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PAU 06 i SUD 12      SÒL URBÀ ROCA DE MALVET 

RIERA DE LA FONT PICANT, RIERA DE BELL-LLOC i  RIERA DE MALVET i TORRENT AFLUENT 
TORRENT AFLUENT 

 
 

En sòl urbanitzable 

PA 03, PMU 3, PMU 5, SUD 13 I SUD 14  

RIERA DEL MAR DE SANTS, RIERA D’EN DALMAU, RIERA DE SOLIUS, RIERA DEL VILAR, TORRENT 
INNOMINAT I TORRENT DE SANTA ESCOLÀSTICA 
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SUD 15, SUD 16 i EQUIPAMENTS  

TORRENT DEL MAS TREMPAT I AFLUENT 

 
 
 
 
SÒL URBÀ BARRI DE L’ESGLÉSIA,  SÒL URBÀ BARRI DE L’ESGLÉSIA, SUD 04,  
SUD 10, SUD 02, SUD 07 i PMU 02   SUD 03, SUD 05, SUD 06, SUD 08, PAU 04 i PAU 11 
 
RIERA DE MALVET i RIERA DEL CEMENTERI  DOS TORRENTS INNOMINATS 
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SÒL URBÀ BARRI DE L’ESGLÉSIA, SUD 04,  SUD 09, SUD 17, PEU MA TORRELLES I  
SUD 03, SUD 05, SUD 06, SUD 08,   PEU CÀMPING MAS SANT JOSEP 
PAU 04 i PAU 11 
 
DOS TORRENTS INNOMINATS  TORRENT DEL DIMONI i TORRENT DEL CANYET 
 

   

 
SUD 06, SUD 08, SUD 17 i SUND18  

DOS TORRENTS INNOMINATS 

 

Valoració de la sensibilitat ambiental 

Sensibilitat ambiental alta perquè el Ridaura és un riu de règim torrencial, que 
transcorre pel costat de diversos nuclis urbans, infraestructures i construccions, amb un 
risc d’inundació que ha de ser avaluat i gestionat de forma adient. Altrament, hi ha alguns 
cursos fluvials tributaris del Ridaura que penetren a la trama urbana i als sòls 
susceptibles de ser urbanitzats, i per tant estan exposats al risc d’inundació. 
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RISC D’INCENDIS FORESTALS. PERILL D’INCENDIS FORESTALS 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental 

Zonificació del territori segons el perill d’incendis forestals. 

Descripció 

El territori del Pla d’ordenació urbanística municipal te més del 80% de superfície 
ocupada per boscos, aquest fet sumat a un nivell baix de gestió d’aquestes masses 
forestals, comporta un perill alt d’incendi forestal, que es reflexa en la cartografia de risc 
d’incendis forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat. A més es tracta de masses 
contínues o semicontínues, essent així probable l’expansió d’un incendi forestal en cas de 
donar-se. 

Només hi ha un risc baix a l’entorn del riu Ridaura i Sant Cristina d’Aro. S’ha de destacar 
com moltes de les urbanitzacions es troben plenament envoltades de zones boscoses 
amb perill alt. 
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En el mapa adjunt s’evidencien les superfícies afectades pels incendis forestals durant els 
darrers anys. 

 

El massís de les Gavarres i el massís de Cadiretes són dos espais altament sensibles al 
risc d’incendis forestals 

Les urbanitzacions conviuen amb la matriu forestal i estan altament exposades al perill dels incendis forestals 
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Valoració de la sensibilitat ambiental 

Sensibilitat ambiental molt alta perquè el terme municipal es troba en un espai d’alt 
perill, on s’intercalen zones boscoses amb urbanitzacions aïllades, fent del perill d’incendi 
un risc sobre el territori. 

 

RISC GEOLÒGIC. PERILLOSITAT GEOLÒGICA 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental 

L’existència d’indicis de perillositat geològica en l’àmbit municipal, però especialment la 
seva traducció, d’acord amb criteris de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a 
perillositat geològica, és el que permet determinar la sensibilitat del territori municipal per 
aquest vector. 

Descripció 

Exceptuant la franja central ocupada per sediments al·luvials associats a la dinàmica del 
riu Ridaura, el conjunt del territori municipal és constituït per granits i leucogranits -a la 
meitat S- i per granodiorites i roques metamòrfiques -a la meitat N. La combinació de les 
litologies descrites amb el pendent del relleu és el que propicia l’existència de fenòmens i 
d’indicis de risc geològic que, d’acord amb la seva magnitud i freqüència, determinen un 
grau de perillositat més o menys elevat en els sectors del territori municipal on són 
presents. 
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Els indicis detectats en l’àmbit municipal són: 

- Punts rocosos de pendent superior a 70º amb pocs indicis de moviments i 
perillositat molt baixa. 
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- Superfícies rocoses i blocs dispersos -corresponents a la freqüent disjunció 
bolar que té la màxima expressió a la Pedralta, que va caure l’any 1996 i es va 
re col·locar l’any 1999- i que generen una perillositat molt baixa (quan els blocs 
són < 10 m3) o baixa (quan els blocs són > 10 m3). 

