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Pel que fa al sòl urbà consolidat, es proposa el següent: 

- es manté aquest tipus de sòl ja ordenat en el POUM/2008 
- s’incorporen 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 es classifica com a sòl no urbanitzable, tal i com ja preveu el 
POUM actual després d’una modificació puntual del planejament.  
- s’incorporen al sòl urbà consolidat els sectors urbanitzables delimitats ja desenvolupats 
de La Teulera (SUD 02), Mas Pla C (SUD 09), Mas Trempat II (SUD 11) i Tueda (SUD 14). 

 
Pel que fa al sòl urbà no consolidat, es proposa el següent: 

- 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. 

- dels 14 polígons d’actuació ordenats pel vigent POUM la revisió del POUM diferencia 
entre els set àmbits parcialment desenvolupats, que tots ells presenten dèficits 
d’urbanització, mentre que dels set restants que no s’han desenvolupat, es procura donar 
un tractament individualitzat i diferenciant a cada un d’ells, essent el text que es presenti 
per a l’aprovació inicial el que finalment revisi les condicions urbanístiques que cal donar 
en cada cas. 

Amb relació al sòl urbanitzable, 

Aquesta alternativa posa una atenció especial en el 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. 

Es proposa mantenir els sectors de sòl urbanitzable delimitat amb planejament derivat aprovat i/o 
en tramitació: 
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D’altra banda, pel que fa als sectors urbanitzables no delimitats, aquesta alternativa total o 
parcialment únicament aquells que donessin coherència a l’estructura general i orgànica del 
territori i responguessin a futures previsions socioeconòmiques. 

Es classifica dins els sòls urbanitzables delimitats el sector d’Equipaments La Teulera (SUD 07), 
reduint la seva extensió superficial de 6,21 ha a 1,47 ha. 

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  

Es classifica com a sòl no urbanitzable sector Els Àrids (antic SUND 18) que requerirà d’una 
actuació específica que ordeni l’actual situació. 

Es planteja una reducció de l’extensió d’aquest tipus de sòl en les quanties següents: 

 

 

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 (SUND 
18) 

  

 

 

 

 

 
 
Veure amb mes detall a la Memòria urbanística 
 de l’Avanç del POUM 
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Quadre comparatiu de les diferents alternatives 

Tot seguit es mostra una taula que posa en contrast la intensitat i l’extensió dels 
creixements urbans que plantegen cadascuna de les tres alternatives de planejament, i 
tant les diferències de les superfícies dels sòls urbanitzables i no urbanitzable, com les 
càrregues previstes d’habitatges, són indicadors reveladors de l’abast i potencial 
urbanístic de les tres propostes urbanístiques considerades. 
 
Punt de partida: POUM/2008: 

 
Alternatives comparades 
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5.2. VALORACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

El contrast d’alternatives resulta de la valoració del nivell de consideració i compliment 
per part de cada alternativa dels objectius de sostenibilitat urbanística establerts al capítol 
anterior. D’aquest exercici de comparació dels diferents escenaris es desprendrà la 
justificació de la millor proposta de partida de planejament urbanístic municipal de Santa 
Cristina d’Aro, i que a mesura que avanci la redacció del POUM maduraran els criteris i 
l’especificitat de les decisions urbanístiques en tots els tipus de sòls. 

L’exercici de valoració d’alternatives es du a terme seguint el plantejament de l’apartat 
anterior de la doble escala d’anàlisi: 

- Alternatives a escala genèrica 

- Alternatives a escala específica 

 

5.2.1. AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES A ESCALA GENÈRICA 

El contrast ambiental de les diferents alternatives de planejament se sustenta en el grau 
de compliment dels propòsits ambientals que ha de seguir la proposta de POUM i que 
han estat establerts en aquesta fase preliminar de redacció del Pla (veure capítol 3). 

La valoració visual d’aquest contrast ambiental d’alternatives queda il·lustradament 
representat en els mapes corresponents de l’annex cartogràfic, i que també se n’adjunta 
una mostra a continuació. 

