,que la
referida MPOUM-30 cataloga, de forma que es mantinguin les característiques de zona
periurbana.
4.5
EL PAISATGE
El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre les activitats humanes i la
matriu biofísica del territori, constitueix matèria de planejament territorial i municipal. Entenem el
paisatge i la sensibilitat social envers aquest, com fenòmens evolutius i canviants al llarg del
temps i així considerem que la finalitat de les regulacions d’ordre específicament paisatgístic és
propiciar que l’evolució del paisatge sigui harmònica amb l’evolució de la sensibilitat social,
sense perjudici de fixar, amb un objectiu de permanència indefinida, aquells elements, paratges
o pautes paisatgístiques d’especial valor patrimonial ja sigui per la seva excel·lència estètica o
pel seu valor identitari.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines, pel fet que estableix regulacions que
afecten als sistemes bàsics del territori, intervé en l’evolució del paisatge i estableix normes
encaminades a regular directament els fenòmens de transformació del paisatge. El POUM
concreta i desenvolupa aquests criteris territorials i les normes que faran possible la protecció
del paisatge del municipi i plantejar com incorporar al planejament urbanístic el paisatge com a
bé patrimonial.
El nou Pla elaborarà una l’anàlisi i una proposarà pautes de gestió del paisatge del SNU amb la
intenció de remarcar els valors paisatgístics del territori, escènics i ambientals, en cap cas sense
pretendre que les propostes de conservació i millora que s’efectuen fossilitzin el territori, sinó
més aviat una forma complementària de copsar-lo, tot tenint en compte el paisatge, el gran
oblidat fins ara en la ordenació del territori.
Entenem el paisatge com un bé patrimonial i és des d’aquesta perspectiva que el POUM s’ha
de proposar la valorització d’un intangible com és el paisatge i a l’hora la protecció dels
elements amb valor històric, simbòlic i social que permeten la seva lectura i interpretació, tant
del que es sustenta en la morfologia i estructura del medi natural (físic o biòtic), com la que es
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produeix al medi urbà creat a partir de la adició i successiva modificació de les seves
estructures, de la implantació d’usos residencials i d’activitats econòmiques sobre el medi
primigeni, com la que aporta valor històric, social i en conseqüència “memòria local”.
Unitats de paisatge
Dins el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, el territori municipal de Santa Cristina
es troba dividir en tres àmbits corresponents a tres Unitats de Paisatge diferenciades.

Cal conservar i potenciar la diversitat de paisatges i els elements més representatius que donen
identitat al territori, i procurar al màxim la permeabilitat, la qualitat i la integració paisatgística,
així com la permanència de la multiplicitat de valors que coexisteixen, de nord a sud, en els
paisatges de l’EIN les Gavarres, de la zona central en la que es protagonista el Ridaura i el teixit
urbà compactat, de l’EIN de l’Ardenya-Cadiretes i de la façana marítima del municipi.
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El POUM haurà de proposar-se traspassar les directrius de paisatge del planejament territorial a
l’escala local i ordenar un instrument paisatgístic que, integrat al POUM, aporti criteris d’actuació
i intervenció i recomanacions, seguint les directrius establertes en el Catàleg de Paisatge de les
Comarques Gironines i en les Directrius de qualitat paisatgística i propostes de mesures i
accions que de forma concreta aporta l’Observatori del Paisatge pel municipi.
El POUM haurà d’atendre especialment els espais periurbans del municipi per eliminar usos
marginals que han degradat el seu entorn, i establir les millors condicions per a una transició
gradual entre l’espai urbà i el rural.
Cal entendre el paisatge com un bé patrimonial i és des d’aquesta perspectiva que el POUM
s’ha de proposar la seva valorització i protecció, tant pel que fa al paisatge que neix de la
morfologia i estructura del medi natural – espais oberts, com el paisatge urbà creat a partir de la
implantació d’usos residencials i d’activitats econòmiques sobre el medi primigeni, com pel valor
social i actiu econòmic del municipi.
Cal conservar i potenciar la diversitat de paisatges i els elements més representatius que donen
identitat al territori, i procurar al màxim la permeabilitat, la qualitat i la integració paisatgística,
així com la permanència de la multiplicitat de valors que coexisteixen en els paisatges de Santa
Cristina d’Aro.
La valorització el paisatge abans referida es un fort actiu socioturístic pel municipi, i per la
conservació del patrimoni natural, cultural i històric, pòsit identitari de la ciutadania, que ajuda a
explicar les actuals morfologies, els processos i les formes de creixement de l’àrea urbana i la
utilització tradicional del sòl rústic.
El Pla es proposa atendre especialment els espais periurbans de la ciutat per eliminar usos
marginals que han degradat l’entorn de la ciutat, i establir les millors condicions per a una
transició gradual entre l’espai urbà i el rural.
Es procurarà perquè la valorització del paisatge, abans referida, esdevingui un fort actiu
socioturístic pel municipi, i també perquè la conservació del patrimoni cultural i arquitectònic,
pòsit històric i identitari de la ciutat, ajudi a explicar els processos i les formes de creixement
de l’àrea urbana i la utilització tradicional del sòl rústic.
4.6

REFLEXIONS ECONÒMIQUES I FINANCERES EN RELACIÓ AL NOU PLA

4.6.1 LA VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DEL PLA
La principal novetat en l’anàlisi de viabilitat passarà per la incorporació del factor temps (fins
avui, no s’ha incorporat aquest paràmetre). Amb aquesta finalitat, els estudis econòmics i
financers del POUM s’han de nodrir dels elements d’informació necessaris per a fer l’encaix
en el temps entre necessitats d’habitatge i oferta. Això vol dir, nodrir-se de les previsions de
població i la traducció amb necessitats d’habitatge que se’n derivin de la Memòria Social del
POUM, aportar l’oferta disponible (estoc d’habitatge buit, estoc de promocions en curs sense
acabar, estoc d’habitatge nou acabat i en desús). En base als anteriors marcs de demanda i
d’oferta, i atesos els fluxos de demanda i d’oferta, es determinaran els escenaris temporals
del Pla en termes de demanda i d’oferta residencial.
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Una component bàsica del temps és el relatiu a la normalització del mercat immobiliari. Avui,
l’activitat immobiliària (tant d’operacions d’inversió en transformació de sòl com de nova
edificació) és, en molts territoris, inexistent. Avui, a la major part de municipis no hi ha
projectes factibles. I això és conseqüència dels serrells del col·lapse del mercat del crèdit i de
l’estancament de la demanda. Però la no factibilitat dels projectes no es pot atribuir sempre a
la seva inviabilitat econòmica i financera. Podem tenir sectors viables però no factibles
ateses les noves pràctiques amb que avui opera el sector financer.
Cal doncs definir el marc de normalització del mercat immobiliari i preveure els contingents
d’oferta que poden estar i estaran més ben posicionats a la graella de sortida: els estocs
d’habitatge nou per vendre, els projectes d’edificació pendents d’acabar, algunes operacions
de transformació urbana aturades, etc. El mecanisme de mercat premia la capacitat de
resposta ràpida i la competitivitat en qualitat i, sobretot, en preu.
La viabilitat dels sectors no és doncs una anàlisi exclusivament endògena de cada sector o
polígon sinó també exògena en funció de l’evolució de la demanda i de cóm es comporti la
competència (oferta).
L’anàlisi de la viabilitat econòmica i financera es farà sobre tots els polígons i sectors que
reculli la revisió del POUM.
Atès que el planejament urbanístic heretat i els reptes de futur apunten a volums de
demanda i ritmes d’absorció de mercat més lents, és previsible que calgui fomentar la
consolidació dels buits urbans i distanciar-se dels grans creixements en sòl urbanitzable.
Això acostuma a comportar la proliferació de polígons d’actuació i, el nombre d’unitats que
cal sotmetre a l’anàlisi de viabilitat econòmica i financera.
A mesura que proliferen els polígons, es fa més feixuga la reflexió sobre la viabilitat de tots i
cadascun dels polígons. Per poder oferir respostes en temps reals, l’equip redactor disposa
d’una aplicació informàtica que destil·la la sensibilitat de la viabilitat de tots els polígons
davant canvis dels paràmetres econòmics i urbanístics en temps real, el que ens ha de
permetre polsar els marges de reacció dels polígons per assolir la seva viabilitat.
Aquesta eina informàtica d’anàlisi de sensibilitat tant serveix per a determinar el grau
d’estabilitat i solidesa de cada polígon i sector davant possibles variacions de les hipòtesis
inicials assumides, com també per recomanar estratègies que puguin permetre fer viables
aquells polígons i sectors que no assoleixin el llindar mínim de viabilitat, i poder així
incorporar els matisos necessaris en la tramitació de POUM.
Facilitar l’anàlisi en temps real de la viabilitat no vol dir que l’urbanisme es determini única i
exclusivament des de paràmetres econòmics o des de la lògica econòmica. L’anàlisi
econòmica és una condició necessària per a poder confiar en la factibilitat d’un polígon o
sector, però no suficient ja que l’urbanisme incorpora la vessant d’ordenació, la vessant medi
ambiental o la vessant de mobilitat que, en conjunt, han d’avalar la bondat de qualsevol
proposta urbanística.
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4.6.2 LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DEL PLA
La greu conjuntura econòmica del nostre país des de l’esclat de la bombolla immobiliària,
abocada a una crisi amb alts nivells d’incertesa futura han fet canviar les regles de joc de les
grans operacions de transformació del territori tant quan es tracta d’operacions de renovació i
reciclatge urbà com de creixements extensius de ciutat que pugui proposar el planejament
general. No estem en un compàs d’espera per a tornar als preus de la bombolla sinó que la
nova normalitat del futur s’allunyarà de cóm s’ha formulat l’urbanisme durant la darrera
dècada.
Aquesta nova normalitat s’albira amb uns paràmetres de gestió de manteniment de les
ciutats i d’equilibri de les finances locals diametralment oposats amb els que han funcionat
en el darrer cicle. La caiguda de la inversió pública sembla difícil que retorni en el curt i mig
termini, sobretot després de l’objectiu marcat d’arribar al dèficit del 0,5% estructural a l’any
2020 i del que és la nova llei d’estabilitat pressupostària. És evident que la continuïtat
assegurada de les polítiques d’ajustament basades, fonamentalment, en la reducció del
dèficit públic (agreujat, encara més, pel cost de finançament del deute i del sanejament del
sistema bancari) dibuixa un panorama per la inversió pública molt ombrívol i, molt
probablement, no serà fins que el nou POUM hagi entrat en vigor que podrem plantejar la
possibilitat de tirar endavant inversions en infraestructures que requereixin múscul financer.
Aquest nou escenari, comporta una política de gestió dels recursos locals nova respecte al
que havia estat habitual fins ara. La caiguda del finançament extern tant via crèdit com via
transferències i participació en els tributs de l’Estat (per la caiguda d’aquests), obligarà a les
administracions locals a canviar d’estratègia i a centrar els seus esforços en una política
d’autofinançament, la qual cosa suposa donar una importància cabdal als capítols 1 a 5 dels
ingressos pressupostaris en aquelles partides ordinàries i recurrents al llarg del temps.
I el nou disseny de Pla que es proposi per als propers anys no pot ser aliè a aquesta
circumstància. El POUM ha de constituir un instrument útil per a l’administració local que
ajudi i millori la sostenibilitat econòmica del municipi.
La metodologia d’anàlisi de la sostenibilitat econòmica del POUM partirà del marc legal
urbanístic vigent i amb l’objectiu d’avaluar la ponderació de l’impacte dels polígons i sectors
objecte de treball en les finances públiques locals responsable de la implantació i
manteniment de les infraestructures que els sectors i polígons li atribueixi, així com de la
prestació dels serveis urbans necessaris que requereix la nova ciutat construïda que proposi
el Pla.
4.7

REFLEXIONS DE CARÀCTER LEGAL EN RELACIÓ AL NOU PLA

4.7.1 EN RELACIÓ A LES SENTÈNCIES QUE AFECTEN AL VIGENT POUM
Serà propòsit del nou Pla recollir, en les seves determinacions, tot allò que de les sis
sentències dictades pel TSJ de Catalunya contra aspectes puntuals del POUM vigent es
desprèn. Cal tenir en compte que en compliment de les mateixes l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro ja ha procedit a modificar el text vigent del POUM, concretament les que fan
referència al PMU Barri de Salom (MPOUM 30), al canvi de qualificació del sòl a que es
refereix la MPOUM 31 i a la reordenació del PMU Accés al Golf (MPOUM 45). El nou Pla
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haurà de resoldre la nova ordenació del PMU 01 “Suberolita”, reordenació pendent al trobarse suspesa l’execució de la sentència.
En relació a les sentències recaigudes sobre el planejament general objecte de revisió caldrà
tenir en compte que el Tribunal Suprem, de forma reiterada, ha declarat que quan mitjançant
l'exercici del ius variandi es pugui incidir en processos contenciosos administratius sobre la
matèria, fins i tot a títol de simple litispendència, i molt més encara quan es tracti d'afectar
sentències fermes contenciós administratives, amb el que això representa en seu de cosa
jutjada, cal que aquell exercici es vegi acomodat a una motivació reforçada (que haurà de
constar a la memòria del planejament segons exigeix el Departament de Territori i
Sostenibilitat).
Aquesta motivació reforçada ha de tenir dues vessants. D'una banda, fàcticament, de que no
li passi desapercebut al planificador, ni a ningú en els seus tràmits, ni tan sols a qui
concorregués a col·laborar en la participació ciutadana, la real entitat i naturalesa dels
pronunciaments jurisdiccionals contenciosos administratius recaiguts per a l'adequat ajust del
que finalment es decideixi i ordeni en relació amb la innegable transcendència de tals
pronunciaments; i, d'altra banda, per explicitar degudament i objectivar l'ordenació a
aconseguir, en adequada interrelació i acomodació tant als nous règims legals i
reglamentaris que, si escau poguessin concórrer, com és el cas a les noves necessitats
urbanístiques que poguessin evidenciar i, per descomptat, a la rellevància i manteniment del
que s'ha resolt jurisdiccionalment.
Això sempre fora d’excepcions que, en perjudici del que jurisdiccionalment resolt, només es
poden considerar amb la necessària cautela, requerint en qualsevol cas de la seva deguda i
detallada justificació puntual i específica, ja fins i tot al mateix moment de la tramitació de la
nova figura de planejament s'han de revelar, mostrar i manifestar les raons tant fàctiques
com jurídiques que condueixin a la inviabilitat dels pronunciaments jurisdiccionals contenciós
administratius anteriors que corresponguin.
4.7.2 EN RELACIÓ A LA REVISIÓ DEL RÈGIM DEL SÒL DEL NOU PLA
Pel que fa als canvis de classificació i de qualificació que poden tenir objecte en la revisió, es
troben emparats en la potestat administrativa de planejament que s’estén a la reforma
d’aquest. La naturalesa reglamentària dels plans i la necessitat d’adaptar-los a les exigències
canviats de la realitat justifiquen el ius variandi que en aquest àmbit es reconeix a
l’administració.
Els plans estableixen una determinada ordenació en atenció al que l’interès públic reclama i,
com a conseqüència, aquesta ordenació delimita el dret de propietat, el contingut del qual
serà, en cada moment, el que derivi de l’ordenació urbanística, essent lícita la modificació
d’aquesta i no donarà, en principi, lloc a indemnització, atès que les facultats pròpies del
domini seran les concretes en l’ordenació urbanística vigent en cada moment.
L’únic límit del ius variandi està determinat per la congruència de les solucions concretes
elegides amb les línies directrius que dissenyen el planejament, el seu respecte als
estàndards legals i la seva adequació ales dades objectives en les que es sustenta.
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La proposta de l’administració ha de ser possible, proporcionada, ajustada a dret i al principi
de jerarquia del planejament. Cal introduir, a aquests efectes, en la memòria una motivació
suficientment àmplia i justificativa dels canvis introduïts analitzant les diferents alternatives
possibles i justificar les determinacions del pla.
4.8

SÍNTESI DELS PRINCIPALS PROPÒSITS DEL POUM

ENCAIXAMENT TERRITORIAL
Coherència planificadora

Cercar l’encaix entre les determinacions del planejament territorial i sectorial i les voluntats
municipals en l’ordenació urbanística del seu territori
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Règim de sòl


Planificar la classificació del sòl en termes de sostenibilitat prioritzant un model de
creixement compacte



Ordenar els espais frontera del sòl urbà



Revisar la classificació dels sòls urbanitzables

Sensibilitats del medi


Ordenar espais de referència col·lectiva amb l’objectiu de trenar una xarxa d’espais
urbans i rurals relacionats,

SISTEMES URBANÍSTICS
Mobilitat


Millorar la mobilitat local a través d’una jerarquització de la vialitat amb mesures de
pacificació i millora en la qualitat de l’espai públic:

Equipaments


Completar la xarxa d’equipaments esportius i ajustar les noves propostes a les
demandes del creixement que s’ordeni



Ampliar la reserva de sòl per a equipaments esportius.



Revisar l’ordenació de la zona d’acopis i gestió de runes

Espais lliures


Potenciar el Ridaura com a eix estructurador – Parc Fluvial
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Millorar la connexió entre les zones verdes urbanes i integrar els espais lliures dels
nous creixements



Planificar de forma unificada el sistema d’espais oberts territorial i els espais lliures
urbans



Ordenar l’Anella Verda que estructura espais lliures amb la via verda i connecta els
espais centrals amb els EIN

ORDENACIÓ URBANÍSTICA
Ordenació del sòl urbà

Ordenar els sectors i àmbits delimitats de forma que siguin operatius i gestionables
per l'ajuntament, els particulars afectats i/o les entitats urbanístiques de conservació


Definir models de gestió pels sistemes generals no inclosos en àmbits de
planejament derivat



Posar especial atenció en l’ordenació de l’espai urbà buit que roman sense
desenvolupar



Fixar condicions d’arquitectura sostenible en termes d’eficiència i de reducció del
consums



Ordenar les vores del teixit urbà i endreçar els espais intersticials que hagin
banalitzat la perifèria de la ciutat, amb especial atenció a les façanes urbanes del
Ridaura i de les carreteres i camins d’accés als nuclis.