  

- A la Cala del Senyor Ramon, on el perill geològic és conegut i que va significar 
1 mort i 2 ferits l’any 2003, es detecta una superfície rocosa amb molts indicis 
que representen una perillositat mitjana. Actualment hi ha mesures de protecció 
que minimitzen aquesta perillositat a un nivell baix. 
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Valoració de la sensibilitat ambiental 

Es determina la sensibilitat segons la següent correlació perillositat/sensibilitat: molt 
baixa/baixa, baixa/baixa, mitjana/mitjana (que amb existència de mesures de protecció es 
redueix a sensibilitat baixa). 

 
3.2. DISFUNCIONS O ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS A TENIR EN 
COMPTE DERIVATS DEL PLANEJAMENT VIGENT 

3.2.1. SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Les figures que segueixen a continuació representen gràficament la zonificació de la 
sensibilitat ambiental del conjunt del terme de Santa Cristina d’Aro d’acord amb la 
diagnosi ambiental preliminar elaborada pel medi físic, el medi natural, el paisatge i els 
riscos naturals. 

Aquests mapes han esdevingut eines de treball per l’equip redactor de la revisió del 
POUM a l’hora de discutir i definir les propostes de zonificació de les actuacions 
urbanístiques. Els aspectes ambientals s’introdueixen en la discussió urbanística, 
influeixen en la presa de decisions i són incorporats en les condicions d’ordenació 
urbanística del nou planejament de Santa Cristina d’Aro. 
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MEDI FÍSIC MEDI NATURAL 

RISCOS 
NATURALS 

PAISATGE 
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SENSIBILITAT 
AMBIENTAL GLOBAL 
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3.2.2. ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS QUE ABORDA LA REVISIÓ DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Segons els resultats dels mapes de sensibilitats s’identifiquen els punts i aspectes 
ambientals significatius que mereixen ser tractats més atentament en el procés de revisió 
del planejament per tal de resoldre problemàtiques o mançanes actuals, alhora que per 
aprofitar oportunitats d’ordenació i de compromís amb la protecció del medi. 

La figura que segueix a continuació identifica disfuncions o aspectes ambientals a 
atendre especialment i apunta alguns dels criteris que han d’orientar decisions 
urbanístiques justificades. 

En el seu conjunt fan referència als àmbits o aspectes que el POUM vol donar-hi una 
adequada resposta urbanística, i que siguin ambientalment viables (classificació del sòl, 
sistema hidrològic, sistema de mobilitat, sistema d’espais lliures, sistema d’equipaments, 
sòl urbà consolidat, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable, i paisatge). 
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Aquesta figura anterior identifica aquells espais i elements que convé preservar i 
considerar urbanísticament pels seus valors ecològics, paisatgístics i d’estratègia 
territorial. Es resumeix el fil conductor dels propòsits, els objectius, els criteris i les 
mesures ambientals i urbanístiques de la nova proposta de POUM. 

 

3.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS I CRITERIS AMBIENTALS INCORPORATS EN 
L’AVANÇ DE PLA 

El coneixement exhaustiu de la sensibilitat ambiental serveix per valorar la capacitat del 
medi a l’hora d’acollir la proposta de Pla. 

D’acord amb les sensibilitats ambientals identificades, el POUM assumeix els objectius 
ambientals establerts a l’apartat 2.4 d’aquest Document Inicial Estratègic i són integrats 
en la proposta de planejament urbanístic a través de diferents criteris i mesures 
ambientals i urbanístiques que apliquen tals propòsits i objectius ambientals. 

 
PROPÒSIT 1. COMPACTACIÓ URBANA I OPTIMITZACIÓ DEL SÒL URBÀ 
EXISTENT 

Minimitzar el consum del sòl, racionalitzar-ne l’ús, i crear una estructura urbana 
compacta, i proporcionar una diversificació d’usos 

 
1.1. Evitar l’ocupació innecessària del sòl i la seva artificialització 

MESURES/CRITERIS 

 Revisar la classificació dels sòls urbanitzables 

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

 Donar prioritat al desenvolupament dels sectors amb planejament 
derivat aprovat 

 Revisar l’ordenació i determinacions dels àmbits de planejament 
derivat no executats, amb l’objectiu de valorar les seves 
característiques així com els sistemes de gestió establerts. 

 Reservar per a creixements futurs part dels sectors actualment no 
desenvolupats que permeten relligar la trama urbana i completar els 
sistemes d’espais lliures i equipaments 
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1.2. Créixer en continuïtat i compacitat amb la trama urbana existent 

MESURES/CRITERIS 

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

1.3. Potenciar el reciclatge, renovació i rehabilitació del teixit urbà existent per 
evitar el consum de sòl i disminuir necessitats d’extensió en l’espai 

MESURES/CRITERIS 

 Posar especial atenció en l’ordenació de l’espai urbà que es manté 
sense desenvolupar 

 Concentrar els creixements en l’ordenació dels àmbits no consolidats o 
parcialment desenvolupats 

1.4. Garantir la coherència en la planificació urbanística a escala local i 
supramunicipal 

MESURES/CRITERIS 

 Cercar l’encaix entre les determinacions del planejament territorial i 
sectorial i les voluntats municipals en l’ordenació urbanística 

 Revisar la zonificació del sòl no urbanitzable fent-la compatible amb 
l’ordenada al Pla Territorial Parcial de les comarques gironines 

1.5. Garantir la diversificació, complementarietat i compatibilitat dels usos en sòl 
urbà 

MESURES/CRITERIS 

 Evitar la creació d’àrees excessivament especialitzades, i procurar, 
sempre que sigui possible i compatible, la barreja d’usos residencials, 
activitats econòmiques, equipaments i serveis 