 

 

Avaluació socioambiental de les alternatives proposades 

Sistema d’avaluació 

PUNTUACIÓ. NIVELL DE CONSIDERACIÓ DELS PROPÒSITS AMBIENTALS PER PART DE LA PROPOSTA 

 (-2): en mala consideració;  (+1): parcialment considerat; i (+2): en bona consideració 

Propòsits 
ambientals 

Alternatives 

0 1 2 

1. Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent    

2. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del 
municipi 

   

3. Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica    

4. Conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística    
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Propòsits 
ambientals 

Alternatives 

0 1 2 

5. Protecció del sòl i l’activitat agrícola    

6. Prevenció i gestió dels riscos naturals existents    

7. Estructuració integrada del sistema de mobilitat    

8. Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus efectes i 
desenvolupament urbanístic sostenible 

   

PUNTUACIÓ FINAL +3 +6 +5 

 

5.2.2. AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES A ESCALA ESPECÍFICA 

S’ha comentat en apartats anteriors que l’anàlisi d’alternatives a una escala més 
específica se centra especialment en les propostes de classificació del sòl. 

Com en el cas anterior, en els mapes corresponents de l’annex cartogràfic es pot 
visualitzar la superposició de cadascuna de les propostes urbanístiques aquí plantejades 
amb el mapa de sensibilitat global del terme municipal de Santa Cristina d’Aro. d’aquesta 
manera, ja es pot dimensionar inicialment l’abast potencial dels efectes que pot tenir la 
proposta de zonificació de cada alternativa d’acord amb les sensibilitats ambientals del 
medi receptor. 

En aquest cas, donada la precisió de l’escala d’anàlisi, l’avaluació ambiental de cada 
alternativa és més exhaustiva, i es realitza a partir de comprovar el grau de compliment 
dels objectius específics que desglossen els diferents propòsits ambientals. 

 

Avaluació socioambiental de les alternatives proposades 

Sistema d’avaluació 

PUNTUACIÓ. NIVELL DE CONSIDERACIÓ DELS PROPÒSITS AMBIENTALS PER PART DE LA PROPOSTA 

 (-2): en mala consideració;  (+1): parcialment considerat; i (+2): en bona consideració 

Propòsits i objectius 
ambientals específics 

Alternatives 

0 1 2 

1. Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent 

Evitar l’ocupació innecessària del sòl i la seva artificialització    

Créixer en continuïtat i compacitat amb la trama urbana existent    
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Propòsits i objectius 
ambientals específics 

Alternatives 

0 1 2 

Potenciar el reciclatge, renovació i rehabilitació del teixit urbà    

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

   

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

   

Millorar els sectors urbans amb dèficits d’urbanització    

PUNTUACIÓ PARCIAL -6 +7 +12 

2. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi 

Conservar el conjunt de la matriu biofísica del terme    

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

Conservar i potenciar les condicions naturals dels espais 
periurbans 

   

PUNTUACIÓ PARCIAL +5 +5 +6 

3. Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica 

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

   

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

   

Aprofitar el potencial estructurador de la xarxa hídrica    

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

   

PUNTUACIÓ PARCIAL +4 +4 +8 

4. Conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística 

Conservar la matriu forestal, agrícola i fluvial del sistema d’espais 
oberts 
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Propòsits i objectius 
ambientals específics 

Alternatives 

0 1 2 

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

   

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

   

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

   

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

   

Protegir i posar en valor el patrimoni cultural i històric del municipi i 
les fesomies singulars dels nuclis rurals 

   

PUNTUACIÓ PARCIAL +7 +7 +12 

5. Protecció del sòl i l’activitat agrícola 

Protegir les àrees de major valor agrològic del sòl    

Posar en valor els espais periurbans dedicats a l’horta    

PUNTUACIÓ PARCIAL +2 +2 +4 

6. Prevenció i gestió dels riscos naturals existents 

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

Reduir l’exposició al risc d’incendis forestals    

Minimitzar el risc de pèrdua de qualitat del medi hidrogeològic    

Identificar i evitar els riscos geològics associats als moviments de 
vessants 

   