Revisar en profunditat la Normativa urbanística



Incorporar al règim del sòl urbà els sectors desenvolupats provinents del sòl
urbanitzable

Sectors urbans amb dèficits d’urbanització


Actuar en els assentaments residencials amb dèficits d’urbanització, revisant els
paràmetres urbanístics que fan referència a les tipologies, les densitats i els
aprofitaments, així com les condicions de parcel·lació, d’ús i de gestió determinades
en el planejament vigent



Revisar les delimitacions d’aquests sectors

Ordenació del sòl urbanitzable


Revisar la quantia dels creixements residencials ordenats ajustant-los a les
necessitats socials, econòmiques i socials que imposa la situació actual.



Prioritzar el desenvolupament dels sectors amb planejament derivat aprovat



Reservar per a creixements futurs part dels sectors no desenvolupats que permeten
relligar la trama urbana i completar els sistemes d’espais lliures i equipaments
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Atendre les condicions ambientals i paisatgístiques que imposa el Parc fluvial del
Ridaura en els sectors limítrofes.



Donar prioritat al desenvolupament dels sectors industrials i turístics

Ordenació del sòl no urbanitzable


Protecció d’espais d’interès natural d’àmbit supramunicipal



Protecció d’espais i elements d’interès natural d’àmbit més local amb funcions
connectores



Revisar la zonificació del SNU fent-la compatible amb l’ordenada al PTP-CG



Revisar els usos admesos i les condicions d’edificació



Resoldre la situació urbanística de les dues urbanitzacions emplaçades en el sòl no
urbanitzable

Paisatge:


Preservar els paisatges singulars del municipi



Actuar sobre la perifèria dels assentaments urbans



Conservar la matriu agrària i forestal



Potenciar els itineraris identitaris i incorporar el vector paisatge en les noves
ordenacions

VIABILITAT DEL PLA
Situació econòmica


Garantir la viabilitat econòmica i financera del pla



Justificar la sostenibilitat econòmica del pla

Situació legal


Garantir el compliment de les sentències que afecten el vigent POUM

4.9
L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SOBRE LA MOBILITAT
L’ordenació urbanística del municipi haurà d’incloure un estudi d’avaluació de l’impacte de la
mobilitat generada pel nou planejament, que avaluí l’increment potencial de desplaçaments
provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció
dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o
nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
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Així mateix, es valorarà la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera
sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació de l’ajuntament, en
tant que promotor del Pla, per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta
nova mobilitat generada.
Aquest estudi s’incorporarà a la documentació del POUM un cop concretades les alternatives
seleccionades i en la fase de propostes del POUM per a la seva aprovació inicial.
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5.

ELS OBJECTIUS DEL PLA

En base a les directrius i els propòsits de planejament exposats anteriorment, a continuació
es concreten els Objectius de planejament que guiaran els procés preliminar de participació
ciutadana en relació als continguts i propostes que proposa desenvolupar l’Avanç de Pla.
A trets generals, 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.
5.1

EN RELACIÓ A L’ENCAIXAMENT TERRITORIAL

Model territorial
El POUM ha d’adoptar les premisses a escala local que es concreten en criteris de
caràcter qualitatiu, per al tractament dels diversos components de les propostes
d’ordenació, i hipòtesis, de caràcter quantitatiu, que s’ajustin als futurs escenaris
econòmics i demogràfics que l’Ajuntament planteja, i als quals la proposta d’ordenació
ha de poder donar resposta.
Aquests criteris i hipòtesis s’han de plantejar en coherència amb aquells que a escala
regional i comarcal es proposen des del Programa de Planejament Territorial de la
Generalitat de Catalunya, i concretament des del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines (PTP-CG).
5.2

EN RELACIÓ AMB LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Prioritzar un model de creixement compacte
El creixement del municipi s’haurà de basar en un desenvolupament que es produeixin
en continuïtat amb el nucli principal existent, evitant la creació de nous nuclis
residencials o industrials, o consolidant els nuclis dispersos existents. Així mateix,
aquest creixement s’haurà de basar en un model d’urbanització compacte però tenint
en compte una correlació adequada entre el volum edificat i els espais públics de
relació.
Mantenir l’actual delimitació del sòl urbà
Es considera adequada la delimitació del sòl urbà consolidat que fa el POUM 2008
vigent. En conseqüència el nou Pla mantindrà bàsicament aquesta delimitació.
Revisar l’extensió dels sòls urbanitzables
Es reordenaran els sòls urbanitzables ja classificats i es procurarà que en aquells
sectors no executats d’ús preferent residencial, es revisi la seva extensió adaptant-la
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a criteris de coherència en base a les demandes de sòl previstes per cobrir les
potencials necessitats de creixement demogràfic i econòmic.
Caldrà definir els seus límits de forma que el seu desenvolupament permeti assolir els
objectius fixats respecte als elements que formen l’estructura orgànica del territori i els
objectius ambientals i paisatgístics.
Ordenar els espais frontera del sòl urbà i urbanitzable
Es procurarà millorar les condicions d’ordenació de les zones situades als límits del sòl
urbà i urbanitzable amb el sòl no urbanitzable al tractar-se d’espais frontera d’impacte
paisatgístic. Aquest objectiu pot comportar la redefinició puntual d’alguns d’aquests
límits.
5.3

EN RELACIÓ ALS SISTEMES URBANÍSTICS

5.3.1

EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA HIDROLÒGIC

Actuacions sobre la xarxa de drenatge
El Pla incidirà sobre la xarxa actual de drenatge per reduir la seva vulnerabilitat i per
minimitzar el risc de col·lapse hidrològic d’aquest sistema davant d’episodis de pluja
abundant, alhora que caldrà evitar l’accentuació de la pressió urbana sobre l’espai
fluvial.
Minimitzar el risc d’inundacions
El Pla establirà les condicions per abordar amb garanties el repte d’eliminar o
minimitzar encara més el risc d’ocurrència d’inundacions fluvials, a partir d’una
intervenció integral a escala de conca i que se centri en la recuperació de la
funcionalitat natural de l’espai fluvial del Ridaura. Això significa que el riu pugui
recuperar oportunament les seves planes d’inundació.
Mesures de protecció dels aqüífers
La vulnerabilitat intrínseca del medi hidrogeològic, la presència actual de pressions
contaminants i l’evidència d’indicis al llarg dels darrers anys de contaminació de les
aigües subterrànies, obliga a prendre mesures de regulació dels usos i activitats que es
desenvolupen prop dels pous municipals d’abastament, i sobretot a les àrees
d’influència hidrogeològica de la mateixa conca del riu, i que poden incidir molt
directament sobre la qualitat dels aqüífers.
5.3.2

EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT

Respecte la xarxa territorial
La consolidació de les noves infraestructures territorials que afecten el municipi
han permès:
a) ordenar la xarxa bàsica des de la perspectiva de l’alternativa de traçat de
la C-31
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b) mantenir les traces de la C-250z i GI-662, eixos estructuradors de la
morfologia dels assentaments urbans
c) millorar les connexions entre la xarxa territorial i la local
Respecte la xarxa local
El creixement fragmentat, al llarg dels anys, del nucli urbà i dels sectors urbanitzables
ha donat com a resultat una xarxa viària també fragmentada i en ocasions amb
característiques diferenciades que reclama ser revisada des d’una visió global del
conjunt del municipi.
Per això el Pla ha de perseguir l’objectiu de definir una xarxa viària pel conjunt dels
territori amb els següents objectius:
a) reordenar el conjunt de la xarxa de forma que permeti millorar la mobilitat
local a través d’una jerarquització de la vialitat que introdueixi mesures de
pacificació i millora en la qualitat de l’espai públic
d) concretar els espais de mobilitat rodada restringida.
e) potenciar els recorreguts de vianants, mitjançant la millora de les voreres i
la creació de carrers de prioritat invertida.
f) plantejar una xarxa per a bicicletes que integri les vies verdes urbanes amb
l’anella verda a consolidar en el sòl no urbanitzable
g) incorporar les determinacions viàries del PEU de protecció del Ridaura.
h) protegir la xarxa de camins que formen part de l’estructura del sòl no
urbanitzable.
i) integrar les determinacions del Pla d’accessibilitat universal de 2012
Respecte els aparcaments
Establir l’estructura bàsica d’aparcaments pel conjunt del municipi i la localització de
noves zones d’aparcament que permetin:
a) peatonalitzar determinats espais de la trama interior
b) localitzar noves àrees d’aparcament vinculades als transports públics
c) revisar les ordenances de forma que les noves implantacions residencials
o per activitats econòmiques, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable,
vagin acompanyades de les dotacions d’aparcaments suficients i
necessàries
5.3.3

EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

Concepció unificada del sistema d’espais oberts
Significar aquells elements i espais que amb el sistema d’espais lliures conformin el
que serà el sistema d’espais oberts del municipi amb atenció especial als espais
significats dels EIN de les Gavarres i l’Ardenya i Cadiretes.
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Reforçar el sistema territorial d’espais lliures
Considerar el conjunt dels espais lliures urbans, els ordenats en sòls urbanitzables, els
espais oberts periurbans, el Parc del Ridaura i l’Anella Verda com el sistema urbanístic
que integra la xarxa territorial i la local d’espais lliures que el Pla haurà de reforçar.
Reforçar el sistema local d’espais lliures
El Pla haurà de considerar tot el verd urbà en el seu conjunt (parcs i jardins, carrers i
places arbrades, jardins i patis, etc) com a una unitat funcional, posant èmfasi en els
següents aspectes:
a) Creació de corredors verds interns i de connexió amb la perifèria
b) Consideració de la funció social dels espais lliures i no únicament de la
funció estètica i/o ambiental
c) Aprofitament estratègic de les zones verdes com a espais de transició
entre zones de diferents usos (residencial-industrial, urbà-rural, etc.) o com
a apantallament visual o acústic.
El Ridaura com a eix estructurador
Potenciar els conjunt d’espais lliures connectats amb el riu, alguns amb caràcter de
parc urbà, i relligar les zones verdes situades en la seva zona d’influència, tant en sòl
urbà com en sòl urbanitzable.
Es mantindran els espais d’obertura al Ridaura que permeten els fluxos ciutat - riu i es
procurarà per reforçar la qualitat de la façana urbana al riu.
Potenciació de les zones verdes urbanes
El Pla potenciarà els espais lliures existents en el sòl urbà, en funció de les
expectatives futures de consolidació de les àrees actualment no edificades i de les
densitats resultants.
Es reforçarà el caràcter simbòlic d’alguns dels espais lliures vinculats a l’història i
tradicions locals.
Integrar les zones verdes dels nous creixements
S’ordenarà l’estructura bàsica dels espais lliures que han de resultar de les diferents
actuacions que es desenvolupin en el sòl urbanitzable, des d’una visió global del que
ha de ser, en el futur, l’estructura d’espais lliures pel conjunt del municipi.
L’Anella Verda com a corona estructuradora del sistema
El Pla ordenarà el conjunt d’espais lliures i ves verdes, en els diferents tipus de sòl, que
configuraran l’Anella Verda del municipi de Santa Cristina d’Aro
5.3.4

EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS

Respondre a la demanda social
El Pla es l’oportunitat de dotar al municipi dels espais necessaris per a cobrir les seves
necessitats d’equipaments públics, cobrint els dèficits actuals i preveient les futures
demandes que tants en el sòl urbà com en el sòl urbanitzable es produiran en el futur
en el moment que es consolidin els espais ordenats actualment no consolidats.
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Revisar l’ordenació d’equipaments docents
El Pla haurà de revisar el conjunt dels equipaments docents ajustant-la a les demandes
de creixement que planteja el nou POUM
Reforçar el sistema d’equipaments esportius
El Pla haurà reforçarà el conjunt d’equipaments esportius existents amb una reserva de
sòl per futures ampliacions.
5.3.5

EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS TÈCNICS

Revisar les reserves de sòl existents
El Pla haurà de revisar les reserves de sòl que el vigent POUM fa per a futures
actuacions en les zones destinades a acopis, prop de l’abocador de Solius.
5.4

EN RELACIÓ A L’ORDENACIÓ I ELS USOS DEL SÒL

5.4.1

EN RELACIÓ AMB EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Completar i relligar els teixits urbans consolidats
El Pla es planteja com a objectiu en el sòl urbà concentrar els creixements en
l’ordenació dels àmbits no consolidats o parcialment desenvolupats de manera que
permetin relligar les diferents parts de la ciutat.
Utilització eficient del sòl urbà classificat com a urbà
El Pla prioritzarà la utilització eficient de les àrees urbanes ja classificades pel
planejament vigent i, en el seu cas, la renovació i rehabilitació del teixit urbà, de forma
que la demanda de més espai per a l’habitatge i les activitats econòmiques
correspongui només a aquella part que no pugui tenir cabuda en l’àrea urbana
consolidada.
Evitar la creació d’àrees excessivament especialitzades i fomentar la diversitat d’usos
en els teixits existents
Es prioritzarà la complexitat d’usos i activitats en la ciutat evitant la creació de zones de
monocultiu, així com la localització dintre de les zones residencials de totes aquelles
activitats que en siguin compatibles, preveient que les normes siguin prou flexibles en
aquest sentit.
Definir els sistemes de gestió en els sòls destinats a usos públics
Procedir a determinar els mecanismes que han de fer possible que els sòls urbans
qualificats d’espais lliures o equipaments, que actualment no són de domini públic,
passin a ser-ho
Ordenat de les façanes urbanes sobre el Ridaura.
Revisar l’ordenació de les façanes urbanes situades en front al Parc del Ridaura,
millorant la seva qualitat i integració al paisatge
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Revisar les previsions d’habitatge públic protegit.
El Pla haurà de revisar els continguts de la Memòria social del vigent POUM/2008 del
sòl necessari per a promocionar l’habitatge públic protegit.
Revisar les determinacions referides als usos turístics en zones residencials.
El Pla haurà de revisar les determinacions del vigent POUM/2008 pel que fa als usos
turístics, de nova construcció i/o lloguer, en les zones urbanes residencials.
Revisar els àmbits de gestió derivada no executats.
Revisar l’ordenació i determinacions dels àmbits de gestió derivada delimitats pel
planejament vigent, amb l’objectiu de valorar les seves característiques i la viabilitat
econòmica del planejament.
5.4.2

EN RELACIÓ AMB ELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ AMB DÈFICITS URBANÍSTICS

Programa d’adequació
El Pla ordenarà la redacció d’un Programa d’adequació específic dels nou
assentaments en sòl urbà amb dèficits urbanístics que, vinculat a un procés amb
garanties de participació ciutadana, determini les estratègies d’actuació que amb
caràcter general cal emprar i, per a cada una de les urbanitzacions existents, elabori
una diagnosi, situï les problemàtiques a resoldre i concreti les actuacions bàsiques a
fer.
Revisar les delimitacions actuals dels assentaments
El Pla delimitarà correctament els àmbits dels assentaments consolidats, de forma que
les delimitacions dels EIN, les delimitacions urbanístiques referents a la classificació
dels sòls urbans i delimitacions del cadastre d’urbana trobin el màxim grau de
coincidència.
Revisió, si s’escau, dels paràmetres urbanístics
En funció de cada cas específic i mantenint el caràcter actual d’assentaments
residencials de baixa densitat amb emplaçaments discontinus situats, en la seva
majoria en un entorn natural propi del sòl no urbanitzable, el Pla haurà de valorar la
conveniència i/o necessitat de revisar els paràmetres urbanístics que fan referència a
les tipologies, les densitats i els aprofitaments, així com les condicions de parcel·lació,
d’ús i de gestió determinades en el planejament vigent.
Flexibilització normativa
Es revisarà la normativa del POUM/2008 de forma que s’adapti a l’especificitat de les
nou urbanització en sòl urbà i de les dues (Romanyà i el Barri de Salom) en sòl no
urbanitzable), determinant els estàndards urbanístics necessàries en cada cas i
establint el règim de carregues i obligacions que acordin administració i propietaris
afectats amb l’objectiu principal d’assolir uns nivells adequats de qualitat de vida i
sostenibilitat ambiental.
Comissió d’avaluació i gestió
Es proposa crear d’una comissió d’avaluació i gestió formada per les diferents
administracions afectades, associacions veïnals, agents implicats, empreses de serveis
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i tècnics, amb l’objectiu de consolidar un espai de participació ciutadana que assessori i
informe als veïns afectats, impulsi les actuacions necessàries, faci el seguiment de les
accions acordades i actuï en cas necessari amb caràcter arbitral.
Acords amb les administracions i registradors de la propietat
Es proposa convenir amb la Generalitat i els registradors de la propietat el
desenvolupament d’actuacions que intensifiquin la col·laboració en l’aplicació efectiva
de les solucions que la legislació vigent estableix per regularitzar i inscriure
urbanitzacions, en la proposta de noves mesures legislatives i, fonamentalment, en el
desenvolupament, la formalització i la inscripció registral de les actuacions que tinguin
per objecte la millora i l’adequació a la legalitat urbanística d’aquestes urbanitzacions.
5.4.3

EN RELACIÓ AMB ELS SECTORS DE MILLORA URBANA

Revisar els àmbits de planejament derivat no executats.
Revisar l’ordenació i determinacions dels àmbits de planejament derivat ordenats en el
planejament vigent, amb l’objectiu de valorar les seves característiques així com els
sistemes de gestió establerts.
Adaptar el planejament amb sentències dictades pel TSJC
Adaptar les determinacions del planejament derivat que afecta als sectors de millora
urbana subjectes al compliment de sentències del TSJC
5.5