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

 Reforçar el conjunt d’equipaments esportius existents amb una reserva 
de sòl per a futures ampliacions 

1.6. Millorar els sectors urbans amb dèficits d’urbanització 

MESURES/CRITERIS 

 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 
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 Revisar les delimitacions d’aquestes urbanitzacions, i resoldre la 
situació urbanística de les dues urbanitzacions emplaçades en sòl no 
urbanitzable (Barri de Salom i Romanyà de la Selva) 

 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 

 

PROPÒSIT 2. CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I DEL PATRIMONI 
NATURAL DEL MUNICIPI 

Preservar la diversitat i la integritat dels valors i les singularitats naturals i ecològiques 
del municipi 

 
2.1. Conservar el conjunt de la matriu biofísica del terme 

MESURES/CRITERIS 

 Reconèixer i preservar totes les preexistències del medi físic 
(formacions geològiques d’interès, xarxa hídrica, etc.) i natural (espais i 
elements naturals) 

 Evitar l’ocupació de sòls amb pendents superiors al 20% 

 Admetre usos i activitats en emplaçaments que evitin o minimitzin el 
moviment de terres a l’hora d’executar les actuacions urbanístiques 

 Establir un criteri de conservació de cobertes vegetals, i d’elements 
arboris aïllats o agrupats durant la implementació dels usos previstos 

2.2. Preservar i/o recuperar els hàbitats i sistemes naturals del terme 

MESURES/CRITERIS 

 Aplicar la normativa sectorial de protecció dels espais naturals inclosos 
a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN 

 Preservar espais d’interès natural no protegits a partir d’un règim 
d’usos compatible amb la conservació dels seus valors ambientals 

 Minimitzar el risc d’impactes sobre els espais de vora dels PEIN de 
l’Ardenya-Cadiretes i de les Gavarres 

 Conservar íntegrament els espais forestals corresponents a hàbitats 
naturals d’interès comunitari que formen retalls boscosos intersticials 
dins el mosaic agroforestal 
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 Preservar la trama forestal interior i perimetral del nucli de Romanyà de 
la Selva d’acord amb la seva contigüitat amb el PEIN de les Gavarres 

 Preservar les peces agrícoles que confronten amb zones boscoses per 
tal de conservar l’ecotò bosc-camp 

 Preservar i recuperar les formacions riberenques del Ridaura en els 
trams de la façana urbana 

2.3. Conservar i potenciar les condicions naturals dels espais periurbans 

MESURES/CRITERIS 

 Establir les condicions per adequar els espais de vora urbana amb 
criteris de naturalització per esponjar el contacte de la zona urbana 
amb els espais oberts de l’entorn, tot mantenint en la mesura del 
possible les preexistències forestals pel seu valor natural i estratègic 

 

PROPÒSIT 3. PRESERVACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA 

Garantir la integritat, la qualitat i la funcionalitat connectora dels espais naturals, i 
procurar la continuïtat de les zones verdes urbanes 

 
3.1. Garantir la funcionalitat del riu Ridaura com a corredor biològic al llarg de la 
vall d’Aro 

MESURES/CRITERIS 

 Incorporar al POUM les determinacions del Pla especial urbanístic per 
a la protecció del riu Ridaura, adequant el Parc fluvial com a façana 
urbana del riu 

 Protegir l’àmbit del Domini Públic Hidràulic i la zona de servitud com a 
espais funcionals per a la connectivitat ecològica 

 Impedir qualsevol actuació que alteri l’estat natural del riu 

3.2. Preservar els corredors territorials que garanteixen la connexió ecològica i la 
cohesió territorial entre els massissos de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes 

MESURES/CRITERIS 

 Aplicar un règim compatible d’usos en els espais d’interès connector 
(Costa d'Alou - Riera de Salenys, Vall de Solius - Costes de Bell-lloc, 
Bosc d'en Provençal - Massís de Cadiretes, i Bosc d'en Provençal - 
Riera de Canyet) 

 Integrar la xarxa de tributaris del Ridaura dins de la trama urbana (riera 
de Malvet, torrent innominat al centre de la trama i torrent de Canyet) 
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 Conservar les peces agrícoles que voregen el riu Ridaura per garantir 
la permeabilitat transversal entre les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes a 
través d’aquest riu 

3.3. Aprofitar el potencial estructurador de la xarxa hídrica 

MESURES/CRITERIS 

 Donar significació urbanística a la xarxa hidrogràfica dins de la trama 
urbana, especialment al marge esquerre del riu Ridaura (riera de 
Malvet, torrent de Canyet i altres innominats) 

3.4. Crear una xarxa contínua d’espais lliures dins de la trama urbana i garantir la 
permeabilitat urbana amb l’entorn rural 

MESURES/CRITERIS 

 Adequar el parc fluvial a través del desenvolupament urbanístic de la 
façana urbana del riu Ridaura 

 Ordenar els espais frontera del sòl urbà 

 Endreçar els espais intersticials que hagin banalitzat la perifèria del 
municipi, amb especial atenció a les façanes urbanes del Ridaura i de 
les carreteres i camins d’accés als nuclis 

 Millorar la connexió entre les zones verdes i integrar els espais lliures 
dels nous creixements 

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

 Reclassificar els sectors de l’àmbit del camí vell al nord del Ridaura per 
esponjar un espai periurbà de forta pressió i expectativa urbanística i 
en contacte amb espais naturals 