EN RELACIÓ AMB EL SÒL URBANITZABLE

Optar per un model de creixement compacte.
Les previsions de creixement que determini el nou Pla hauran de permetre actuar
sobre el sòls ja classificats situats contigus al sòl urbà, fent que prevalguin ordenacions
que desenvolupin models de creixement compacte
Revisar les determinacions del POUM/2008
El nou Pla ha de posar una especial atenció en relació al dimensionat i tractament que
s’ha de donar als necessaris creixements en el sòl urbanitzable, revisant la quantia i
localització del sòl residencial, per programes d’habitatge lliure i protegit, i de sòl
industrial o per activitats econòmiques i turístiques, que precisa el municipi pels
pròxims anys,
revisant el marc d’objectius i la quantia dels creixements no
desenvolupats, definits pel planejament vigent i establerts en un context social i
econòmic molt diferent de l’actual.
Sectors de planejament derivat en execució
El Pla mantindrà els sectors de sòl urbanitzable amb planejament derivat aprovat i/o en
tramitació, situats en el perímetre del sòl urbà, i prioritzarà el desenvolupament dels
sectors que permeten relligar la trama urbana i completar els sistemes d’espais lliures i
equipaments.
El Pla revisarà les seves condicions de gestió d’aquests sectors fixant terminis
vinculants pel seu desenvolupament i condicions de revisió de les seves
determinacions en cas d’incompliment de les pròpies agendes de cada sector.
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Sectors de planejament derivat no executats
Només en el cas en que en el transcurs de la redacció del nou Pla es considerés
necessari mantenir algun d’aquests sectors no desenvolupats, es classificarien com a
urbanitzables no delimitats i s’ordenarien si contribuïssin a donar coherència a
l’estructura general i orgànica del territori i responguessin a futures necessitats de
creixement socialment, demogràficament i econòmicament justificades.
Aquest objectiu permetrà optimitzar les capacitats del sòl urbà i urbanitzable delimitat i
contribuirà a la renovació i rehabilitació dels teixits existents.
Programes d’habitatge assequible
En els sòls de creixement s’establiran els estàndards necessaris per tal de garantir els
programes d’habitatge social que l’ajuntament vol crear i que el Pla haurà de quantificar
i justificar.
Completar l’estructura d’espais lliures i equipaments del municipi
Es procurarà que les cessions de sòl amb destí públic dels sectors de futur creixement
siguin quantitativament i qualitativament els necessaris per tal de garantir la millora
global del sistema general d’espais públics destinats preferentment a zones verdes i
equipament.
Sòl urbanitzable destinat a activitats econòmiques
El Pla haurà de revisar l’ordenació i les condicions de gestió dels dos sectors de sòl per
a activitat econòmica (Molí d’en Tarrés i Molí d’en Reixach-Bernardes) de manera que
donin sortida a demandes industrials existents al municipi i es demostrin tècnicament i
econòmicament viables.
Sòl urbanitzable destinat a activitats turístiques
El Pla haurà de revisar les determinacions el POUM/2008 pel que fa a l’únic sector,
situat al sud de la carretera de Castell d’Aro, destinat a iniciatives turístiques i d’esbarjo
així com la seva extensió i la necessitat de mantenir.lo com a sòl urbanitzable delimitat.
Minimització d’impactes
Introduir, en l'ordenació del sòl urbanitzable, la necessària concreció normativa de
criteris de minimització d'impactes i protecció paisatgística, millora de la connexió
d'aquests sectors urbanitzables amb els elements de l'estructura general viària, i en els
casos que conjuntament amb la voluntat municipal així es cregui oportú, replantejat
usos, densitats i tipologies en determinats sectors.
Serveis i condicionants ambientals
Dotar a les noves àrees urbanitzables dels sistemes adients d’urbanització (xarxes
separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i infraestructures,
dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, etc.) que garanteixin l’adequada resposta
ambiental a les noves necessitats urbanes i en tots el casos exigir que incorporin en el
seu desenvolupament programes de millora, eficiència i estalvi energètic.
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5.6

EN RELACIÓ AL SÒL NO URBANITZABLE

Protecció d’espais d’interès natural d’àmbit supramunicipal
Garantir la protecció especial dels sistema comarcal d’espais oberts: els EIN de les
Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes, tots dos inclosos a la Xarxa Natura 2000, espai fluvial i
les ribes del Ridaura, i els espais naturals del sistema de protecció territorial del Baix
Empordà que, ordenats pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, actuen
com a connectors ecològics
Protecció d’espais connectors entre els EIN
Reforçar la funcionalitat ecològica i ambiental dels espais que connecten els dos espais
EIN del municipi.
Compatibilitzar els valors naturals amb les activitats existents
El Pla es basarà en els objectius establerts en l’Agenda 21, promoguda per la Diputació
de Girona, per tal de fer compatibles les activitats existents tradicionals i l’ús públic amb
els valors naturals dels massissos de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes
Protecció d’espais i elements d’interès natural d’àmbit més local
Delimitar les zones, que pel seu interès natural, mereixen protecció, com els espais
fluvials, l’anella verda, i els espais associats a la via verda.
Zonificació del SNU
Replantejar la zonificació del SNU i relacionar-la amb els usos dels àmbits de protecció
especial d’acord amb les seves funcions de connectors, i amb els usos específics
agraris, forestals o agroforestals que determina el planejament territorial.
Les edificacions en el sòl no urbanitzable
Definir les condicions d’edificació de les construccions existents en el SNU, d’acord
amb les normatives urbanístiques i sectorials vigents, posant especial atenció als dos
nuclis existents en aquest règim de sòl: Romanyà de la Selva i el barri de Salom.
Catàleg de masies i cases rurals
El Pla incorporarà el Catàleg de masies i cases rurals existents al municipi.
5.7

EN RELACIÓ AMB EL PAISATGE

Conservació de la matriu paisatgística
El Pla procurarà per la conservació de les preexistències del medi natural i
socioeconòmic dins el sistema d’espais oberts del terme municipal, ajudant a preservar
els elements i matrius que conformen el paisatge diversificat que li és identitari.
Potenciar els valors que conformen el paisatge
El planejament determinarà un règim preventiu i compatible d’usos per potenciar els
valors més socials i econòmics (estètics, simbòlics, identitaris, culturals i productius) del
paisatge de Santa Cristina d’Aro, amb l’objectiu que esdevingui un fort actiu pel
desenvolupament local del terme.
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Preservació dels paisatges singulars
Es preservaran els paisatges que per llurs valors i/o fragilitats requereixen
intervencions específiques i integrades, i aquells que formen part de les principals
conques visuals del terme, i que poden conformar amb l’entorn una imatge més gran i
representativa del municipi.
Actuar sobre la perifèria urbana
Es procurarà endreçar i articular la perifèria i els accessos a la ciutat a partir d’una
regulació d’usos que impedeixi la proliferació d’impactes procedents de la inèrcia
urbana, així com eliminar, traslladar o reduir els elements, usos i activitats que
degraden els paisatges periurbans.
Conservar la matriu agrària
Es mantindran, milloraran i restauraran els paisatges agrícoles existents.
Potenciar itineraris paisatgístics
Es potenciaran els espais que integren les rutes turístiques existents i es procurarà
crear les condicions, que el planejament permeti, per tal de mantenir i fomentar
itineraris paisatgístics que posin en valor el paisatge local i la seva relació amb l’entorn,
amb l’objectiu d’atribuir valor al paisatge com a recurs turístic i didàctic.
Valor del vector paisatge en les noves ordenacions
Es planificarà de forma que es consideri l’impacte paisatgístic a l’hora de decidir quines
són els millors àmbits de futura transformació, i s’establiran les millors condicions de
garantia per a la inserció de les futures urbanitzacions, noves construccions o activitats
dins les especificitats dels paisatges.
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6.

ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES

6.1
CONTEXT URBANÍSTIC I AMBIENTAL
La selecció d’alternatives de planejament neix per una banda de la voluntat municipal d’oferir
elements pel debat ciutadà a l’entorn de la planificació urbanística del municipi, i per una altre
banda de l’imperatiu legal de sotmetre aquestes diferents possibilitats en l’ordenació del
territori als processos preliminars d’avaluació ambiental.
Per tant a l’hora de considerar les diferents alternatives de planejament s’han de tenir en
compte tant els vectors urbanístics, com els socials i econòmics, paisatgístics i els
ambientals, essent aquests últims els que s’analitzen, contextualitzen i valoren expressament
en el Document Inicial Estratègic (DIE) en base als propòsits i objectius ambientals
establerts.
La Llei d’Avaluació ambiental determina que si l’estadi d’elaboració en què es troba el Pla ho
permet, la documentació sotmesa a avaluació (Avanç de Pla i el DIE) incorporarà la
descripció i l’avaluació de les alternatives seleccionades, entre altres, de l’alternativa zero,
amb un resum dels motius de la selecció i una descripció de la manera en què s’ha dut a
terme l’avaluació.
Aquesta avaluació ha d’incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius del
Pla i, en aquest context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa que ha de
considerar també els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes.
6.2
PLANTEJAMENT DE LES ALTERNATIVES
En un exercici complex com és la planificació territorial i urbanística, i en concret la
planificació urbanística municipal, la selecció d’alternatives de planejament no es pot
plantejar des de la simplificació que suposaria l’alternativa zero (definida a la llei 6/2009 com
“l’alternativa que consisteix a no realitzar el pla o programa”), i englobar en dos o mes
opcions tancades les propostes d’ordenació urbanística que afecten i relacionen els
diferents elements, de diferent ordre i escala, que es combinen en aquest propòsit
planificador, elements propis de les característiques socials i econòmiques del municipi, i els
que relacionen el municipi amb àmbits territorials de major escala.
Ens referim també a aspectes bàsics relacionats que intervenen i condicionen tota
planificació urbanística, com són:
a) la sensibilitat ambiental del medi receptor ten base a les característiques i
condicionants que presenten el medi físic, el medi biòtic i el paisatge
b) les relacions que per ordre de jerarquia existeixen entre la planificació urbanística
municipal i la planificació sectorial i territorial, que pel seu rang superior, condiciona i en
moltes ocasions determinen les opcions i/o alternatives que des de la reflexió local es
poden plantejar
c) el règim jurídic del sòl,
d) els diferents sistemes territorials (mobilitat, assentaments, espais oberts),
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e) els sistemes generals i locals (infraestructures, equipaments, espais lliures),
f) la zonificació, amb atenció als usos assignats a cada una de les zones en que
s’ordenin les tres diferents classificacions del sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable),
g) les diferents condicions urbanístiques específiques (ordenació, edificació, gestió,...) per
a cada una d’aquestes diferents zones.
A aquets aspectes mencionats cal afegir, des del inici del procés de planejament (Avanç de
pla i DIE) i en les fases posteriors (text inicial, provisional i definitiu del POUM):
a) les voluntats municipals inicialment expressades en la relació de propòsits objectius i
criteris de planejament
b) els resultats dels diferents processos de participació ciutadana que afecten i
condicionen cada una de les fases de planejament.
c) els informes de les administracions competents elaborats en les diferents fases del
procés de redacció del POUM.
Per aquests motius, en el present Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro, ens plantegem
la selecció d’alternatives atenen a aquesta complexitat i en conseqüència proposem que les
alternatives de planejament a les quals obliga la llei 6/2009 per a procedir a la seva avaluació
ambiental, siguin el resultat de considerar les diferents opcions que, en un context relacionat,
ofereixen els diferents camps d’actuació i proposta que s’han de contemplar des de la
competència de l’administració local en l’ordenació i planificació urbanística del municipi. Així
plantegem les següents alternatives:
ALTERNATIVA ZERO
Definim l’alternativa zero com l’alternativa que consisteix a no realitzar la revisió del PGOU
vigent. Aquesta opció, contemplada en el marc de la Llei 6/2009 d’Avaluació Ambiental de
plans i programes, mantindria l’ordenació i determinacions del planejament vigent i en
conseqüència no respon a la voluntat municipal de procedir a la revisió del POUM/2008. Per
tant, si be s’enumera com a possibilitat en base al que disposa la L 6/2009 i per tant als
efectes administratius es procedent la seva inclusió, es descarta tal i com evidencia la
redacció i tramitació de present Avanç de Pla.
ALTERNATIVA D’ADAPTACIÓ
Definim l’alternativa d’adaptació i actualització com alternativa que consisteix en adaptar el
planejament actual al marc legal (donant compliment a les diferents sentències del TSJC que
afecten al POUM vigent) i actualitzar els seus continguts en base al seu desenvolupament en
el seu període de vigència. Així aquesta alternativa es limitaria a modificar el text vigent amb
els següents propòsits:
a) adequar-lo a l’actual marc jurídic en matèria ambiental i urbanística
b) adaptar-lo al que dicten dels diferents sentències referides
c) adaptar-lo a tots els plans i programes sectorials vigents
c) actualitzar-lo amb totes les modificacions que s’han produït en el seu període de
vigència
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d) no modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a l’ordenació
establerta en el POUM/2008
Aquesta és una alternativa possible, doncs un cop feta l’adaptació i actualització indicada, es
podria continuar subjectant-se a les seves determinacions urbanístiques resultants donat que
els sistemes territorials els determina el PTP-CG, i des del punt de vista quantitatiu resultaria
el sòl necessari per les previsibles demandes de creixement donat que es disposaria de sòl
classificat d’urbà en les unitats d’actuació i sectors de millora urbana no desenvolupats.
No obstant una situació urbanística “bàsica” com la que resultaria d’aquesta Alternativa,
patiria de dèficits estructurals importants en tant no respondria a la situació real que els
indicadors demogràfics i econòmics apunten al que serà el context en la pròxima dècada,
molt allunyat de les previsions establertes pel PTP de les Comarques gironines i pel propi
POUM/2008. Aquesta disfunció entre realitat i planejament urbanístic afectaria als sistemes
generals del municipi i no donaria solucions a les problemàtiques actuals (especialment en
els sòls urbans no consolidats), ajornant la necessitat d’intervenir, completar i ordenat el
conjunts d’elements que configuren la vigent planificació urbanística del municipi.
En quan a la classificació del sòl, si be com dèiem es disposaria de la quantitat de sòl
necessari pels creixements residencials previsibles, a curt i mitjà termini, aquest sòl resultant
de l’ordenació anterior presentaria problemes d’encaix i sobre dimensionament.
Per totes aquestes raons, aquesta segona Alternativa si be es contempla en el marc de la
Llei 6/2009, tampoc respon a la voluntat municipal, i per tant, globalment caldria descartar-la.
ALTERNATIVA DE REVISIÓ
Aquesta alternativa, a més d’adaptar i actualitzar el vigent POUM, revisaria la seva ordenació
i incorporaria elements propositius urbanístics en base a les noves necessitats socials,
ambientals i econòmiques del municipi, que es plantegen per a la propera dècada.
Definim l’alternativa de revisió com l’alternativa que resultaria de la combinació de diferents
reflexions plantejades en els diferents àmbits d’actuació urbanística i sempre relacionades
amb el context local i l’àmbit territorial general que emmarca la planificació urbanística. Serà
doncs des d’aquesta opció que ens proposen diferents alternatives en aspectes parcials que,
en els processos preliminars d’avaluació urbanística i ambiental, dins el desenvolupament
del programa de participació ciutadana, s’hauran de seleccionar.
En base a aquests criteris, a les característiques urbanes consolidades en els diferents nuclis
i sectors urbans i a les expectatives de creixement del municipi (que en els anys de vigència
del POUM s’han mantingut amb un ritme de creixement anual del13%) i amb previsions de
creixement en l’horitzó fixat pel PTP-CG), l’Avanç del POUM planteja l’Alternativa de revisió,
en el ben entès que el nou planejament haurà d’equilibrar els nous creixements en funció de
les expectatives estimades de creixement demogràfic i econòmic, limitant la seva actual
extensió. En conseqüència cal entendre en aquest context el procés de definició
d’alternatives que proposa el present Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro.
Dir també, que en alguns dels camps d’actuació, d’incidència sectorial i territorial
competència d’altres administracions, com el PTP-CG, les opcions de planejament ja han
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estat seleccionades en
procediments d’avaluació
manera justificada, el
supramunicipal, sobre els
de caràcter general.

els procediments corresponents i han estat sotmeses als
ambiental. En aquests casos l’Avanç de pla recull i incorpora, de
resultat d’aquests processos administratius de competència
que no procedeix plantejar alternatives a les seves determinacions

6.3
CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES
Alhora de proposar opcions i/o alternatives de planejament, dins aquesta “alternativa de
revisió” hem emprat els següent criteris de selecció:
Criteris ambientals:
Valorar cadascuna de les alternatives segons el grau d’observança de l’objectiu general del
desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord amb els propòsits, criteris i objectius
ambientals fixats per l’Ajuntament i de la caracterització del medi receptor, aspectes
analitzats en el “Document Inicial estratègic” (que d’acord amb la legislació sectorial vigent
substitueix l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar) i que forma part de la
documentació de l’Avanç del pla que es sotmetrà al procés d’avaluació ambiental preceptiu.
Criteris urbanístics:
La utilització racional del sòl i dels recursos, que apareix definit en la legislació com un dels
principis generals de l’actuació urbanística i en particular de l’exercici de la potestat de
planejament, ens ha de sevir de base de selecció. Des d’aquest punt de vista, proposem
alternatives que es consideren en funció dels següents objectius:
-

l’ús racional del sòl, entès aquest com a recurs no renovable, que ha de permetre
considerar les opcions segons la menor ocupació del sòl que comporta cadascuna
d’elles.

-

el subordinament al que dicta el planejament territorial vigent

-

la compactació urbana, valorant si el model escollit evita la dispersió de la
urbanització i de l’edificació en el territori mitjançant la previsió dels creixements en
continuïtat amb el teixit urbà existent.

-

l’ajust del sòl per a futurs creixements residencials a supòsits raonables de demanda

-

el foment del teixit urbà consolidat existent, entès aquest com aquell model que
centra la seva atenció en la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames
urbanes i del parc immobiliari existent.

-

la revisió de les actuals condicions establertes en el sòl urbà no consolidat, amb
especial atenció als sectors amb dèficits urbanístics.

Criteris socials:
L’ urbanisme és una funció pública que ha d’atendre a les necessitats socials, la previsió i
modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la
previsió de nous equipaments, l’accés a l’habitatge i el desplegament de les activitats
econòmiques en el territori, en un marc de respecte i adequació al medi receptor, tant físic,
com biòtic com paisatgístic.
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El desenvolupament urbà ha d’afavorir la cohesió social i territorial així com la preservació de
la identitat del territori i així proposem alternatives que es consideren en funció dels següents
objectius:
-

el de la previsió i modernització dels sistemes urbans i de les infraestructures que
aporta cada alternativa, valorades aquestes com a factors determinants i catalitzadors
del desenvolupament urbà de la població.

-

el de facilitar l’accés a l’habitatge, en el sentit de valorar si les reserves d’habitatge
que es podran originar serviran per a atendre a les necessitats socials d’habitatge de
la població, amb atenció especial a atendre, des del planejament general, les
possibilitats que aquest obra per a cobrir les demandes d’habitatge protegit,
especialment el destinat a lloguer assequible.

-

el de la protecció del patrimoni cultural i natural, entès en un sentit ampli, seguint les
directrius de la llei del paisatge, per tal de valorar la incidència de cada proposta
sobre els paisatges de valor cultural i històric.

Criteris democràtics:
En primer lloc l’adequació al requeriment municipal entès en el sentit que l’Ajuntament, en
exercici de les competències pròpies de planejament urbanístic, ha formulat una proposta
d’Avanç de Pla que ha de guiar el procés previ a la redacció del POUM.
En segon lloc el propi procés de participació pel qual l’Ajuntament ha aprovat rl Programa de
Participació Ciutadana del POUM en el que s’estructura la participació dels ciutadans i
ciutadanes de Santa Cristina d’Aro en els treballs de redacció del planejament urbanístic
municipal.
6.4
LES PROPOSTES ALTERNATIVES DE L’AVANÇ DE POUM
L’Avanç de pla presenta, dins aquesta a fase de redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro
les tres alternatives anunciades que es concreten per a cada un dels següents conceptes
relacionats amb la planificació municipal.
6.4.1 EN RELACIÓ AL MARC TERRITORIAL
El POUM ha de coordinar les seves propostes amb les que dicta el Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines (PTP-CG), que planifica els principals sistemes territorials com el
d’espais oberts, el d’assentaments urbans i el d’infraestructures de mobilitat, amb
determinacions específiques que afecten al municipi de Santa Cristina d’Aro.
Tot planejament urbanístic municipal ha d’adoptar les premisses a escala local que es
concreten en criteris de caràcter qualitatiu, per al tractament dels diversos components de les
propostes d’ordenació, i hipòtesis, de caràcter quantitatiu, que s’ajustin als futurs escenaris
econòmics i demogràfics que l’Ajuntament planteja, i als quals la proposta d’ordenació ha de
poder donar resposta. Aquests criteris i hipòtesis s’han de plantejar en coherència amb
aquells que a escala regional i comarcal es proposen des del Programa de Planejament
Territorial de la Generalitat de Catalunya, i concretament des del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines (PTP-CG)..
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Mentre els criteris municipals venen marcats per les demandes locals i les exigències de
preservació de valors, convivència d’usos i sostenibilitat en les opcions territorials, els
escenaris econòmics i demogràfics expressen exigències quantitatives d’ubicació
d’habitatges i llocs de treball que posaran sovint a prova els criteris i directrius del PTP-CG.
Es tracta, per tant, de dos premisses de signe diferent, territorial i local, entre les quals les
diferents escales d’intervenció dels plans, han de fer possible l’acord entre el POUM i el PTPCG, tenint en compte que el planejament territorial no estableix una imatge final del territori
corresponent a una determinada distribució de la població, dels llocs de treball i de
l’habitatge, essent els planejaments municipals als qui pertoca concretar aquestes hipòtesis.
El que si pretén el Pla territorial, qualsevol
que sigui la quantia dels creixements, és
un reforçament dels assentaments nodals
i el manteniment per àrees o sistemes
urbans amb una certa proporcionalitat
entre els llocs de treball localitzats i la
població activa resident que haurien de
permetre els seus habitatges, a l’hora
servir de referent per al càlcul de fluxos de
mobilitat i de necessitats de serveis i
equipaments previsibles als efectes del
planejament
sectorial
d’aquestes
matèries.
Passats vuit anys des de l’entrada en
vigor del Pla territorial i amb un context de
perspectives de creixement diferent al
previst l’any 2010, cal adaptar aquestes
directrius a la realitat actual.
MOBILITAT
Pel que fa a la infraestructura viària, el PTP proposa la continuació del condicionament de la
C-31 i recomana es redacti un pla especial de mobilitat que integri els municipis de Santa
Cristina d’Aro, Castell-platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Palamós.
ESPAIS OBERTS
Quant al sistema d’espais oberts del municipi, el PTP manté els nivells de protecció dels
àmbits inclosos dins dels Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000 que, amb la
classificació de protecció especial i una extensió superficial total de 4.139,94 ha,
representen el 61,3 % del territori municipal. D’aquests EIN el de Les Gavarres s’estén per
2.793,55 ha (41,51% del TM) i Ardenya-Cadiretes s’estén per 1.346,39 ha (20,00% del TM).
La permeabilitat ecològica i paisatgística
La permeabilitat territorial, dins el sistema d’espais oberts establert pel Pla territorial parcial
de les comarques gironines, se centrarà en la conservació i potenciació de les preexistències
del medi natural de Santa Cristina d’Aro i de les relacions biològiques entre els diferents
espais naturals de dins i de fora del terme, amb l’objectiu de mantenir la biodiversitat i
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l’estructura en xarxa d’aquests sistemes naturals a diferents escales, i d’aquesta manera
s’evitarà el seu aïllament i s’impedirà la progressiva regressió de la seva riquesa ecològica.
Simultàniament, la permeabilitat del territori s’assegurarà amb la protecció de la diversitat, la
interacció i la qualitat de les matrius del paisatge (forestal, agrícola i fluvial).
La riquesa dels processos ecològics i la continuïtat de la matriu paisatgística del terme depèn
en bona part de l’estat de salut i de la funcionalitat de l’anella verda que formen el conjunt
d’espais oberts i alhora el terme s’integra en aquest sistema mitjançant espais i elements
connectors de valor local i de significat territorial.
A escala municipal, per incidir satisfactòriament en aquest marc més regional i per assegurar
la funcionalitat ecològica del terme, convindrà regular convenientment els usos admesos en
sòl no urbanitzable per no perjudicar connectors locals i de rellevància més territorial que
ajuden a mantenir (1) els nivells de biodiversitat del municipi i la connectivitat ecològica, i que
també permeten (2) millorar les relacions ambientals amb l’entorn, i finalment (3) consolidar
les matrius del paisatge de les Unitats Gavarres, Costa Brava i Ardenya-Cadiretes
delimitades en el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines
El Pla incidirà sobre aquells elements o processos que poden perjudicar la permeabilitat
ecològica i paisatgística del terme i, en general, la cohesió del territori. Es crearan les millors
condicions per evitar l’efecte barrera de les infraestructures lineals previstes o s’intervindrà
sobre usos existents que són incompatibles en un medi rural que presenta notables
sensibilitats ambientals.
ASSENTAMENTS
El PTP proposa per a el conjunt del principal assentament del municipi i pel nucli de
Romanyà, en l’horitzó 2010/2026, un paper territorial en funció de les seves característiques
específiques i sempre relacionat amb el subsistema que formes els municipis de Santa
Cristina, Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro, assignant les estratègies de
desenvolupament urbanístic de creixement mitjà al nucli de Santa Cristina d’Aro i de millora i
compleció per Romanyà de la Selva.
L’àmbit funcional dins el PTP-CG
El municipi de Santa Cristina d’Aro pertany a l’àmbit que el PTP-CG delimita i nomena “Àmbit
del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols” que a la vegada es relaciona amb l`àmbit que
conformen els municipis de la vall d’Aro situat més al nord. El conformen els tres municipis
de la vall del Ridaura, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, amb
una superfície total de 105,5 km2 estesa sobre una orografia accidentada.
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UNITAT FUNCIONAL PTP-CG

ESQUEMA MOBILITAT PTP-CG

L’any 2018 Santa Cristina d’Aro te una població total de 5.202 habitants i 3.594 habitatges
dels quals 1.989 es consideren principals i 1.605 secundaris i 277, segons dades extretes del
padró municipal.
El Pla Territorial General de 1995 (PTG/95) va preveure per al 2026 un augment de població
a Catalunya d’1,5 milions d’habitants, passant dels 6 milions que hi havia llavors a una
previsió de 7,5 milions. Aquestes previsions es basaven en suposar un augment important de
la natalitat per l’entrada a l’edat de procreació de franges d’edat molt nombrosos i per que se
suposava que l’aportació migratòria es mouria al voltant del 4,88 anual.
Atesos els anys transcorreguts des del PTG/95, no es poden fer encara valoracions
definitives sobre l’encert de les distribucions de població plantejades a horitzó 2026, però si
algunes consideracions sobre l’evolució de la xifra global de població de Catalunya.
La xifra en voltant de 6.000.000 d’habitants que estava estabilitzada des de la dècada dels
80, es va mantenir sensiblement fins 1996, mentre que en el quinquenni 1996-2001 va donar
un salt important superant els 6.500.000 en el cens d’aquell any, i actualment la població
(inclosa immigració) de Catalunya ja es situa al voltant dels 7.500.000 habitants. Aquest fort
augment no ha estat resultat de l’increment de la natalitat que preveia el PTG/95, sinó d’un
fortíssim augment dels fluxos migratoris, associat a una taxa molt elevada d’increment dels
llocs de treball, produïda entre els anys 2003 i 2007.
El supòsit de partida per a definir els escenaris demogràfics del territori és que la variable
independent que determina l’evolució demogràfica és la dinàmica de desenvolupament
econòmic (evolució del PIB anual) i més concretament la part d’aquest desenvolupament que
correspongui a l’increment de llocs de treball.
El Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, redactat l’any 2010 pel DPTOP (avui
DTiS), de la Generalitat, es planteja en el mateix horitzó 2026 que el PTG/95, i proposa una
distribució per àrees dels escenaris de població, llocs de treball i habitatge amb el criteri de
disminuir el pes demogràfic en el conjunt de Catalunya de l’àmbit metropolità de Barcelona,
augmentant el de la resta de territoris.
Amb aquest horitzó, i pel que afecta a la comarca del Baix Empordà, els escenaris dibuixats
en el programa de planificació territorial són els següents:
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POBLACIÓ
Baix Empordà
Comarques Gironines
Catalunya

2001
132.973
585.421
6.506.440

LLOCS DE TREBALL
Comarca del Baix Empordà
Comarques Gironines
Catalunya

2001
45.267
265.003
2.979.589

HABITATGES
PRINCIPALS
SECUNDARIS
Comarca del Baix Empordà
Comarques Gironines
Catalunya

/

2017
132.906
7.555.830

2026
139.000
712.753
7.930115

2026
70.000
409.876
3.955.535

2001

2011

2026

32.993 / 97.476
208.967
2.315.855

51.846/46.469

34.488 / 102.939
310.393
3.152.946

3.863.381

Font IDESCAT
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De les dades del PTP-CG es dedueix que la població estimada pel Pla pel municipi de Santa
Cristina d’Aro en l’horitzó 2026 es situaria al voltant dels 11.000 habitants, amb una demanda
estimada total d’uns 7.400 nou habitatges el que significaria la necessitat de creació al
municipi en aquest horitzó temporal de 3.806 nous habitatges, donat que el PTP-CG
concentra el 66% del creixement de la Unitat Funcional pel 2026, al municipi de Santa
Cristina d’Aro.
Els escenaris que es consideren en el planejament territorial parteixen d’hipòtesis de variació
dels llocs de treball derivades dels objectius polítics de creixement econòmic i del fet
migratori. Algunes de les hipòtesis fetes ja es veu que, amb les dades de la situació actual,
caldrà modificar-les, especialment les que afecten a població i a les previsions d’entrada
d’immigrants. El propi Pla territorial parcial ja preveu que aquests escenaris s’hauran
d’adequar a les diferents situacions de creixement i ajustar en funció de noves dades reals
de l’evolució econòmica.
Aquestes estratègies de desenvolupament que el planejament territorial estableix per als
diversos nuclis i àrees urbanes tenen un marge ampli de validesa amb relació a les
dinàmiques de creixement de la població, llocs de treball i habitatge, en especial pel que fa a
les àrees amb potencialitat nodal. El Programa de Planificació Territorial proposa que les
revisions i modificacions del planejament urbanístic siguin les que hauran d’interpretar
l’estratègia de desenvolupament establerta en cada cas en el context de les previsions
sociodemogràfiques generals, i del seu grau de correspondència amb els processos reals de
desenvolupament.
Així el planejament territorial no estableix una imatge final del territori corresponent a una
determinada distribució de la població, dels llocs de treball i de l’habitatge. El que si pretén,
qualsevol que sigui la quantia dels creixements, és un reforçament dels assentaments nodals
i el manteniment per àrees o sistemes urbans d’una certa proporcionalitat entre els llocs de
treball localitzats i la població activa resident que haurien de permetre els seus habitatges, a
l’hora servir de referent per al càlcul de fluxos de mobilitat i de necessitats de serveis i
equipaments previsibles als efectes del planejament sectorial d’aquestes matèries.
Per la seva part de les determinacions del vigent POUM es dedueix que el potencial estimat
d’habitatges que ofereix el Pla/2008 es de 7.448 habitatges, dels quals 4.811 (segons dades
del PTP-CG) ja existien en el moment d’entrada en vigor del POUM, si be de les dades
extretes de la Memòria del Pla es dedueix la següent relació d’habitatges que pel sòl urbà i
urbanitzable es varen proposar:
HABITATGES POTENCIALS POUM 2008
Totals en sòl urbà
en sòl consolidat
en sòl no consolidat
en sectors millora urbana
en polígons actuació
Totals en sòl urbanitzable (*)
existents en sòl no urbanitzable
Número total habitatges potencials

4.884
2.324
2.560
232
2.328
2.255
309
7.448

(*) dada actualitzada en base al planejament derivat tramitat
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CREIXEMENT ADMISSIBLE DEL NUCLI HISTÒRIC I DE LES SEVES EXTENSIONS
El PTP-CG regula, pel que fa al sistema d’assentaments, quina ha de ser l’extensió urbana
màxima que el POUM pot proposar a partir de l’àrea urbana existent formada per tots els
sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial,
corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presencia
significativa d’habitatge, incloent-hi tota la superfície viaria, de zones verdes i d’equipaments
integrats o associats a aquestes trames, que formen part dels nuclis històrics i les seves
extensions (art. 3.7 de les Normes del pla territorial)

El plànol 07 “Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures – Baix
Empordà” del pla territorial delimita el nucli històric i les seves extensions del municipi de
Santa Cristina, si be aquesta delimitació no es correspon amb la, que en data d’aprovació del
Pla, existia realment doncs:
-

per una banda exclou sectors urbans consolidats o urbanitzats existents a banda i
banda del Ridaura com:
o a la zona nord els barris de l’Església, Camp del Suro, Serra Sol, Patronat I i II,
Les teules o Mas Pla
o a la zona sud els sectors urbanitzats del camp de Golf Costa Brava i Tueda
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-

i per una altre inclou sectors de sòl urbanitzable ordenats pel POUM/2008 i no
desenvolupats com els SUD 01-Ridaura, SUD 05 Estació, SUD 06 Camí Vell i SUD
07-Equipaments Teulera

El PTP-CG, als efectes d’estratègies d’assentaments, considera com a “àrees
especialitzades” sòl urbans consolidats pròxims al nucli, com Bell-lloc o Riera Malvet, i les
altres urbanitzacions disperses com Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Can Reixach, Ma
Trempat i Rosamar.
En la data d’aprovació definitiva del PTP-CG(14/09/2010) els sols consolidats o urbanitzats
que realment conformen el nucli històric de Santa Cristina d’Aro i les seves extensions eren:

SÒLS CONSOLIDATS O URBANITZATS L’ANY 2010 SOBRE PLÀNOL 07 DEL PTP-CG I ORTOFOTO 2010
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SÒLS CONSOLIDATS O URBANITZATS L’ANY 2010 SOBRE ORTOFOTO ICC DE L’ANY 2010

Nucli central nord:
Es correspon amb les àrees urbanes consolidades i urbanitzades situades al nord del
Ridaura que inclou els barris de La Teulera i de l’Església, els sectors Patronat I, Patronat II,
el Camp del Suro, Serra Sol, i els sectors de la zona est El Colomar, Les Teules i Mas Pla.
Aquest nucli central nord te una extensió superficial de 137,12 ha.
Nucli central sud:
Es correspon amb les àrees urbanes situades al sud del Ridaura que inclou les àrees
consolidades i urbanitzades del Golf Costa Brava i Tueda.
Aquest nucli central sud te una extensió superficial de 171,95 ha.
Barris en sòl no urbanitzable:
El pla territorial admet comptabilitzar com a extensió de l’àrea urbana consolidada les peces
de sòl no urbanitzable contigües a la mateixa i ocupades per edificacions plenament
integrades a la vida urbana, com són els barris de Salom i La Casa Groga
Es correspon amb les àrees contigües a l’àrea urbana dels barris de Salom i La Casa Groga,
situats entre el barri de l’Església i Mas Pla, que presenten una extensió superficial de 27,29
ha.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

156

La superfície total dels sòls consolidats o urbanitzats que conformaven, a finals del 2010, el
nucli històric de Santa Cristina d’Aro i les seves extensions, era doncs de 350, 43 ha, del que
es dedueix, en aplicació de l’art. 3.7 de les Normes del pla territorial que l’extensió màxima
que el POUM pot proposar es:
E (extensió urbana admissible) =
= 30 * A (àrea urbana) * f (factor de correcció 1) / 100
E = 30 * 350,43 * 1 * / 100 = 105,13 ha.
Junt al llindar màxim d’extensió urbana que determina el PTP-CG, cal remarcar les següents
qüestions bàsiques per comprendre la situació actual i valorar els possibles creixements que
finalment el POUM proposi:
a) la realitat urbana del municipi, que representava el sòl urbà consolidat o urbanitzat, en
l’any d’aprovació del pla territorial era de 649,66 ha:
-

Nucli central:

137,12 ha

-

Nucli sud:

171,95 ha

-

Barris en sòl no urbanitzable:

27,29 ha

-

Urbanitzacions (Àrees especialitzades - PTP):

312,63 ha

o Sant Miquel d’Aro: 78,39 ha
o Vall Repòs: 72,83 ha
o Bell-lloc: 52,03 ha
o Riera de Malvet: 43,08 ha
o Can Reixach: 6,09 ha
o Mas Trempat-Bufaganyes: 20,80 ha
o Rosamar : 40,08 ha
El propi pla territorial considera aquestes urbanitzacions com “una situació de fet” (art.
3.3 de les Normes del Pla) produïda per l’herència urbanística del municipi, encara
que als efectes de les estratègies de desenvolupament les reconeix com a àrees
especialitzades, diferenciades del nucli consolidat i les seves extensions.
b) la realitat urbana del municipi que representaven els 18 sectors de sòl urbanitzable
desenvolupat i no desenvolupat vigents en l’any d’aprovació del pla territorial i
ordenats pel POUM/2008 era de 248,60 ha:
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-