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

 Mantenir la zona d’hortes com a elements identitaris del paisatge amb 
funcions d’esponjament en l’espai periurbà 

 Ordenar l’anella verda que estructura espais lliures amb la via verda i 
connecta els espais centrals amb els espais d’interès natural de 
l’entorn 

 Ordenar la zona d’acopis i gestió de runes i valorar alternatives 
d’implantació d’aquest tipus d’ús al terme de Santa Cristina d’Aro 
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PROPÒSIT 4. CONSERVACIÓ DE LA QUALITAT I LA PERMEABILITAT 
PAISATGÍSTICA 

Preservar la diversitat del paisatge, el seu caràcter rural i la permeabilitat paisatgística 
 

4.1. Conservar la matriu forestal, agrícola i fluvial del sistema d’espais oberts 

MESURES/CRITERIS 

 Establir zones en sòl no urbanitzable que delimitin els àmbits forestals, 
agrícoles i fluvials 

4.2. Mantenir la imatge de ruralitat del nucli de Solius i del conjunt de la vall de 
Solius com a paisatge d’excel·lència 

MESURES/CRITERIS 

 Establir un règim compatible d’usos al pla de Solius per garantir la 
conservació del seu caràcter agrari i rural 

 Preservar les característiques del paisatge rural del nucli de Solius, la 
seva morfologia i integració amb l’entorn 

4.3. Preservar el mosaic agroforestal que cobreix els marges dret i esquerre del riu 
Ridaura a la vall d’Aro 

MESURES/CRITERIS 

 Conservar íntegrament l’estructura vegetal dels marges agrícoles que 
separa les diferents parcel·les de camps de cereals  

4.4. Garantir la inserció territorial i la integració paisatgística d’edificacions i 
activitats 

MESURES/CRITERIS 

 Considerar les directrius i determinacions del Catàleg de paisatge de 
les comarques gironines per a les unitats de paisatge de les Gavarres, 
Ardenya-Cadiretes i Costa Brava 

 Garantir que els fons escènics dels massissos de les Gavarres i de 
l’Ardenya-Cadiretes mantinguin el seu valor paisatgístic com a teló de 
fons 

4.5. Assegurar la permeabilitat paisatgística dels espais oberts a banda i banda de 
la principal xarxa viària 

MESURES/CRITERIS 

 Mantenir en activitat i lliures d’ocupació les peces agrícoles que en 
trams discontinus confronten alhora amb les dues bandes de les 
carreteres C-65, C-250 i GI-662 
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4.6. Protegir i posar en valor el patrimoni cultural i històric del municipi i les 
fesomies singulars dels nuclis rurals 

MESURES/CRITERIS 

 Regular la protecció dels elements patrimonials i protegir el seu entorn 
per mantenir unes visuals obertes 

 Preservar l’entorn del nucli antic de Romanyà de la Selva per evitar la 
desconfiguració de la seva imatge rural i les visuals de les fites de 
referència per part dels elements de patrimoni arquitectònic 

PROPÒSIT 5. PROTECCIÓ DEL SÒL I L’ACTIVITAT AGRÍCOLA 

Garantir la protecció i valorització del sòl i la seva capacitat agrològica i productiva 
 

5.1. Protegir les àrees de major valor agrològic del sòl 

MESURES/CRITERIS 

 Protegir la matriu agrícola del pla de Solius per conservar la seva 
extensió i capacitat productiva  

 Recuperar àmbits d’aptitud agrícola a les zones periurbanes i 
incorporar-los al sistema d’espais oberts del municipi 

5.2. Posar en valor els espais periurbans dedicats a l’horta 

MESURES/CRITERIS 

 Donar significació a les zones d’horta com a actius agrícoles del 
territori, de transició urbana i com a elements identitaris del paisatge 

 

PROPÒSIT 6. PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RISCOS NATURALS EXISTENTS 

Identificar i ordenar els àmbits amb riscos i vulnerabilitats naturals 
 

6.1. Conèixer, ordenar i gestionar els factors de risc d’inundació 

MESURES/CRITERIS 

 Delimitar els àmbits d’inundació pel conjunt de la xarxa hídrica amb 
efectes sobre la trama urbana de Santa Cristina d’Aro i l’àmbit de la vall 
d’Aro dins del terme 

 Valorar la viabilitat d’alguns sectors urbanístics no desenvolupats 
emplaçats en àmbits inundables 

 Establir condicions de desenvolupament urbanístic segons la 
compatibilitat d’usos en front el risc d’inundació 
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6.2. Reduir l’exposició al risc d’incendis forestals 

MESURES/CRITERIS 

 Minimitzar l’ocupació de nou sòl al front de masses boscoses 

 Establir com a funcional la franja exterior de protecció d’almenys 25 
metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 
aclarida. 