-

Sòl urbanitzable delimitat:
o

Residencial:

o

Industrial – Act. Eco:

239,83 ha
192,04 ha
47,79 ha

Sòl urbanitzable no delimitat:

8.77 ha

c) dels 14 sector residencial ordenats pel POUM/2008:
-

quatre (4): La Teulera, Mas Pla C, Las Trempat i Tueda,
o

amb una extensió total de 50,45 ha de sòl

o

88.780 m2 de sostre

o

412 habitatges ordenats

foren ordenats per les NNSS de 1998 i aprovats definitivament amb anterioritat al
POUM i a l’entrada en vigor del PTP-CG ja es trobaven total o parcialment executats i
en l’actualitat formen part del sòl urbà consolidat.
-

sis (6): Ridaura, Serra Sol III, El Pedrò, Equipaments Riera Malvet, Bell-lloc III i Riera
Molinets,
o

amb una extensió total de sòl de 90,12 ha,

o

110.327 m2 de sostre

o

638 habitatges ordenats

foren també ordenats per les NNSS/1998 i disposen de planejament derivat aprovat
definitivament, alguns en fase de compliment de condicions d’executivitat. En aquests
casos el nou POUM haurà d’assumir aquesta realitat nascuda amb les NNSS/1998,
emparada pel POUM/2008 i que te cabuda dins el PTP-CG/2010.
-

quatre (4): Estació, Camí Vell, Equipaments Teulera i Mas Pla A,
o

amb una extensió total de sòl de 40,75 ha,

o

183.351 m de sostre

o

1025 habitatges potencials

no s’han desenvolupat.
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6.4.2 EN RELACIÓ A LES HIPÒTESI DE CREIXENT DEMOGRÀFIC
Davant aquestes projeccions fetes des del PTP-CG i del propi POUM, que totes elles doblen
el nombre d’habitants actual, es aconsellable situar la proposta de la revisió del POUM en
els contextos de creixement demogràfic i econòmic que, partint de la situació actual, són
previsibles en l’horitzó del POUM, que situem en el 2026/2028, pel qual s’han d’estimar
aquestes projeccions.
En el supòsit de considerar que en la pròxima dècada la població de Santa Cristina d’Aro
mantingues el mateix ritme de creixement que el dels últims deu anys (vigència de l’actual
POUM), la població estimada es situaria entre els 5.850 i els 6000 habitants
aproximadament, l’any 2028.
En la redacció del nou POUM i per tal d’aproximar-se, amb la seva proposta d’ordenació del
sòl urbà i urbanitzable, a una alternativa que respongui a les futures necessitats de
creixement demogràfic i en conseqüència de demanda de nous habitatges, cal que valori
adequadament la situació urbanística actual i el condicionant que suposa el fet que el
municipi de Santa Cristina d’Aro disposa d’una superfície de sòl urbà (consolidat i no
consolidat) amb el corresponent sostre edificable i nombre d’habitatges potencials no
desenvolupat que per ell mateix ja cobriria les demandes de creixement per un futur pròxim
que caldrà establir en l’agenda i programa del nou POUM pel període 2018/2028, tal i com es
desprèn i justifica en l’apartat d’aquesta Memòria queanalitza l’estat de desenvolupament del
planejament vigent.
En base a aquest punt de partida les noves propostes d’ordenació del sòl residencial hauran
d’incidir sobre l’extensió i característiques de sòl urbanitzable ordenat pel POUM/2008 no
desenvolupat, tenint present la situació diferenciada entre els sectors amb planejament
aprovat i/o en tràmit i dels sector actualment ordenats i no desenvolupats.
Amb la situació descrita es proposa plantejar la revisió del POUM, en el ben entès que de les
tres alternatives que s’analitzen:
Alternativa “zero”
Donades condicions que es desprenen l’ordenació vigent, supera amb escreix l’oferta de sòl
urbà i urbanitzable que s’ajustaria a unes demandes de població i habitatges pròximes a les
estimacions de creixement anteriorment referides.
Alternativa “adaptació”
Amb una proposta de reducció pròxima al 37% del sòl urbanitzable residencial delimitat,
respecte al sòl ordenat pel vigent POUM, aquesta alternativa encarà suposaria una oferta
molt superior a la que de forma raonable seria exigible.
Alternativa “revisió”
Amb una proposta d’ajust de les condicions del sòl urbà no consolidat i d’una reducció
pròxima al 52% del sòl urbanitzable residencial delimitat, respecte al sòl ordenat pel vigent
POUM. La proposta inclouria bàsicament els sectors urbanitzables amb planejament aprovat
i/o en tramitació administrativa, essent aquesta alternativa la que més s’aproximaria a les
hipòtesis de creixement i de demanda de sòl i habitatges plantejades, si be encara suposa
una oferta superior a la realment necessària donada les actuals característiques del sòl urbà
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ordenat i d’aquets sectors urbanitzables que per imperatiu s’haurien de mantenir, si be el nou
Pla hauria de revisar les seves condicions de gestió, amb terminis vinculants pel seu
desenvolupament i condicions de revisió de les seves determinacions en cas d’incompliment
de les pròpies agendes de cada sector.
6.4.3 EN RELACIÓ A LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
El present Avanç, en relació a la classificació del sòl i atenent a les condicions anteriorment
exposades proposa:
Alternativa zero:
Correspon a aquesta alternativa el manteniment de l’actual classificació del sòl amb
l’excepció de classificar dins el sòl no urbanitzable el barri de Salom en compliment d’una
sentència del TSJC.
Sòl urbà

622,46 ha
Consolidat
No consolidat

Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable
Total

180,22 ha
441,24 ha
198,15 ha
189,38 ha
8,77 ha
5.908,28 ha
6.728,89 ha

Es mantindrien els sectors de sòl urbanitzable del POUM/2008 excloent-hi els sectors
desenvolupats: La Teulera (SUD 03), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II (SUD 11) i Tueda
(SUD 14).
SUD residencials:

POUM/2008
sectors
superfície
sostre
habitatges

10
181,32 ha
355.848 m2
2.255 hab

Alternativa zero
(*)
6
130,87 ha
267.068 m2
2.062 hab

(*) s’exclouen els quatre sectors residencials que, per estar desenvolupats, es classificarien com a sòl urbà
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Alternativa Adaptació:
Correspon a aquesta alternativa l’adaptació del planejament vigent al compliment a les
diferents sentències del TSJC que afecten al POUM i a l’actualització del text incorporant les
modificacions que al llarg del temps de vigència del POUM s’han produït.
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SÒL URBÀ
Es proposa mantenir l’ordenació del vigent POUM pel que fa al sòl urbà, disminuint la seva
superfície al classificar dins el sòl no urbanitzable el barri de Salom, en compliment d’una
sentència del TSJC, i per altre banda incrementant la superfície ordenada per aquest règim
de sòl com a conseqüència d’incorporar els sòl desenvolupats provinents dels sectors de sòl
urbanitzable delimitat La Teulera (SUD 03), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II (SUD 11) i
Tueda (SUD 14).
Sòl urbà
Consolidat
No consolidat

POUM 2008
Alternativa adaptació
572,01 ha
622,46 ha
130,77 ha
181,22 ha
441,24 ha
441,24 ha

SÒL URBANITZABLE
Amb aquesta Alternativa l’Avanç revisa la quantia i localització del sòl residencial i industrial
que precisa el municipi en base als criteris de reducció de la seva extensió imposat pel
TSJC, mantenint els sectors de sòl urbanitzable delimitat amb planejament derivat aprovat i/o
en tramitació:
Sectors residencials:
-

Ridaura (SUD 01),

-

Serra Sol III (SUD 02),

-

Pedro (SUD 04)

-

Riera Malvet (SUD 10)

-

Bell.lloc III (SUD 12)

-

Riera Molinets (SUD 13)

Sectors industrials:
-

Molí d’en Reixac-Bernardes (SUD 15)

-

Molí d’en Tarres (SUD 16)

En relació als sectors no desenvolupats, es proposa revisar el tipus de classificació de forma
que:
a) es classifiquin dins els sòls urbanitzables delimitats els sectors residencials:
-

l’Estació (SUD 05),

-

Mas Pla A (SUD 08)

-

Equipament La Teulera (SUD 07),

b) es classifiquen dins el sòl urbanitzable no delimitat els sectors:
-

Activitats turístiques (antic SUD 17)
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c) es classifiquen com a sòl no urbanitzable els sectors:
-

Camí Vell (antic SUD 06 residencial)

-

Els Àrids (antic SUD 18)

Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial – Activitats econòmiques
Sòl urbanitzable no delimitat

POUM 2008
248,60 ha
239,83 ha
192,04 ha
47,79 ha
8,77 ha

SUD residencials:
sectors
superfície
sostre
habitatges

Alternativa adaptació
189,38 ha
168,85 ha
121,06 ha
47,79 ha
20,53 ha

POUM/2008
(*)
10
130,87 ha
267.068 m2
2.255 hab

Alternativa
adaptació
9
121,06 ha
220.961 m2
1.690 hab

(*) s’exclouen els quatre sectors residencials que per estar desenvolupats es classificarien com a sòl urbà

SÒL NO URBANITZABLE
Es proposa mantenir l’ordenació del vigent POUM incrementant la seva superfície com a
conseqüència d’incorporar a aquest règim de sòl el sòl provinent del sector de sòl
urbanitzable no delimitat Els Àrids (SUD 18)
Sòl no urbanitzable
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POUM 2008
Alternativa adaptació
5.908,28 ha
5.917,05 ha
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Alternativa Revisió
L’Avanç de pla es planteja com a objectiu genèric que el creixement del municipi es produeixi
en continuïtat amb el nucli principal existent. Aquesta alternativa es proposa es basa en un
model de desenvolupament sostenible, amb la urbanització compacte, que haurà de tenint
en compte una correlació adequada entre els aprofitaments admesos i els espais públics de
relació.
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Definíem aquesta Alternativa de revisió com la que resultaria de la combinació de diferents
opcions plantejades en els diferents àmbits d’actuació urbanística i sempre relacionades amb
el context local i l’àmbit territorial general que emmarca la planificació urbanística. Dins
aquesta alternativa, i pel que fa a la classificació del sòl, es proposa:
SÒL URBÀ
Seguint els objectius que el guien l’Avanç, es proposa mantenir l’ordenació del vigent POUM
pel que fa al sòl urbà, incrementant la superfície ordenada per aquest règim de sòl com a
conseqüència d’incorporar els sòl desenvolupats provinents dels sectors de sòl urbanitzable
delimitat.
Sòl urbà
Consolidat

POUM 2008
572,01 ha
135,93
ha

POUM 2008
provinent de SMU 2008
provinent de SUD 2008
No consolidat
Polígons actuació
Sectors millora urbana

435,58
ha
422,10
ha
13,98 ha

Alternativa revisió
621,20 ha
187,86
ha
130,77
ha
6,64 ha
50,45 ha
433,34
ha
422,10
ha
11,24 ha

En relació al sòl urbà consolidat:
a) es manté aquest tipus de sòl ja ordenat en el POUM/2008
b) s’incorporen al sòl urbà consolidat els anteriors sectors de millora urbana Suberolita
(que en la nova proposta manté l’activitat econòmica existent) i el sector hoteler Les
Teules. El sector del Barri de Salom ja va ser objecte d’una modificació del POUM
que, en compliment d’una sentència del TSJC, el classificava com a sòl no
urbanitzable.
c) en relació als sectors de sòl urbanitzable ja desenvolupats, s’incorporen al sòl urbà
consolidat : La Teulera (SUD 02), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II (SUD 11) i
Tueda (SUD 14).
En relació al sòl urbà no consolidat:
a) es mantenen en el sòl urbà no consolidat la resta de sectors de millora urbana no
desenvolupats i s’incorpora un nou sector amb l’objectiu d’ordenar i millorar la façana
urbana, situada a l’oest del carrer Pere Geronès, que el POUM vigent classifica en
part com a sòl urbà i en part com a sòl urbanitzable.
b) dels 14 polígons d’actuació ordenats pel vigent POUM la revisió del POUM
diferenciarà entre els set àmbits parcialment desenvolupats, que tots ells presenten
dèficits d’urbanització, dels set restants que no s’han desenvolupat, donant un
tractament individualitzat i diferenciant a cada un d’ells, essent el text que es presenti
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per a l’aprovació inicial el que finalment revisi les condicions urbanístiques que cal
donar en cada cas.
c) Es reforça la voluntat d’optimitzar les capacitats del sòl urbà consolidat i no consolidat
promoguem la renovació i rehabilitació del teixit existent, revisant les característiques
i densitats dels sectors no executats, posant especial atenció als sectors que
presenten dèficits d’urbanització.

SECTOR NORD

SECTOR CENTRE
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SECTOR SUD

SÒL URBANITZABLE
Pel que fa al sòl urbanitzable, l’Avanç posa una especial atenció en relació al dimensionat i
tractament que s’ha de donar als necessaris creixements en el sòl urbanitzable, revisant la
quantia i localització del sòl residencial i del sòl industrial o per activitats econòmiques i
turístiques, que precisa el municipi pels pròxims anys, revisant el marc d’objectius i la
quantia dels creixements no desenvolupats, definits pel planejament vigent i establerts en un
context social i econòmic molt diferent de l’actual.
L’Avanç proposa mantenir els sectors de sòl urbanitzable delimitat amb planejament derivat
aprovat i/o en tramitació:
Sectors residencials:
Ridaura
Serra Sol III
Pedro
Riera Malvet
Bell-lloc III
Riera Molinets

clau POUM/2008

tràmit

superfície

SUD 01
SUD 02
SUD 04
SUD 10
SUD 12
SUD 13

AD-TR 2007
AI 2016
AD 2015
AD 2011
AD 2001
AD 2106

6,95 ha
3,01 ha
1,46 ha
6,31 ha
8,17 ha
64,22 ha
90,12 ha

TOTALS
Sectors industrials:
clau POUM/2008
Molí d’en Reixac-Bernardes
SUD 15
Molí d’en Tarrés
SUD 16
TOTALS
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tràmit
AD 2006

superfície
14,61 ha
10,72 ha
25,33 ha

habitatge
s
312
30
11
25
49
211
638
sostre
199.080 m2
80.355 m2
279.435 m2
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En relació als sectors no desenvolupats, es mantindrien total o parcialment únicament
aquells que donessin coherència a l’estructura general i orgànica del territori i responguessin
a futures previsions de creixement socialment, demogràficament i econòmicament justificats.
a) es classifica dins els sòls urbanitzables delimitats el sector d’Equipaments La Teulera
(SUD 07) que redueix la seva extensió superficial de 6,21 ha a 1,47 ha. Pel fet
d’eliminar la previsió de sòl destinat a equipaments, inicialment previst per a la
construcció d’un IES.
b) es classifiquen dins el sòl urbanitzable no delimitat els sectors:
-

l’Estació (SUD 05), reduint la seva extensió superficial de 10,92 ha a 9,90 ha

-

Mas Pla A (SUD 08), reduint la seva extensió superficial de 13,81 ha a 5,03 ha

-

Activitats turístiques (antic SUD 17) reduint la seva extensió superficial de 10,72 ha a
5,20
c) es classifica com a sòl no urbanitzable sector Els Àrids (antic SUND 18) que requerirà
d’una actuació específica que ordeni l’actual situació.

Amb aquests objectius es concentren les sòls urbanitzables delimitats, destinats a futurs
creixements, als ja existents amb planejament derivat i es redueix el nombre total
d’habitatges potencials que el POUM 2008 ordenava en aquest tipus de sòl de forma que els
638 nous habitatges previstos cobririen amb escreix les previsions derivades del creixement
de població que la revisió del POUM estima per a la pròxima dècada.
SUD residencials:
sectors
superfície
sostre
habitatges

POUM/2008
(*)
10
130,87 ha
267.068 m2
2.255 hab

Alternativa
revisió
6
91,59 ha
110.327 m2
638 hab

(*) s’exclouen els quatre sectors residencials que per estar desenvolupats es classificarien com a sòl urbà

En definitiva la proposta de revisió de l’Avanç, com a conseqüència del trasllat dels quatre
sectors delimitats ja desenvolupats al sòl urbà, i en aplicació dels objectius de compactació i
adequació de les propostes a les expectatives raonables de creixement per a la pròxima
dècada, planteja com a alternativa una reducció de l’extensió d’aquest tipus de sòl en les
quanties següents:
Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial – Activitats econòmiques
Sòl urbanitzable no delimitat
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POUM 2008
248,60 ha
239,83
ha
192,04
47,79
8,77 ha

Alternativa revisió
158,50 ha
139,38 ha
91,59
47,79
20,12 ha
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SÒL NO URBANITZABLE
Es proposa mantenir l’ordenació del vigent POUM incrementant la seva superfície en 39,26
ha de sòl com a conseqüència d’incorporar a aquest règim de sòl part o la totalitat dels
terrenys provinents dels sectors de sòl urbanitzable delimitat Estació (SUD 05), Camí Vell
(SUD 06), Equipaments La Teulera (SUD 07) i Mas Pla A (SUD 08), i del sòl urbanitzable no
delimitat Els Àrids (SUND 18), que en base a les hipòtesis de creixement analitzades i a les
limitacions imposades pel PTP de les Comarques Gironines en relació als creixements
admissibles, la present Alternativa de Revisió aconsella incorporar al règim del sòl no
urbanitzable.

Sòl no urbanitzable

POUM 2008
5.908,28
ha

Alternativa revisió
5.949,19
ha

Actualment, segons dades del padró municipal, en el sòl no urbanitzable es comptabilitzen
un total de 309 habitatges, dels quals 138 es troben al Barri de Salom, 52 a la urbanització
de Romanyà de la Selva i 119 disseminats.

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

170

JUSTIFICACIÓ DEL CREIXEMENT DEL NUCLI
EXTENSIONS, EN L’ALTERNATIVA DE REVISIÓ

HISTÒRIC

I

DE

LES

SEVES

Segons s’indica en l’apartat 6.2.1 de la present Memòria, en relació al marc territorial al que
ha d’ajustar-se el nou POUM i concretament a l’extensió dels assentaments de Santa
Cristina d’Aro, la superfície total dels sòls consolidats o urbanitzats que conformaven, a finals
del 2010, el nucli històric de Santa Cristina d’Aro i les seves extensions, era de 350,43 ha.
En aplicació de l’art. 3.7 de les Normes del pla territorial, l’extensió màxima que el nou
POUM pot proposar pel creixement futur del nucli històric i les seves extensions, es :
E (extensió urbana admissible) = 30 * A (àrea urbana) * f (factor de correcció 1) / 100
E = 30 * 350,43 * 1 * / 100 = 105,13 ha.
Aquesta superfície no afecta a les Àrees especialitzades que el PTP-CG estableix i que
encara es mantenen en situació discontinua amb el teixit del nucli històric i les seves
extensions. Ens referim a les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro (78,39 ha), Vall Repòs
(72,83 ha), Bell-lloc (52,03 ha), Riera de Malvet (43,08 ha), Can Reixach: (6,09 ha), Mas
Trempat-Bufaganyes (20,80 ha) i Rosamar (40,08 ha), urbanitzacions que el propi Pla
territorial considera com “una situació de fet” (art. 3.3 de les Normes del Pla) produïda per
l’herència urbanística del municipi.
L’Alternativa de revisió mante el criteri, i així ordena la proposta de planejament, de
conservar i classificar dins el sòl urbanitzable delimitat els sis sectors que les NNSS/1997 ja
ordenava, el POUM/2008 mantenia i el PTP-CG els hi donava cabuda, que presenten una
extensió total de sòl de 90,12 ha., i s’afegeix el sector d’Equipaments La Teulera amb una
superfície reduïda (respecte a la proposta del POUM/2008) de 1,47 ha.
Els sis sectors a que ens referim, tots ells amb planejament derivat aprovat definitivament i
alguns en fase de compliment de condicions d’executivitat, són els sectors Ridaura, Serra
Sol III, El Pedró, Equipaments Riera Malvet, Bell-lloc III i Riera Molinets
Els sectors residencials i/o mixtes que es proposa classificar com a sòl urbanitzable no
delimitat són el sector Estació i el Mas Pla A (reduït respecte al que ordena el POUM/2009), i
tots dos presenten una superfície de 14,93 ha.
Així, l’extensió total de sòl urbanitzable delimitat residencial, situat en continuïtat amb el nucli,
que proposa aquesta alternativa és 91,59 ha., i el sòl urbanitzable no delimitat també
residencial és 14,93 ha, el que fan una superfície total de sòl per futurs creixements de
106,52 ha., que en relació al màxim admissible pel PTP-CG de 105,13 ha significa un
increment de 1,39 ha que restarien justificades donat que, amb arguments del propi pla
territorial, dos dels sectors de nou creixement ordenats es destinen a equipaments essent els
casos del sectors Equipament La Teulera (1,47 ha) i Equipament Riera Malvet (6,31 ha)
No obstant cal indicar que la present Memòria d’Avanç de pla presenta les diferents
alternatives de planejament que es proposen pel futur POUM i que correspondrà a aquest
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justificar, en base a l’alternativa finalment triada i amb el detall de la seva concreció, que es
presentarà per a la seva aprovació inicial, el compliment de les determinacions del PTP-CG.
6.4.4

EN RELACIÓ ALS SISTEMES URBANISTICS

EL SISTEMA HIDROLÒGIC
Les tres alternatives proposades en el present Avanç de POUM incorporaran les
determinacions del vigent Pla Especial de Protecció (PEP) del Ridaura que té per finalitat
facilitar el reconeixement i valoració dels conjunt d’espais que formen aquest ecisistema
fluvial, concretar els criteris d’intervenció, protegir els elements que formen part d’aquest
conjunt patrimonial, trobar solució alternativa als usos impropis assentats en aquests espais i
finalment propiciar el seu coneixement, divulgació i gaudi.

MOBILITAT
A nivell d’infraestructures interurbanes, la xarxa viària de la població ve determinada per tres
grans eixos principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera comarcal
de Castell-Platja d’Aro, i la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Les dues primeres, amb
molta incidència en l’estructuració urbana del seu nucli, varen marcar des del principi la
fesomia i distribució que prendria la població respecte els seus assentaments constructius.
Altres carreteres més secundàries, com les de Solius o la de Bell-lloc a Romanyà de la
Selva, donen accés en aquests nuclis veïnals, i a les urbanitzacions de la zona.
Les tres alternatives proposades en el present Avanç de POUM incorporen les
determinacions del Pla territorial parcial de les comarques gironines i les del vigent
POUM/2008 que ordena una estructura viària bàsica que connecta les diferents àrees
urbanes a partir de les vies d’accés al municipi i de les vies transversals:
-

El Carrer Teulera

-

El Carrer Carrilet-C/ Estació-Ctra. A Platja d’Aro (al nord del C/ Teulera)

-

L’Avinguda del Ridaura (al sud del C/ Teulera)

Aquests eixos de connectivitat est-oest es complementen amb diferents eixos nord-sud:
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-

C/ Pere Geronès

-

Avinguda. Roca de Malvet

En qualsevol de les tres Alternatives el nou Pla haurà de valorar la influència que sobre el medi
físic tenen i tindran les infraestructures territorials de mobilitat que afecten el terme municipal i
analitzar de quina manera influeixen sobre elements principals del que és la seva estructura
orgànica.
Únicament i pel que fa a l’Alternativa de revisió del POUM adequarà la xarxa viaria local a la
nova ordenació dels sòls urbanitzables, actuació que suposa la seva simplificació i que no
afecta a la xarxa viària bàsica del municipi.
EQUIPAMENTS
En relació al sistema d’equipaments l’Avanç proposa.
Alternativa zero
En aquesta alternativa es manté l’ordenació del sistema d’equipaments comunitàries del
POUM vigent
Alternativa Adaptació
En aquesta alternativa es manté l’ordenació del sistema d’equipaments comunitàries del
POUM vigent amb les següents modificacions:
a) Es consolida com a zona destinada a equipaments docents la situada al nord de la
carretera de Castell formada pel sòl ja ordenat al POUM/2008 de 1,16 ha i la nova
zona, provinent del SUD 08 – Mas Pla A d’1,22 ha a on esta prevista l’ampliació de
les instal·lacions escolars existents.
b) Es reserva una zona, situada en sòl no urbanitzable al nord-oest de l’actual zona
esportiva, que ha estat adquirida per l’Ajuntament per possibles ampliacions de les
instal·lacions esportives existents.
Alternativa Revisió
En aquesta alternativa es manté l’ordenació del sistema d’equipaments comunitàries del
POUM vigent amb les següents modificacions:
a) Es consolida com a zona destinada a equipaments docents la situada al nord de la
carretera de Castell formada pel sòl ja ordenat al POUM/2008 de 1,16 ha i la nova
zona, provinent del SUD 08 – Mas Pla A d’1,22 ha a on esta prevista l’ampliació de
les instal·lacions escolars existents.
b) En conseqüència es suprimeix la reserva de sòl per un futur IES que el vigent POUM
fixa en 4,74 ha i situa dins l’àmbit del SUD 07, reduint en conseqüència la superfície
d’aquest sector i incorporant aquest zona al sòl no urbanitzable per tal de preservar la
qualitat ambiental d’aquest espai frontera amb el Ridaura i conservar els seus valors
paisatgístic en una de les portes d’entrada al nucli urbà de Santa Cristina.
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c) Es destinaran els terrenys municipals continus a l’àrea esportiva situada a l’oest del
nucli, sobre el carrer del Pont de la Font del Rei (carretera C-250z) a l’ampliació de
les instal·lacions esportives existents, en consonància amb el objectius que el Pla
d’estratègic de l’esport local (actualment en fase de redacció) proposa. Aquesta
alternativa proposa mantenir aquests terrenys en el sòl no urbanitzable.
d) D’acord amb el mateix Pla, i en també en consonància amb l’ordenació de sector
SUD 13 Riera Molinets, el nou POUM fixarà la determinació de que el sòl per a
instal·lacions esportives que ordena el pla parcial es destini a la creació d’una escola
de golf.
ESPAIS LLIURES
En relació al sistema d’espais lliures l’Avanç proposa.
Alternativa zero
En aquesta alternativa es manté l’ordenació del sistema d’espais lliures del POUM vigent,
s’exclouen els quatre sectors desenvolupats del sòl urbanitzable,que s’inclouen en còmput
del sòl urbà, i s’exclou el SMU Barri de Salom
ESPAIS LLIURES

Alternativa zero - POUM 2008
sostre
sòl espais
potencial
lliures
820.260 m2
778.433 m2
1.468.381 m2
sòl

Sòl urbà
Consolidat i polígons
d’actuació
Sectors millora urbana
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Superfície total d’espais
lliures

41.827 m2

40.673 m2

472.422 m2

267.068 m2

472.422 m2

1.776.122 m2

1.327.430 m2

el que dona una ràtio de 74,73 m2 d’espais lliures per casa 100 m2 de sostre residencial
màxim admès pel Pla en aquesta alternativa zero.
Alternativa Adaptació
Aquesta alternativa no modifica l’ordenació del sòl urbà feta pel vigent POUM a excepció de
qualificar els terrenys que es corresponien amb el SMU 04 “Barri de Salom” com a sòl no
urbanitzable, i en relació al sòl urbanitzable manté l’ordenació feta pels planejaments derivats
aprovats i les previsions fetes pel sòl urbanitzable residencial no desenvolupat en sòl
urbanitzable a excepció de les corresponents al sector SUD 06 que es classificaria com a sòl
urbanitzable no delimitat..
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ESPAIS LLIURES

Alternativa d’adaptació
sostre
sòl espais
potencial
lliures
820.260 m2
778.433 m2
1.468.381 m2
sòl

Sòl urbà
Consolidat i polígons
d’actuació
Sectors millora urbana
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Superfície total d’espais
lliures

41.827 m2

40.673 m2

472.422 m2

225.866 m2

472.422 m2

1.734.920 m2

1.292.682 m2

el que dona una ràtio de 74,50 m2 d’espais lliures per casa 100 m2 de sostre residencial
màxim admès pel Pla per aquesta alternativa d’adaptació.
Alternativa Revisió
Aquesta alternativa assegura la dotació necessària d’espais lliures que requereix el municipi de
Santa Cristina d’Aro, en base a la nova proposta d’ordenació que redueix substancialment el
potencial de sostre residencial i en conseqüència les necessitats de sòl destinat espais lliures.
Aquesta situació fa que donat es manté l’ordenació del sòl urbà i dels sectors de sòl
urbanitzable amb planejament aprovat, l’ordenació del sistema d’espais lliures que neix de
l’alternativa de revisió supera amb escreix les reserves mínimes que el nou planejament ha de
fer per garantir el sòl necessari destinat a espais lliures.

SISTEMA GENERAL D’ESPAIS OBERTS
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Especial importància des del planejament general tindrà el Riudaura en el conjunt del sistema
d’espais lliures. Aprofitant el nou Parc fluvial i el carril bici de Girona a Sant Feliu el nou Pla
concretarà l’ordenació una Anella Verda que permeti disposar d’una xarxa de carril bici, i de
vianants al voltant del nucli urbà central de Santa Cristina d’Aro i que es connecti amb els
espais d’interès natures situats al nord i sud del nucli.

ESPAIS LLIURES

Alternativa de revisió
sostre
sòl espais
potencial
lliures
812.524 m2
778.433 m2
1.468.381 m2
sòl

Sòl urbà
Consolidat i polígons
d’actuació
Sectors millora urbana
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Superfície total d’espais
lliures
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40.673 m2

244.005 m2

113.267 m2

244.005 m2

1.622.321 m2

1.056.529 m2
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el que dona una ràtio de 65,12 m2 d’espais lliures per casa 100 m2 de sostre residencial
màxim admès pel Pla per aquesta alternativa de revisió, molt per sobre del mínim exigit de
20 m2 d’espais lliures per cada 100 m2 de sostre.
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6.5

QUADRES DE SUPERFÍCIES COMPARADES

POUM 2008
Sòl urbà

Superfícies sòl
572,01 ha
135,93 ha
436,08 ha
422,10 ha
13,98 ha
248,60 ha
239,83 ha
192,04 ha
47,79 ha

Consolidat
No consolidat
Polígons actuació
Sectors millora urbana
Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial – Activitats econòmiques

Habitatges
4.884
2.324
2.560
2.328
232

Espais lliures
820.260 m2

472.422 m2
2.255

8,77 ha

Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable

5.908,28 ha

309
7.448

1.327.430 m2

(*) dades actualitzades en base al planejament derivat i a les MpPOUM tramitades i aprovades
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
ha

Alternativa zero
ha
%
622,46

Sòl urbà

Polígons actuació
Sectors millora urbana

189,15

Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial – Activitats econòmiques

Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable
Total

87,81
100,00

Alternativa zero

sòl espais
lliures
820.260 m2
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4.526

1.690
309
6.589

Alternativa Adaptació
sostre
potencial

472.422 m2

1.776.122 m2

Alternativa Revisió

104
1.109

sòl espais
lliures
820.260 m2

1.468.381 m2
40.673 m2

267.068 m2

Ratio m2/100m2 sostre potencial

88,42
100,00

3.323
1.213

239
1.109

1.468.381 m2
40.673 m2

Residencial

5.949,19
6.728,89

4.671

2.062
309
7.125

Sòl urbanitzable delimitat

2,35

3.323
1.348

322
1.109

Sòl urbà

Superfície total espais lliures

87,94
100,00

Alternativa Adaptació

Alternativa zero

Consolidat i polígons d’actuació
Sectors millora urbana

5.917,05
6.728,89

3.323
1.431

sostre
potencial

158,50
139,38
91,59
47,79
20,12

4.754

ESPAIS LLIURES

9,23

2,81

168,85
121,06
47,79
20,53
5.908,28
6.728,89

HABITATGES POTENCIALS
Totals en sòl urbà
en sòl consolidat
en sòl no consolidat
en sectors millora urbana
en polígons actuació
Totals en sòl urbanitzable
Totals en sòl no urbanitzable
Total habitatges potencials

189,38

2,94

189,38
130,87
58,51
8,77

621,20
187,86
130,77
6,64
50,45
433,34
422,10
11,24

50,45
441,24
422,10
19,14

441,24
422,10
19,14

Alternativa Revisió
ha
ha
%

9,25

181,22
130,77

POUM 2008
provinent de SMU 2008
provinent de SUD 2008

No consolidat

622,46

9,25

180,22

Consolidat

Alternativa Adaptació
ha
ha
%

74,73

Alternativa Revisió
sostre
potencial

472.422 m2

1.734.920 m2

sòl espais
lliures
812.524 m2

1.468.381 m2
40.673 m2

225.866 m2
1.327.430 m2

638
309
5.473

244.005 m2
113.267 m2

1.292.682 m2
74,50

1.622.321 m2

1.056.529 m2
65,12
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6.6
VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT
L’exercici de discussió i valoració de les alternatives de planejament responen a la pregunta de
quin model alternatiu de planejament urbanístic, i/o quines modificacions sobre el model actual,
es proposen pel municipi, d’acord amb un imperatiu legal d’adequar aquest planejament a les
noves determinacions de planificació territorial i sectorial existents, a la legislació aplicable, a la
voluntat d’un projecte assolir més benestar econòmic i social, a la opinió de la ciutadana sobre
el seu municipi, i també a la conveniència de posar en valor el territori, de donar significat als
elements naturals i al paisatge i, en definitiva, d’adequar la proposta urbanística als actius
ambientals del terme municipal i de preveure i fer compatible aquesta proposta amb les
vulnerabilitats i els riscos ambientals existents.
Així doncs, el contrast d’alternatives respon als següents criteris:
a)

la sensibilitat ambiental del medi receptor en base a les característiques i condicionants
que presenten el medi físic, el medi biòtic i el paisatge,

b)

es relacions que per ordre de jerarquia existeixen entre la planificació urbanística
municipal i la planificació sectorial i territorial, que pel seu rang superior, condiciona i en
moltes ocasions determinen les opcions i/o alternatives que des de la reflexió local es
poden plantejar,

c)

el règim jurídic del sòl, establin una nova classificació del sòl que doni resposta a les
necessitats de creixement que es plantegen per a pròxima dècada.

d)

les diferents sistemes territorials (mobilitat, assentaments, espais oberts),

e)

els sistemes generals i locals (infraestructures, equipaments, espais lliures),

f)

la zonificació, amb atenció als usos assignats a cada una de les zones en que s’ordenin
les tres diferents classificacions del sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable),

g)

les diferents condicions urbanístiques específiques (ordenació, edificació, gestió,...) per a
cada una d’aquestes diferents zones.

Les alternatives de planejament proposades es descriuen i avaluen el Document Inicial
Estratègic (DIE), que forma part del present Avanç del POUM, amb els següents continguts:
DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT CONSIDERADES
Caràcter genèric de les alternatives de planejament urbanístic
Condicions de detall de les alternatives de planejament urbanístic
AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES PLANTEJADES
Contrast d’alternatives segons el caràcter genèric de les propostes de planejament
urbanístic
Contrast d’alternatives segons les condicions de detall de les propostes de
planejament urbanístic
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7.