6.3. Minimitzar el risc de pèrdua de qualitat del medi hidrogeològic 

MESURES/CRITERIS 

 Protegir la zona de recàrrega dels aqüífers amb un règim adequat 
d’usos 

 Evitar o establir condicions per a la implantació d’activitats en les zones 
de major vulnerabilitat hidrogeològica que poden esdevenir un factor de 
risc per a la contaminació dels aqüífers 

6.4. Identificar i evitar els riscos geològics associats als moviments de vessants 

MESURES/CRITERIS 

 Establir condicions de prevenció i de protecció en front de la perillositat 
de fenòmens geològics d’acord amb l’Estudi d’identificació de riscos 
geològics que s’elaborarà en la fase d’aprovació inicial del Pla 

 Establir un ordre de prioritats a la necessitats d’estudis de detall per 
definir les mesures correctores oportunes en el planejament vigent 

 

PROPÒSIT 7. ESTRUCTURACIÓ INTEGRADA DEL SISTEMA DE MOBILITAT 

Consolidar les infraestructures territorials, garantir l’accessibilitat viària a les zones 
urbanes, preveure estratègies urbanes de millora de la mobilitat local, i impulsar la 
connectivitat social  

 
7.1. Estructurar globalment la xarxa viària territorial i local 

MESURES/CRITERIS 

 Ordenar la xarxa viària bàsica des de la perspectiva de l’alternativa de 
traçat de la C-31 

 Mantenir les traces de la C-250z i GI-662 com a eixos estructuradors 
de la morfologia dels assentaments urbans 

 Millorar les connexions entre la xarxa viària territorial i la local 
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7.2. Incidir en la trama viària local per ordenar la mobilitat interna i implantar 
mesures per fomentar la mobilitat sostenible 

MESURES/CRITERIS 

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

 Potenciar els recorreguts de vianants mitjançant la millora de les 
voreres i la creació de carrers de prioritat invertida 

 Plantejar una xarxa per a bicicletes que integri les vies verdes urbanes 
amb l’anella verda a consolidar en el sòl no urbanitzable 

 Incorporar les determinacions viàries del PEU de protecció del Ridaura 

 Protegir la xarxa de camins que formen part de l’estructura del sòl no 
urbanitzable 

 Localitzar noves àrees d’aparcament vinculades als transports públics 

 Assegurar la dotació de places d’aparcament suficients i adequades a 
la futura demanda 

7.3. Garantir la permeabilitat social de la trama urbana amb els espais oberts de 
l’entorn 

MESURES/CRITERIS 

 Assegurar la continuïtat de les vies destinades a vianants i ciclistes al 
nucli de Santa Cristina d’Aro a través de la trama de carrers i el 
sistema d’espais lliures 

 Relligar els connectors socials urbans amb la xarxa existent de rutes 
senyalitzades que drenen els espais oberts del terme 

 Promoure/Potenciar una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors 
accessibles a peu o en vehicle, on la percepció i interacció amb el 
paisatge és més àmplia i suggerent. 

 

PROPÒSIT 8. CONTRIBUCIÓ AL FRE DEL CANVI CLIMÀTIC, ADAPTACIÓ ALS 
SEUS EFECTES I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’ACTIVITAT 

Contribuir en la mitigació del canvi climàtic, adaptar-se als seus efectes, i garantir la 
protecció del medi en el desenvolupament de l’activitat prevista 
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8.1 Ordenar l’aparcament de vehicles i provocar desplaçaments a peu o en 
bicicleta. 

MESURES/CRITERIS 

 Habilitar zones d’aparcament perimetrals dissuasoris. 

 Fomentar l’ús de modes de transport sense impacte ambiental o 
gairebé nul. 

8.2. Optimitzar el consum d’aigua per reduir o racionalitzar la demanda de recursos 
hídrics. 

MESURES/CRITERIS 

 Adequar el creixement urbanístic a la capacitat del medi per garantir la 
suficiència de cabal d’aigua per satisfer les futures demandes d’aigua 

 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, a través de l’estalvi i la 
reutilització 

8.3. Optimitzar l’estalvi i l’eficiència energètica en l’espai d’activitat i fomentar l’ús 
de les energies renovables. 

MESURES/CRITERIS 

 Aplicar mesures d’estalvi energètic als espais i equipaments públics i 
establir les condicions necessàries per a la implantació dels diferents 
usos previstos. 

 Fixar condicions d’arquitectura sostenible en termes d’eficiència 
energètica 

 Seguir les determinacions del que estableix el Decret 190/2015, de 25 
d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

8.4. Aplicar estratègies de reducció, reciclatge i reutilització dels residus que es 
generaran en el desenvolupament de l’activitat. 

MESURES/CRITERIS 

 Habilitar les convenients àrees d’aportació per a la recollida selectiva 
dels residus sòlids urbans. 

 Establir les condicions necessàries en la gestió dels residus per a la 
fase d’execució de  
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8.5. Controlar la contaminació acústica en l’emissió i la immissió de soroll. 

MESURES/CRITERIS 

 Donar compliment a les determinacions del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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4. POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS PRENENT EN CONSIDERACIÓ EL 
CANVI CLIMÀTIC  

El planejament urbanístic municipal esdevé un instrument d’acció principalment preventiva per fer front als 
possibles impactes del canvi climàtic i actua tant en la previsió i consideració de criteris urbanístics per a la 
mitigació del canvi climàtic, és a dir, reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i potenciar 
les àrees embornals, com en l’adaptació davant dels efectes d’un canvi en les condicions climàtiques, o 
sigui, a augmentar la capacitat d’ajust dels sistemes naturals o humans al canvis climàtics i als seus 
impactes per tal de moderar-ne els danys i/o explotar-ne els beneficis. 

En definitiva, ve a ser una eina per afrontar els factors causants del canvi climàtic i per preparar-se per a 
afrontar els impactes que se’n derivin. 