L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA

7.1
EL MARC LEGAL DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA
La Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per tal d’aconseguir una correcta
integració dels aspectes ambientals en la planificació, ordena que les successives versions d’un
pla (avanç, versió inicial i proposta final) incorporin en les diferents fases que correspongui el
Document Inicial Estratègic (DIE), l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) i la Declaració Ambiental
Estratègica (DAE)
El DIE, en la present fase d’Avanç de pla, presenta els objectius de la planificació, l’abast i
continguts del pla i de les seves alternatives raonables tècnica i ambientalment viables, el
desenvolupament previsible del pla, els potencials impactes ambientals, prenent en
consideració el canvi climàtic, i les incidències previsibles sobre els plans territorials i sectorials
concurrents.
Per altre banda, el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la seva Disposició addicional sisena
determina:
L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin
sotmesos d'acord amb la legislació en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes, s'integra en el procediment urbanístic de conformitat amb la Llei
d'urbanisme, el reglament que la desplega i donant compliment als requeriments de la
legislació sobre avaluació ambiental, segons assenyalen l'article 14.4 i la disposició
addicional cinquena de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes.
La Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, en referència a l’avaluació ambiental del
planejament urbanístic, estableix:
L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per la legislació
urbanística en els aspectes relatius al contingut de l’informe de sostenibilitat
ambiental (EAE en la Ley 21/2013) i el seu procediment, sens perjudici dels aspectes
següents:
a) L’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental s’ha de trametre
simultàniament a l’òrgan ambiental i al departament competent en matèria
d’urbanisme.
b) L’òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l’abast de l’informe de
sostenibilitat ambiental (EAE en la Ley 21/2013) i la notificació al promotor del
document de referència (Document d’abast en la Ley 21/2013) , en el termini de dos
mesos. L’òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes si forma part de
l’Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan ambiental.
c) El departament competent en matèria d’urbanisme ha de lliurar, en el termini d’un
mes, un informe urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l’adequació de
l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible.
d) L’informe urbanístic i territorial, que estableix la lletra c, s’ha d’incorporar com a
annex al document de referència.
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e) Són aplicables als plans urbanístics que han seguit una avaluació ambiental les
exigències de publicitat que estableix l’article 28, a més de les que estableix la
legislació urbanística.
7.2
DEFINICIONS EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA
Als efectes d’una major comprensió del procediment, la Llei 6/2009 defineix els següents
conceptes en relació a l’avaluació ambiental dels plans:
Pla:

conjunt de documents elaborats per les administracions públiques que,
independentment de la denominació concreta que tinguin, són el marc per a decisions
d’autorització ulteriors, fixen finalitats i objectius, estableixen prioritats per a l’actuació
pública i harmonitzen i compatibilitzen decisions amb la protecció del medi ambient,
sense que siguin executables directament. Són també plans o programes, als efectes
d’aquesta llei, els de promoció privada que aprova una administració pública.

Avaluació ambiental: procés d’integració de les consideracions ambientals en la
preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes
significatius sobre el medi ambient. L’avaluació ambiental inclou la preparació d’un
informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa, la realització de consultes i el
tràmit de participació pública, la consideració d’aquests aspectes en la memòria
ambiental que s’adopti i el seguiment posterior dels efectes de l’execució del pla o
programa sobre el medi ambient.
7.3
PRINCIPIS RECTORS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL
L’avaluació ambiental del Pla pretén assolir un alt nivell de protecció del medi ambient i es
regeix pels principis següents:
a) La incorporació de criteris ambientals adequats als diversos nivells del planejament.
b) La racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència, tenint en compte els costos ambientals.
c) La compatibilització dels requeriments del present amb les necessitats de les futures
generacions.
7.4
PROCEDIMENT DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA
La realització de l’avaluació ambiental estratègica aplicada a la revisió del POUM seguirà a
nivell metodològic i procedimental les recomanacions i directrius tècniques que estableix la
normativa vigent, Llei 1/2009 d’Avaluació Ambiental de plans i programes, tal com sol·licita el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal de permetre
l’aprovació definitiva del POUM.
L’Ajuntament, en tant que promotor del Pla que ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental, ha
de trametre a l’òrgan ambiental un informe de sostenibilitat ambiental preliminar amb
informació suficient sobre els aspectes que s’indiquen a continuació, adaptats a l’estadi
d’elaboració en què es troba el pla:
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a) Els objectius principals i l’abast del pla, el marc normatiu en què es desenvolupa, la
vigència proposada, les relacions amb altres plans o programes i els instruments que el
desenvoluparan.
b) La descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i també de
la seva probable evolució en el cas que no sigui aplicable el pla.
c) Les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d’una
manera significativa.
d) Tot problema ambiental existent que es consideri transcendent per al pla, i
particularment, els problemes relacionats amb les zones d’importància ambiental i amb
els espais naturals protegits designats d’acord amb la legislació sectorial.
e) Els objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit internacional, comunitari europeu,
estatal, català o local que tinguin relació amb el pla, inclosos els objectius de qualitat
paisatgística que siguin aplicables d’acord amb els catàlegs i les directrius del paisatge.
f) Els criteris i els objectius ambientals proposats per a elaborar el pla derivats de l’anàlisi
dels aspectes a què fan referència les lletres a, b, c, d i e, que s’han de referir a tots els
vectors ambientals afectats i s’han d’exposar d’una manera jerarquitzada en funció de
la importància relativa que tenen, i que, en la mesura del que sigui possible, han d’anar
acompanyats d’indicadors que permetin verificar-ne el compliment.
g) La descripció i l’avaluació de les alternatives seleccionades, entre altres, de l’alternativa
zero, amb un resum dels motius de la selecció i una descripció de la manera en què
s’ha dut a terme l’avaluació. Aquesta avaluació ha d’incloure
la
verificació
del
compliment dels criteris i els objectius esmentats en la lletra f i, en aquest context, la
justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa que ha de considerar també els
possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes.
h) La informació addicional que es consideri raonablement necessària per tal d’assegurar
la qualitat de l’informe, tenint en compte els coneixements i els mètodes d’avaluació
existents, el contingut i el grau d’especificació del pla i la fase del procés de decisió en
què es troba.
7.5
EL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
S’adjunta com a document annex i que forma part del present Avanç del POUM de Santa
Cristina d’Aro, el “DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC”, redactat per GEOSERVEI, SL, amb
els següents continguts:
1. APARTATS PRELIMINARS
1.1. INTRODUCCIÓ
1.2. NATURALESA DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
1.3. OBJECTIUS DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
1.4. CONTEXT TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES DEL TERME DE SANTA
CRISTINA D’ARO
1.5. CARACTERÍSTIQUES DE LA PROPOSTA URBANÍSTICA
2. DETERMINACIONS AMBIENTALS PROCEDENTS D’INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL I ESTRATÈGICA
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2.1. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE RANG SUPERIOR
2.2. ESTRATÈGIES I REQUERIMENTS LEGALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI
2.3. REFERÈNCIES DE LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE
2.4. PROPÒSITS AMBIENTALS DE L’AVANÇ DE POUM
3. ANÀLISI I DIAGNOSI DEL TERME MUNICIPAL. SENSIBILITAT AMBIENTAL
3.1. ANÀLISI I DIAGNOSI AMBIENTAL
3.2. DISFUNCIONS O ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS A TENIR EN COMPTE
DERIVATS DEL PLANEJAMENT VIGENT
3.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS I CRITERIS AMBIENTALS INCORPORATS EN L’AVANÇ
DE PLA
4. POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS PRENENT EN CONSIDERACIÓ EL CANVI
CLIMÀTIC
5. CONTRAST AMBIENTAL D’ALTERNATIVES
5.1. PRESENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES
5.2. VALORACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES
5.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
6. CONCLUSIÓ
7. ANNEX CARTOGRÀFIC
MAPES DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL
MAPES DE DIAGNOSI AMBIENTAL
7.6
L’ANÀLISI I LA DIAGNOSI AMBIENTAL
El Document Inicial Estratègic, en el seu capítol tercer, presenta de forma detallada l’anàlisi i
diagnosi ambiental del terme municipal de Santa Cristina d’Aro. De manera introductòria i a
tall de síntesi, s’exposen a continuació alguns dels aspectes ambientals significatius que
el present Avanç de Pla destaca com a valors ambientals, es a dir aquells elements i
factors ambientals que donen caràcter al territori i condicionen les possibilitats urbanístiques
del terme de Santa Cristina d’Aro.
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Matriu biofísica i paisatge

Aquest mapa sobreposa la caracterització ambiental i del paisatge amb la situació actual del
planejament urbanístic vigent, i d’aquesta manera es poden visualitzar problemàtiques
(riscos naturals, pèrdua de valor, impermeabilitat ecològica, etc.) i oportunitats de millora
(protecció dels espais oberts, connectivitat social, etc.) de caràcter ambiental a resoldre i a
aprofitar a través del POUM.
El coneixement integral del territori ens ha de permetrà respondre a diferents preguntes clau
a l’hora d’abordar la redacció del nou planejament urbanístic municipal:
-

QUINS són els valors ambientals més rellevants del terme?
ON s’identifiquen problemàtiques o fragilitats ambientals més rellevants?
COM es pretén donar resposta urbanística als aspectes ambientals?

El següent mapa identifica diferents disfuncions o aspectes ambientals a atendre
especialment i apunta alguns dels criteris que han d’orientar decisions urbanístiques
justificades.
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Aquesta diagnosi ambiental, en clau urbanística, parteix d’una anàlisi ambiental de detall de
les principals característiques del medi receptor del terme de Santa Cristina d’Aro, i a través
dels mapes de sensibilitat s’han creuat les delimitacions i determinacions urbanístiques del
POUM vigent amb els àmbits més sensibles del municipi. D’aquesta manera es coneixen
quins són els aspectes ambientals més rellevants que s’han de tenir en compte en la revisió
del POUM, i s’identifiquen els àmbits ambientalment més fràgils que cal protegir
urbanísticament per evitar la seva alteració, pèrdua o degradació, o per la seva reconversió i
posada en valor.
A partir d’aquí es poden plantejar i definir els propòsits de partida, així com els objectius, els
criteris i les mesures urbanístiques i ambientals que ha d’abordar la revisió del planejament
urbanístic de Santa Cristina d’Aro.

Medi geològic i riscos naturals
Amb el coneixement geològic previ el nou Pla redactarà un estudi d’identificació de riscos
geològics, d’acord amb la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la
Llei d’urbanisme, i del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, en tot el terme i, específicament, en l’entorn del sòl urbà i
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urbanitzable, per a l’adequada presa de decisions en el POUM que tindran implicacions en el
planejament derivat i en els futurs projectes d’urbanització.
Aquest document abordarà el conjunt de riscos naturals (tot i que la inundabilitat tindrà una
consideració especial atesa la necessitat de modelació hidràulica de diversos cursos menors
tributaris al Ridaura) i comptarà amb la informació de la perillositat determinada en la línia de
costa municipal en el document Diagnosi del litoral i risc geològic dels municipis de CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro de l’Agenda 21 municipal.
Els riscos geològics que es determinin condicionaran el desenvolupament urbanístic en
prioritzar la necessitat d’estudis amb major detall per definir les mesures correctores
oportunes.
Els condicionants urbanístics derivats de la potencial inundabilitat dels cursos fluvials en el
terme municipal sorgiran de les dades disponibles de la PEF del Ridaura-Calonge i de la
cartografia d’inundabilitat dels principals cursos fluvials que discorren pel municipi, i que
s’elaborarà d’acord amb la nova legislació aplicable, de desembre de 2016 de modificació del
Reglament de Domini Públic Hidràulic.
La determinació cartogràfica de les zones de flux preferent i inundables en el terme municipal
condicionaran la viabilitat de previsions urbanístiques encara no executades així com la
possibilitat d’àrees de creixement urbà i de desenvolupament d’usos en sol no urbanitzable.
El medi hidrogràfic
L’àmbit del terme municipal de Santa Cristina d’Aro és drenat per una àmplia xarxa
hidrogràfica formada per múltiples cursos fluvials de diferent entitat (rius, rieres, torrents,
còrrecs,...). La pràctica totalitat de les lleres de tots aquests cursos queden inscrites entre el
vessant sud del Massís de les Gavarres (extrem nord del municipi) i el vessant nord-est del
Massís de Cadiretes (extrem sud del municipi).
El principal curs fluvial que s’identifica en el municipi és el riu Ridaura, la llera del qual neix
en el paratge de l’Ardenya (peu de l’ermita de Sant Baldiri) i després de creuar el terme
municipal de Llagostera, discorre per la plana de Santa Cristina d’Aro al llarg d’un tram d’uns
8,5 km de longitud i amb un traçat en planta sensiblement lineal en direcció nord-oest a est.
Al llarg de tot aquest tram, el riu rep l’aportació de múltiples rieres, torrents i cursos de
drenatge afluents, d’entre els quals es destaquen els següents:
-

Afluents marge dret: Torrent de la Deu, riera de Solius (riera del Mar de Sants), riera
del Vilar, torrent Pedralta, riera Maldinars (o torrent de Santa Escolàstica) i torrent de
Mas Trempat.

-

Afluents marge esquerre : Riera de Salenys, riera de Bell-lloc (riera de la Font
Picant), riera de Malvet (riera del Cementiri), torrent de Can Mora (riera de Can Dilla),
torrent dels Dimonis i torrent de Canyet.

A l’extrem nord del terme municipal, en la meitat oriental de l’àmbit delimitat a l’interior de
l’EIN de les Gavarres, s’identifica part de la conca de capçalera de la riera de Calonge.
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Aquests terrenys són drenats per la riera de Molins (riera de Mas Cases), principal curs
afluent del marge dret de la riera de Calonge, així com també per la riera de Mas Riera i el
torrent de Can Jan.
Una superfície reduïda d’aquest àmbit, situada més a l’extrem occidental, conforma terrenys
de capçalera de la rieres Verneda i de la Resclosa, cursos fluvials afluents del marge dret de
la riera Gotarra (conca riu Onyar) i que discorren majoritàriament per terrenys del municipi de
Llagostera.
En terrenys de l’extrem sud del municipi, àmbit que confronta amb la línia marítima entre els
municipis de Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar, s’identifica com a curs d’aigua principal el
torrent de Canyet i com a curs d’aigua secundari, la riera de Vallpresona. Ambdós cursos
fluvials desemboquen directament a mar.

Xarxa hidrogràfica i delimitació conques principals Xarxa hidrogràfica superposada amb planejament vigent

Compatibilitat urbanística vs. espais fluvials
Segons la proposta de classificació del sòl i ordenació del territori que es planteja en el
vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro, de 2008,
s’identifiquen diversos sectors urbans: polígons d’actuació (PA) i plans de millora urbana
(PMU) i urbanitzables: sectors urbanitzables delimitats (SUD) i urbanitzables no delimitats
(SUND) de futur desenvolupament, els quals ocupen terrenys de zona de policia, zona
d’influència i/o espais associats algun dels cursos fluvials que conformen la xarxa
hidrogràfica del municipi.
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En la imatge anterior es representa gràficament l’ordenació urbanística prevista en el vigent
POUM amb la xarxa principal de cursos fluvials que discorren per terrenys del municipi de
Santa Cristina d’Aro.
La xarxa hidrogràfica existent en el municipi pot veure’s afectada directament i/o
indirectament amb el desenvolupament urbanístic d’alguns dels sectors programats en el
vigent POUM/2008. De la mateixa manera, l’ordenació prevista en algun d’aquests sectors,
pot ser incompatible amb la vigent legislació i reglaments en matèria de riscos d’inundació.
En l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua amb data 30 de juliol de 2007 (ref.
UDPH2006004253) sobre el document del vigent POUM, s’identifiquen els següents sectors i
àmbits amb diferents nivells de risc:
-

-

Torrent de Canyet: PA.1 Rosamar
Rec de Can Dilla: PA.11 Avinguda de l’Església I, SUD – 3 Teulera, SUD – 4 Pedró i
SUD – 5 Estació
Riera dels Dimonis: SUD-8 Mas Pla A, SUD-9 Mas Pla B i SUD-18 Activitats
Turístiques
Rec del Forn d’en Dilla: PMU.1 Suberolita, SUD-2 Serrasol III i SUD-11 Equipaments
Riera de Malvet
Riera de Bell-lloc: PA.7 Bell-lloc
Afluent a la riera de Bell-lloc: SUD-13 Sector Bell-lloc III
Torrent de Can Carbó: PA.7 Bell-lloc II
Torrent d’en Lloberes: PA.9 Sant Miquel d’Aro
Torrent d’en Bas: PA.9 Sant Miquel d’Aro
Riera de Mas Cases: PA.10 Vall Repòs
Clot de l’Aixeta: PA.10 Vall Repòs
Torrent de la Mora: PA.4 Les cases de les Escoles, SUD-5 Estació, SUD-6 Camí Vell
i SUD-8 Mas Pla A
Riera Marcona: SUD-7 Equipaments Teulera i SUD-11 Equipaments Riera de Malvet
Torrent de Can Roc: PMU.4 Salom, SUD-8 Mas Pla A, SUD-18 Activitats Turístiques i
SUND.19 Els Àrids
Torrent de Canyet (àmbit urbanització Les Teules): SUD-18 Activitats Turístiques
Torrent de Santa Escolàstica: SUD-15 Tueda
Torrent de Salom: PMU.4 Salom
Torrent del Vilar: PA.3 Golf Costa Brava
Riera del Vilar: PMU.3 El Vilar, PA.3 Golf Costa Brava, SUD-14 Riera dels Molinets.
Riera Maienca: SUD-07 Equipaments Teulera.
Riu Ridaura: PMU.2 Ridaura, PA.3 Golf Costa Brava, SUD-1 Ridaura, SUD-6 Camí
Vell, SUD-16 Molí d’en Reixach, SUD-17 Molí d’en Tarrés (per aquest sector discorre
un petit còrrec que creua el sector en el seu extrem est).
Càmping Mas Sant Josep: Tot i no tractar-se d’un sector urbanístic, cal fer esment a
les instal·lacions del càmping ubicades en terrenys de l’extrem est del municipi de
Santa Cristina d’Aro. Segons la documentació gràfica presentada, els terrenys que
ocupen estan classificats com a sòl no urbanitzable amb la qualificació de càmping
(clau 23). Es troba en terrenys llindants amb el rec dels Dimonis (a l’oest) i el torrent
de Canyet (a l’est) al llarg d’un tram d’aproximadament 450,00m. El límit sud del
càmping coincideix amb el marge esquerre del Ridaura al llarg d’un tram d’uns
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700,00m. Segons els resultats de l’estudi hidràulic del riu Ridaura adjunt al document
del POUM, part dels terrenys ocupats són inundables.
En l’actualitat, transcorreguts 10 anys des de l’emissió d’aquest informe de l’ACA, alguns
d’aquests sectors ja s’han desenvolupat urbanísticament i conseqüentment, també s’ha
avaluat la possible influència i/o afecció sobre l’espai fluvial o bé, el risc d’inundació dels
terrenys de l’àmbit d’actuació.
Riscos d’inundacions
En el marc dels treballs de l’Avanç del POUM, s’ha elaborat un document de Diagonsi
d’inundabilitat, l’objectiu del qual és avaluar el comportament hidràulic en episodis
d’avinguda dels principals cursos fluvials que discorren per l’àmbit del terme municipal de
Santa Cristina d’Aro. Aquest Estudi diagnosi s’incorpora com a Annex a la present memòria
de l’Avanç de POUM.
Aquest estudi inclou els treballs de recopilació, interpretació i integració en un únic document
dels resultats dels estudis d’inundabilitat antecedents realitzats en l’àmbit del municipi de
Santa Cristina d’Aro, així com dels nous models hidràulics que s’han elaborat en els cursos
fluvials que no es tenia informació.
Les revingudes d’aquests cursos, poden suposar un risc elevat d’inundació sobre els
terrenys de sòl urbà, així com dels sectors urbans i urbanitzables de futur desenvolupament,
d’acord amb la darrera modificació amb data de 29 de desembre de 2016 del Reglament de
Domini Públic Hidràulic (Real Decret 638/2016), que inclou els criteris tècnics que cal tenir en
compte a l’hora de zonificar l’espai fluvial i descriu també els usos compatibles en cadascuna
de les zones fluvials
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Cursos fluvials objectes de l’estudi de diagnosi d’inundabilitat