Concretament, des del planejament urbanístic municipal es pot incidir en aquestes estratègies de planificació 
de la lluita contra el canvi climàtic a partir de l’actuació en els següents àmbits o objectes de planificació, en 
coherència amb els objectius que s’han establert en els objectius ambientals d’aquest document en matèria 
del canvi climàtic: 

- classificació del sòl 

- qualificació del sòl 

- condicions d’ordenació i urbanització 

- condicions d’edificació 

- condicions de gestió 

i això dins de l’àmbit d’actuació de diferents sectors o aspectes vulnerables en un escenari de canvi climàtic, 
sobre els quals poden recaure els impactes més probables i on es pot incidir directament a través del 
planejament urbanístic municipal: 

- Riscos naturals 

- Cicle de l’aigua 

- Sistema energètic 

- Mobilitat 

- Habitatge 

- Sistema d’espais oberts (biodiversitat i agricultura i ramaderia) 

Concretament, des del POUM de Cristina d’Aro es plantegen una sèrie de mesures i alternatives 
urbanístiques d’acord amb l’objectiu de frenar el canvi climàtic i lluitar-hi en contra. La taula següent mostra 
un primer exercici de valoració de la incidència del desenvolupament previsible del Pla sobre el canvi 
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climàtic, especialment amb relació als objectius preferents de (1) minimitzar les emissions a l’atmosfera de 
gasos amb efecte hivernacle i de (2) adaptar-se als efectes que es derivin dels canvis en el sistema climàtic 
(inclou biodiversitat, aigua, atmosfera i medi físic) per tal de reduir la vulnerabilitat humana i dels sistemes 
naturals al canvi climàtic. 
 

Sectors / 
Aspectes 

Classificació del sòl 
Qualificació del 

sòl 
Condicions 
d’ordenació 

Condicions 
d’edificació 

Gestió 

Riscos 
naturals 

Reclassificació de sòl 
urbà per eliminar el risc 

actual d’inundació, 
pendent dels estudis de 
detall, especialment en 
un escenari probable de 

major freqüència de 
pluges torrencials i més 

avingudes fluvials 

Prevenció de l’exposició 
de qualsevol activitat i 

construcció nova en sòl 
no urbanitzable al perill 

de la inundabilitat 

Zonificació del 
SNU per protegir el 

valor del sòl 
agrícola i forestal i 
així evitar la seva 

degradació i erosió 

Establir condicions 
d’ús per protegir 

els aqüífers i 
especialment l’àrea 

de recàrrega de 
l’aqüífer al·luvial 

del Ridaura 

Establiment 
normatiu dels 
perímetres de 

protecció de les 
zones urbanes 

respecte els 
terrenys forestals, i 

així reduir 
l’exposició urbana 

davant el risc 
d’incendi forestal 

dins d’un escenari 
de temperatures 
més altes i més 
eixut estiuenc 

Manteniment de 
les activitats 
existents i 

compatibles amb 
la protecció del sòl 
(agrícola i forestal) 
i evitar situacions 
d’abandonament i 

de degradació 

Cicle de 
l’aigua 

 

Establiment d’un 
règim d’usos per 

protegir les aigües 
subterrànies i 
evitar la seva 

contaminació, amb 
efectes en termes 
de cost energètic i 
d’impactes sobre 

la qualitat del medi 

Establiment de 
pautes de disseny 

de les zones 
verdes i de la 
vegetació amb 

criteris d’adaptació 
climàtica i estalvi 

d’aigua 

Separació de les 
aigües pluvials per 

aconseguir uns 
volums d’aigua que 

poden ser 
reutilitzats en els 

espais públics 

Establiment de 
mesures d’estalvi 

d’aigua a les 
edificacions per 

reduir els consums i 
així disminuir les 

demandes 
hídriques  del 

sistema públic de 
subministrament 

Establiment de 
criteris pel disseny 

de les zones verdes 
amb vegetació 
adaptada a la 

climatologia del lloc 
i per tant de baix 

requeriment hídric 

Previsió d’accions 
estructurals per 

garantir el 
subministrament 
d’aigua durant els 

episodis 
d’escassetat 
d’aigua en 

l’abastament, 
sobretot davant 
d’escenaris de 

major freqüència 
de sequeres 

 Previsió de 
sistemes d’estalvi 
d’aigua en el reg 

de les zones 
verdes i dels 

camps agrícoles 

Consum i 
producció 
energètica 

Proposta d’un model de 
creixement urbà moderat 
i en compacitat amb el 
teixit urbà existent, que 
suposa una despesa 

energètica menor que un 
model de creixement 

   

Definició 
d’estratègies i 

mesures per a la 
producció i el 
consum local 

d’energia 
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Sectors / 
Aspectes 

Classificació del sòl 
Qualificació del 

sòl 
Condicions 
d’ordenació 

Condicions 
d’edificació 

Gestió 

expansiu i intens 

Mobilitat 

Previsió de mesures 
destinades a àrees 
d’aparcament de 

vehicles i així avançar 
cap a un model de 
mobilitat sostenible 

basat en la prioritat dels 
vianants, la bicicleta i el 

transport col·lectiu 

 

Millores de les 
estructures viàries 
internes del nucli 
de Santa Cristina 

d’Aro per 
optimitzar la 

mobilitat en cotxe i 
reduir el consum 

energètic i les 
emissions de 

gasos 
contaminants 

 

Millora de l’oferta 
del transport 

col·lectiu com a 
alternativa a l’ús 

del cotxe 
particular 

Habitatge    

Establiment a la 
normativa 

urbanística de 
criteris bioclimàtics 
en el disseny dels 

edificis perquè 
siguin 

energèticament 
òptims i 

autosuficients, i 
redueixin els 

consums d’energia i 
la contaminació 

atmosfèrica segons 
mecanismes de 

reducció i eficiència 
energètica 

(orientació façanes, 
ventilacions 

creuades, noves 
tecnologies, etc.) i 

també a l’ús 
d’energies 

renovables (per 
ACS, climatització, 

etc.) 

 

Sistema 
d’espais 
oberts i 
espais 
lliures 
urbans 

Incorporació al SNU de 
peces de sòl avui 

classificades com a sòl 
urbanitzable i que 

quedaran lliures de 
transformacions urbanes 

i alhora prendran 
funcions de valor 

Zonificació del sòl 
no urbanitzable 

amb l’objectiu de 
protegir els 

sistemes naturals i 
evitar la pèrdua de 

biodiversitat 

Zonificació del sòl 

Establiment a la 
normativa 

urbanística de 
criteris bioclimàtics 

de les zones 
verdes perquè 
actuïn com a 

pulmons verds i de 
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Sectors / 
Aspectes 

Classificació del sòl 
Qualificació del 

sòl 
Condicions 
d’ordenació 

Condicions 
d’edificació 

Gestió 

territorial (permeabilitat 
urbana a la façana del 

riu Ridaura) 

no urbanitzable per 
protegir el sòl 

forestal i també 
agrícola per raons 
de biodiversitat, de 
protecció del sòl, 
de les funcions 
hidrològiques i 

com a embornals 
amb capacitat 

d’absorció de CO2  

confort climàtic per 
a les persones 

Residus 

   

Establiment a la 
normativa 

urbanística de 
mesures a les 

àrees d’aportació 
per a la recollida 

eficient dels residus 
en l’espai urbà 
públic i privat 

Impuls de la 
recollida selectiva 

per reduir 
l’arribada de 
residus sòlids 
urbans en els 

abocadors, i així 
disminuir l’impacte 
dels processos de 
tractament sobre 

l’atmosfera 

L’avanç de Pla inclou un model de desenvolupament urbanístic centrat en la contenció del creixement 
urbanístic, basat en una ocupació urbana poc expansiva i de poca intensitat en l’ocupació del sòl. Respecte a 
la situació actual, l’increment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és poc significatiu o, almenys, 
assumible pel medi (valoració objecte de l’estudi ambiental estratègic), i d’altra banda, tant el potencial de 
creixement urbanístic com la zonificació dels espais urbans i del sòl no urbanitzable són més favorables 
respecte al planejament vigent perquè s’introdueixen criteris de protecció del medi i de sostenibilitat urbana 
que en general milloren el desenvolupament del Pla davant d’un escenari de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic. 
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5. CONTRAST AMBIENTAL D’ALTERNATIVES 

5.1. PRESENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Aquest apartat presenta les diferents alternatives que l’equip redactor del POUM ha 
considerat, analitzat i avaluat per tal de treballar i justificar l’alternativa adoptada en 
aquesta fase preliminar de revisió del planejament urbanístic municipal vigent a Santa 
Cristina d’Aro. 

Tal com argumenta la memòria urbanística de l’Avanç de Pla, l’estudi d’alternatives és un 
exercici complex en el qual no és suficient considerar dues opcions tancades, ja que les 
propostes d’ordenació urbanística són els reflex de les relacions de diferents elements, de 
diferent ordre i a diferent escala, i es combinen amb un propòsit planificador, havent de 
tenir en compte variables i escenaris socials i econòmics del municipi, i que es relacionen 
amb àmbits territorials de major escala. I en aquest marc d’anàlisi i avaluació 
d’alternatives també s’introdueixen les sensibilitats i condicionants ambientals a l’hora de 
prendre les decisions urbanístiques, amb l’objectiu que la proposta de planejament 
urbanístic sigui el màxim d’ambientalment satisfactori. 

En síntesi, els aspectes bàsics i els inputs que intervenen i condicionen la planificació 
urbanística són els següents: 

a) les voluntats municipals inicialment expressades en la relació de propòsits objectius i 
criteris de planejament, 

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

c) 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, 

d) el règim jurídic del sòl, 

e) els diferents sistemes territorials (mobilitat, assentaments, espais oberts), 

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

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

h) les diferents condicions urbanístiques específiques (ordenació, edificació, gestió,...) per a 
cada una de les diferents zones. 

i) les opinions i suggeriments dels agents del territori durant les fases de participació 
ciutadana, i 

j) els informes de les administracions competents elaborats en les diferents fases del procés 
de redacció del POUM. 
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D’acord amb aquest marc de referència, les alternatives es consideren segons dues 
escales d’anàlisi: 

 Escala genèrica, de valoració dels propòsits generals de cada escenari 
considerat: 
 

o Escenari de manteniment del planejament urbanístic vigent 
(alternativa 0) 

o Escenari d’adaptació del planejament urbanístic vigent 
(alternativa 1) 

o Escenari de revisió del planejament urbanístic vigent (alternativa 
2) 
 

 Escala específica, de valoració de diferents aspectes corresponents a 
l’estructura del territori, i a conceptes relacionats amb la planificació 
municipal, en el marc dels tres escenaris anteriors: 
 

o Marc territorial 
o Hipòtesis de creixement demogràfic 
o Classificació del sòl 
o Sistemes urbanístics 

 

5.1.1. DEFINICIÓ D’ALTERNATIVES A ESCALA GENÈRICA 

Consisteix en una anàlisi d’alternatives de planejament urbanístic municipal que posa 
l’atenció en la concepció urbanística segons grans propòsits urbanístics, tenint en compte 
l’adaptació, actualització, adequació, idoneïtat i, sobretot, revisió del planejament d’acord 
amb quin model de territori es vol implementar al municipi. 