El present estudi inclou una delimitació de la Zonificació de l’Espai Fluvial de caràcter
preliminar i provisional, que serà objecte de revisió i adaptació en la fase posterior
d’elaboració del POUM, tenint en compte criteris hidràulics i les propostes d’infraestructura
hidràulica que es proposin.
En els posteriors treballs del POUM de Santa Cristina d’Aro, s’elaborarà el document de
prognosi d’inundabilitat, en el que es definiran i s’avaluaran hidràulicament les possibles
actuacions d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva, complementàries a
la implantació dels futurs àmbits de planejament o zones consolidades que es trobin
afectades, amb l’objectiu de compatibilitzar els usos previstos en el futur desenvolupament
del POUM amb les condicions d’inundació que s’assoleixen, així com reduir en la mesura del
possible l’impacte d’aquest risc sobre les zones urbanes actualment consolidades i donar
compliment a la darrera modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic, tot garantint
sempre condicions de no afectació a tercers.
Coneixement i vulnerabilitat del medi hidrològic
El coneixement del medi hidrogeològic és la base amb la qual valorar la disponibilitat de
recursos hídrics.
En qualsevol planificació territorial i urbanística és indispensable tenir en compte el principal
factor limitant del desenvolupament, la disponibilitat de recurs d’aigua. La disponibilitat
hídrica intrínseca del medi no pot ser millorada per l’home (exceptuant projectes de
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recàrrega d’aqüífers) de forma que l’aigua disponible pel municipi només es pot incrementar
amb la incorporació de recursos no convencionals, bàsicament (1) aigües regenerades,
plenament viable a Santa Cristina d’Aro, i (2) aigües dessalades, no previsibles al municipi.
Santa Cristina s’abasta de fonts pròpies : d’aigües subterrànies de la massa d’aigua número
15, dels Al·luvials de la Baixa Costa Brava (concretament dels aqüífers profund i superficial
del Ridaura), i en major mesura d’aigües superficials del riu Ter.
En el marc de l’Agenda 21 de Santa Cristina d’Aro, l’any 2011 es va redactar un el Pla
Integral del Cicle de l’Aigua (PICA) on es caracteritzaven y quantificaven totes les fonts
d’abastament i on es proposava un model desitjable d’ús i consum d’aigua d’acord amb les
potencials fonts de proveïment i la seva disponibilitat. Aquest model es concreta en base a la
procedència del recurs, als criteris de sostenibilitat i als requeriments de qualitat per als
diferents usos de l’aigua.
En els treballs del POUM es partirà d’aquest model, prèvia actualització de la informació,
amb l’objectiu preveure tot allò necessari en els nous desenvolupaments per optimitzar la
gestió de l’aigua i donar compliment al PICA. Entre altres aspectes, es treballarà
especialment en la direcció de poder utilitzar aigües regenerades en la neteja de carrers i reg
de les noves àrees de desenvolupament urbanístic.
El coneixement del medi hidrogeològic també permet determinar la vulnerabilitat del subsòl
i la seva aptitud per suportar usos i activitats en el SNU, especialment en les àrees de
recàrrega. La cartografia de vulnerabilitat hidrogeològica que s’elaborarà en el marc del
POUM també permetrà disposar de criteris ferms per la selecció/validació d’àrees
alternatives d’acopis/disposició d’inerts i l’admissió d’altres usos en sòl no urbanitzable.
Metodològicament es podrà contraposar la vulnerabilitat del medi hidrogeològic en els
actuals emplaçaments individuals i en l’àmbit del PEU Sector de transferència i valoració de
residus de la construcció. Així, després de la caracterització bàsica de l’emplaçament de
cada activitat es valoraran:
les diferents alternatives de manteniment (amb les mesures oportunes),
les opcions de desplaçament a altres àmbits
- l’opció de trasllat a un únic emplaçament comú tenint en compte les
consideracions de l’ARC relatives a la major/menor necessitat d’instal·lacions
d’aquest tipus en el tràmit no finalitzat del PEU.
Riscos d’inundacions
La diagnosi ambiental que conté el DIE planteja de forma detallada els riscos d’inundació
que afecten al terme municipal. Dins dels treballs de l’Avanç del nou Pla, s’acompanya una
Diagnosi d’inundabilitat en episodis d’avinguda dels trams dels principals cursos fluvials
que discorren per l’àmbit del terme municipal.
Pels futurs desenvolupaments, el text del POUM que es presenti per a la seva aprovació
inicial, s’estudiarà els terrenys que poden suposar un risc elevat d’inundació, en el nucli urbà
i futurs sectors, d’acord amb la darrera modificació amb data de 29 de desembre de 2016 del
Reglament de Domini Públic Hidràulic (Real Decret 638/2016), que inclou els criteris tècnics
que cal tenir en compte a l’hora de zonificar l’espai fluvial i descriu també els usos
compatibles en cadascuna de les zones fluvials
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El paisatge
Les reflexions que acompanyen la redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro afecten
principalment a un paisatge forestal de boscos mediterranis, on destaca a la plana amb un
paisatge fluvial vinculat al Ridaura, que aporta heterogeneïtat al mosaic del terme i la zona
agrícola de la Vall de Solius, situada al peu del massís de Cadiretes, un espai molt ben
conservat que aporta un paisatge d’excel·lència i una gran diversitat a un paisatge
principalment forestal. Tot i que la vegetació de ribera de la riera de Solius es troba
desestructurada, els valors naturals i paisatgístics d’aquesta àrea, exigeixen la seva
classificació com a sòl no urbanitzable d’especial interès agrícola i paisatgístic, així com la
dotació d’un règim de protecció adequat.
En l’àmbit al·luvial de la vall d’Aro, s’estén un mosaic agroforestal que combina una matriu
agrícola predominant amb retalls forestals intersticials, i camps delimitats amb una estructura
irregular de marges i vores vegetats. Conjuntament conformen una singularitat paisatgística i
alhora esdevé un paisatge ecològicament productiu. També és especialment rellevant des de
la perspectiva del paisatge el teló de fons del massís de les Gavarres i Cadiretes, amb Puig
d’Arques i Puig de Sant Baldiri respectivament.
Com elements que formen part i caracteritzen el paisatge, Santa Cristina d’Aro gaudeix d’un
gran nombre d’elements inventariats del Patrimoni Arquitectònic i del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic, entre els que destaca el castell de Solius (1399-MH), que data del segle XV i
es troba protegit com ha Bé cultural d’interès nacional (BCIN Decret 22/04/1949 BOE
05/05/1949), i el dolmen de la Cova d’en Daina (2006-ZA), una galeria feta amb llosses de
granit i situada prop del nucli de Romanyà de la Selva, que es troba protegit per llei com ha
Bé cultural d’interès nacional (BCIN 26/08/1996).
Altres elements d’interès cultural vinculats al paisatge, que el nou POUM considerarà
especialment, són l’oratori de Santa Escolàstica, el monestir cistercenc de Solius i l’església
de Sant Marti de Romanyà.
El Document Inicial Estratègic (DIE), que forma part del present Avanç de POUM, aporta una
diagnosi específica sobre el medi natural i paisatge.

Silueta del massís de l’Ardenya-Cadiretes

Silueta del massís de les Gavarres

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

193

POUM SANTA CRISTINA D’ARO
MEMÒRIA DE L’AVANÇ DEL PLA

194

8

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

8.1
INTRODUCCIÓ
El Programa de Participació Ciutadana del POUM és el procés que estructura la participació
dels ciutadans i ciutadanes de Santa Cristina d’Aro en els treballs de redacció del
planejament urbanístic municipal.
L’objectiu principal d’aquest programa és el d’informar dels continguts del POUM en les
seves diferents fases de redacció i recollir les opinions i aportacions dels seus habitants
respecte cada àmbit de treball.
El marc legal per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal és el Decret
legislatiu 1/2010, de 3’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i el
Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
El del TRLUC, així com el RLUC, estableixen l’obligatorietat d’aprovar, com a part de la
memòria descriptiva i justificativa del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), necessària
en el seu procés de revisió, un programa d’informació i de participació de la ciutadania.
Donat que és voluntat de Consistori Municipal facilitar la participació dels ciutadans en la
formulació del POUM prèviament a la seva aprovació inicial, el programa de participació
ciutadana s’inicia en la fase d’Avanç de pla i d’avaluació ambiental preliminar.
8.2
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL I SEGUIMENT
L’Ajuntament ha creat la Comissió Informativa de Treball i de Seguiment (CITS), amb la
missió de coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM, gestionar i incorporar al
planejament els processos del present programa de participació ciutadana i de difusió en
general, valorar els aspectes generals de planejament i avaluar el procés de redacció del
POUM. Aquesta Comissió està formada pel regidor d’urbanisme, pels regidors i regidores
designats com a representants dels grups municipals amb representació en el Consistori, i el
secretari de l’Ajuntament. Si s’escau la Comissió podrà convidar a l’equip redactor i als
tècnics municipals per realitzar exposicions de l’estat d’execució dels treballs.
8.3
DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
El procés de participació ciutadana s’inicia cop aprovat l’Avanç de Pla pel Ple municipal, amb
les directrius, propòsits i objectius de planejament i les alternatives d’ordenació
considerades, i el Document Inicial Estratègic.
L’Ajuntament organitzarà un acte públic de presentació i d’explicació de l’Avanç de Pla, i
utilitzarà tots els mitjans de comunicació que té al seu abast per a difondre a tota la
ciutadania la informació sobre la redacció del POUM i el seu procés participatiu, en aquesta
fase inicial.
Es publicarà un número monogràfic del Butlletí Municipal destinat al POUM, adreçat a tota la
població en general i amb difusió casa per casa, amb un escrit de l’Alcalde, ressaltant la
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importància del procés i convocant a la participació, l’explicació del què és un POUM,
l’exposició dels objectius i de l’Avanç de Pla i la presentació de programa de participació.
Per tal de difondre els continguts de la revisió del Pla, s’ha creat:
1.
2.

un enllaç específic del POUM, a la pagina web de l’Ajuntament, a on trobar la
documentació de la revisió del planejament urbanístic municipal.
una adreça de correu electrònic específica per recollir els suggeriments i les
propostes dels veïns i persones i institucions interessades.

8.4
DEBAT CIUTADÀ
Un cop aprovat l’Avanç de Pla l’Ajuntament organitzarà taules de debat amb l’objectiu de
facilitar una participació oberta i plural, i promoure la participació de les associacions,
entitats i del conjunt de la ciutadania.
Es desenvoluparan sessions de participació en què s’impulsarà el debat i la reflexió al voltant
dels grans eixos temàtics, per tal que els ciutadans puguin posar de manifest els seus
suggeriments i les seves propostes. S’elaborarà un sistema de recollida de dades i
d’avaluació de les actuacions realitzades.
La participació i el debat ciutadà es focalitzarà en els següents grans eixos temàtics:
1.
2.
3.
4.

Encaix territorial
Sòl no urbanitzable, medi ambient i sostenibilitat
Estructura del territori - sistemes
Infraestructures de mobilitat, hidrologia, equipaments i espais lliures
La ciutat construïda i les previsions de creixement
El sòl urbà consolidat i no consolidat
Els creixements en el sòl urbanitzable

8.5
SEGUIMENT DEL POUM
Finalitzada la fase preliminar d’Avanç de Pla i del DIE, l’Ajuntament mantindrà actius dels
mecanismes creats per tal de garantir la participació ciutadana en les fases posterior de
redacció i tramitació del POUM de Santa Cristina d’Aro.
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9.

SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES

Amb la finalitat d’estudiar la formació o reforma de les determinacions de les NNSS de
planejament vigents, i en determinades àrees, es considera necessari i procedent proposar a
l’ajuntament els àmbits territorials que, segons criteri de l’equip redactor del POUM, haurien de
ser objecte de suspensió potestativa de tramitacions i de llicències d’acord amb el que
estableix la legislació vigent en matèria urbanística. Aquesta suspensió de llicències es limita a:
a) àmbits concrets en què les noves determinacions puguin comportar una modificació
del règim urbanístic
b) la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes i instruments de gestió
urbanística i urbanització,
c) l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial que afecta l’àmbit.
Marc legal de referència
El marc legal de referència és el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que regula els actes
prèvia a la redacció del POUM i en concret el tràmit de suspensió tramitacions i de llicències.
Termini suspensió
El termini de la suspensió no pot ser superior a un any i l’acord, si és adoptat per
l’Ajuntament, s’ha de publicar, telemàticament (web), a la premsa (un diari de màxima
difusió al municipi), i al Butlletí Oficial, definint els termes de la suspensió. L’acord de
suspensió de tramitacions i de llicències s’ha de publicar en el Butlletí Oficial corresponent, i
s’ha de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament.
Extinció efectes suspensió
D’acord amb el que disposa el RLU els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències
s’extingeixen:
a) Automàticament pel transcurs dels termini màxim d’un any.
b) En qualsevol cas, amb l’entrada en vigor del POUM o, en el seu cas, amb la
denegació de l’aprovació.
Un cop extingits els efectes de la suspensió no es poden acordar noves suspensions per
idèntica finalitat sobre tot o part dels mateixos àmbits, fins que no hauran transcorregut tres
anys des de la data d’extinció dels efectes. S'entén com a idèntica finalitat la formulació d’un
instrument de planejament que tingui els mateixos objectius.
Efectes suspensió
Un cop adoptat l’acord de suspensió es produeix automàticament la interrupció dels
procediments de tramitació d’instruments urbanístics o d’atorgament de llicències que ja
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estiguessin iniciats, i s’ha de notificar l’acord de suspensió a les persones interessades en
els procediments corresponents, en compliment del que disposa l’article 104.1 RLU.
Les persones que, amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió haguessin instat
la tramitació dels procediments que restin suspesos com a conseqüència d’aquest acord,
tenen dret a ser indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució, si s’escau, de les
taxes municipals si, un cop aprovat definitivament el POUM es constata la incompatibilitat del
projecte amb les determinacions del nou pla, i sempre que el projecte no fos manifestament
contrari a la ordenació urbanística vigent en el moment de la seva presentació (art. 104.2
RLU).
Àmbits de suspensió de llicències
La suspensió afectarà als procediments iniciats de tramitació d’instruments urbanístics o
d’atorgament de llicències, d’acord amb allò que estableix l’article 104 del RLU.
A la relació proposada d’àmbits subjectes a suspensió de tramitació i llicències l’ajuntament
de Santa Cristina d’Aro podrà incorporar-hi altres àrees si així es creu necessari, de forma
justificada i previ el tràmit administratiu corresponent.
En compliment del que determina l’article 102 del RLU, es relaciona a continuació els àmbits,
que segons el criteri de l’equip redactor, haurien de ser objecte de suspensió potestativa de
tramitació i llicències. La documentació gràfica del present Avanç de pla conté els plànols on
s’assenyala els referits àmbits proposats.
1. Els àmbits afectats per la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i
projectes i instruments de gestió urbanística i urbanització són:
EN EL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
La totalitat dels polígons d’actuació urbanística i als sectors de millora urbana a
excepció del SMU 05 - Accés al golf que es troba inclòs en la MpPOUM-43, en fase
de tramitació administrativa i pel que afecta a la referida tramitació, i el SMU 07 –
Hoteler Les Teules que ja és executiu.
EN EL SÒL URBANITZABLE
La totalitat dels sectors urbanitzables, delimitats i no delimitats a excepció dels
sectors ja desenvolupats La Teulera (SUD 03), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II
(SUD 11) i Tueda (SUD 14); els sectors amb planejament aprovat que s’estan
desenvolupant SUD-02 Serra-Sol II i SUD-04 El Pedró; i el sector SUD 13 - Riera
Molinets que actualment es troba en fase de tramitació administrativa del planejament
derivat per tal d’adaptar-lo a les determinacions de la MpPOUM 13, pel que afecta a
la referida tramitació administrativa.
EN EL SÒL NO URBANITZABLE
Els plans especials urbanístics que no hagin iniciat el seu tràmit administratiu i les
modificacions puntuals de plans especials urbanístics ja vigents. No queden afectats
per la suspensió els plans especials que ja han iniciat la seva tramitació
administrativa Mas Jofre-Esportiu, Càmping Mas Sant Josep i la modificació puntual
del PEU Mas Torrelles-Esportiu.
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2. Es suspenen les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els
següents àmbits:
EN SÒL URBÀ
En els sectors de millora urbana que no siguin executius i en la totalitat dels polígons
d’actuació urbanística.
EN SÒL URBANITZABLE
En la totalitat dels sectors urbanitzables, delimitats i no delimitats a excepció dels
sectors ja desenvolupats La Teulera (SUD 03), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II
(SUD 11) i Tueda (SUD 14), i els que s’estan executant Serra Sol III (SUD 02) i Pedró
(SUD 4). No es suspenen les autoritzacions d’usos provisionals de sòl i d’obres de
caràcter provisional.
EN SÒL NO URBANITZABLE
En tots els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, excepte en els sòls
inclosos en un pla especial urbanístic que sigui executiu. En la resta de terrenys
únicament es permeten les llicències de reforma i rehabilitació de les edificacions
existents sense incrementar el seu volum.
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