En aquesta anàlisi hi intervenen de partida diversos elements  com les voluntats 
municipals, les futures demandes socioeconòmiques, i les conveniències de protecció 
ambiental i de compatibilitat del desenvolupament urbanístic amb els valors naturals, 
paisatgístics i culturals de Santa Cristina d’Aro. 

Concretament es consideren aquestes tres alternatives de concepció sobre el 
planejament urbanístic: 

Alternativa 0. Manteniment del planejament urbanístic vigent 

Escenari que consisteix a no realitzar la revisió del POUM 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. 
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Alternativa 1. Adaptació del planejament urbanístic vigent 

Escenari que consisteix en actualitzar i 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 

d) actualitzar-lo amb totes les modificacions que s’han produït en el seu període de vigència 

e) no modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a l’ordenació 
establerta en el POUM/2008 

Alternativa 2. Revisió del planejament urbanístic vigent 

Escenari que consisteix en adaptar, actualitzar i revisar el vigent POUM, millorant la seva 
ordenació i incorporant elements propositius urbanístics en base a les noves necessitats 
socials, ambientals i econòmiques del municipi, que es plantegen per a la propera dècada. 

Resulta 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. 

 

5.1.1. DEFINICIÓ D’ALTERNATIVES A ESCALA ESPECÍFICA 

En el marc del plantejament anterior, a continuació es formula una anàlisi d’alternatives 
més específica, que consisteix en una valoració d’alternatives que resulta de la 
combinació de diferents reflexions i valoracions plantejades per a diferents àmbits 
d’actuació urbanística i sempre relacionades amb el context local i l’àmbit territorial 
general que emmarca la planificació urbanística. 

Desglossant l’anàlisi anterior d’alternatives, d’abast més genèric, en aquest apartat es 
proposen diferents alternatives en aspectes parcials que fan referència a elements 
cabdals en l’estructura i per a l’estructuració urbana i territorial del terme de Santa 
Cristina d’Aro, com són el sistema de mobilitat, el sistema d’espais oberts i el sistema 
d’assentaments. 

Tots aquests components, segons quines siguin les opcions considerades, tenen clars 
efectes sobre el règim del sòl, i per això, en l’anàlisi d’alternatives a escala específica es 
té en compte l’avaluació d’alternatives amb relació a la classificació del sòl. 

 

 



POUM SANTA CRISTINA D’ARO  -120- 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

 

Alternativa zero. Manteniment del planejament urbanístic vigent 

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. 

 

 

 

 

 

 

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). 
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Alternativa d’Adaptació del planejament urbanístic vigent 

Correspon a aquesta alternativa l’adaptació del planejament vigent al compliment de les diferents 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 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. 

 

Amb relació al sòl urbà, 

es proposa mantenir l’ordenació del vigent POUM, disminuint la seva superfície al classificar dins 
el sòl no urbanitzable el barri de Salom, en compliment d’una sentència del TSJC, i per altra banda 
incrementant la superfície ordenada per aquest règim de sòl com a conseqüència d’incorporar els 
sòls desenvolupats provinents dels sectors de sòl urbanitzable delimitat, com són La Teulera (SUD 
03), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II (SUD 11) i Tueda (SUD 14). 
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Amb relació al sòl urbanitzable, 

es 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. 

Els SUD es reparteixen en sectors residencials són: 
- Ridaura (SUD 01) 
- Serra Sol III (SUD 02) 
- Pedro (SUD 04) 
- Riera Malvet (SUD 10) 
- Bell.lloc III (SUD 12) 
- Riera Molinets (SUD 13) 

I també en sectors industrials: 
- Molí d’en Reixac-Bernardes (SUD 15) 
- Molí d’en Tarres (SUD 16) 

A banda dels sectors urbanístics desenvolupats o en tràmit d’aprovació, el POUM vigent 
contempla diferents sectors no desenvolupats, i l’alternativa 1 proposa revisar el tipus de 
classificació del sòl en alguns casos concrets: 

Es classifiquen dins dels sòls urbanitzables delimitats els següents sectors residencials: 
- L’Estació (SUD 05)  
- Mas Pla A (SUD 08) 
- Equipament La Teulera (SUD 07) 

Es classifiquen dins dels sòls urbanitzables no delimitats els següents sectors: 
- Camí vell (SUD 06) 
- Activitats turístiques (SUD 17) 

Es classifica com a sòl no urbanitzable el següent sector d’activitat econòmica: 
- Els Àrids (SUD 18) 

 

Amb relació al 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 que prové del sector de sòl urbanitzable no 
delimitat Els Àrids (SUD 18). 
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Alternativa de Revisió del planejament urbanístic vigent 

Respon a un 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 d’urbanització 
compacte que haurà de tenint en compte una correlació adequada entre els aprofitaments 
admesos i els espais públics de relació. 

 

Amb relació al sòl urbà, 

aquesta alternativa 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. 