PUNTUACIÓ PARCIAL +4 +4 +8 

7. Estructuració integrada del sistema de mobilitat 

Estructurar globalment la xarxa viària territorial i local    

Incidir en la trama viària local per ordenar la mobilitat interna i    
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Propòsits i objectius 
ambientals específics 

Alternatives 

0 1 2 

implantar mesures per fomentar la mobilitat sostenible 

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

   

PUNTUACIÓ PARCIAL +3 +3 +6 

8. Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus efectes i desenvolupament 
urbanístic sostenible 

Ordenar l’aparcament de vehicles i provocar desplaçaments a peu 
o en bicicleta 

   

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

   

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

   

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

   

Controlar la contaminació acústica en l’emissió i la immissió de 
soroll 

   

PUNTUACIÓ PARCIAL -1 +5 +10 

PUNTUACIÓ FINAL +18 +37 +66 

 

5.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

L’anàlisi ambiental d’alternatives es basa en la verificació del compliment dels criteris i els 
objectius del Pla i, en aquest context, en fases posteriors de la redacció del POUM es 
justificarà la idoneïtat ambiental de l’alternativa escollida a partir d’una avaluació 
exhaustiva dels possibles efectes ambientals acumulatius d’acord amb la proposta 
urbanística. 

D’acord amb els resultats de la matriu anterior de contrast d’alternatives, l’opció 2 de 
revisió del planejament urbanístic municipal vigent és la que presenta una valoració 
numèrica superior, i per tant és la que presenta un perfil ambiental més satisfactori en 
favor de la sostenibilitat ambiental pels diferents propòsits ambientals establerts pel nou 
POUM: minimització de consum de sòl, estalvi de recursos naturals, protecció de 
sistemes naturals, connectivitat ecològica i social, conservació, permeabilitat i integració 
paisatgística, mobilitat sostenible i mimimització de riscos naturals. 
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L’alternativa 2 és la opció urbanística que encaixa més i millor amb el 
mapa de sensibilitat ambiental per a cadascun dels àmbits que s’han 
diagnosticat en aquesta fase preliminar d’avaluació ambiental (medi físic, 
medi natural, paisatge i riscos naturals). 

Pel que fa a la globalitat del sistema d’espais oberts del terme de Santa Cristina d’Aro, el 
POUM de 2008 ja presenta un grau satisfactori de sensibilitat amb els valors naturals del 
territori i té una vocació de protecció de les qualitats ecològiques i paisatgístiques. D’aquí 
que tant l’alternativa 1 i 2 mantinguin les zones i els àmbits del sòl no urbanitzable, com a 
components del sistema d’espais oberts. En aquest sentit, es manté l’àmbit de 
connectivitat ecològica i l’àmbit de protecció paisatgística a la Vall de Solius. Tot i així, 
convé posar el focus d’atenció en aspectes ambientalment rellevants com el tractament 
de les zones de vora amb els espais naturals protegits en els sectors d’urbanitzacions al 
massís de les Gavarres, o atendre el risc ambiental de l’emplaçament d’activitats de 
caràcter rural en àmbits propers a la zona urbana i a espais naturals, com són els acopis 
de runa al front del Ridaura, amb els efectes ecològics i paisatgístics que comporta. 

No obstant, l’alternativa 2 augmenta el zoom de l’anàlisi urbanística per a una millora 
ambiental substancial d’acord amb la finalitat que pren el nou planejament per afinar el 
bisturí en el tractament dels espais de vora urbana, a l’expectativa del creixement urbà. 
Concretament, aquesta atenció especial en els àmbits periurbans dona major significació 
a espais estratègics per a la connectivitat ecològica en un àmbit molt més local (blindatge 
de zones agrícoles a la vall del Ridaura amb façana al riu), o per a l’esponjament dels 
espais oberts dins d’aquesta zona perifèrica exposada a la pressió urbanística 
(desclassificació dels SUD-06, reducció del SUD-17, eliminació/reclassificació del SUND-
18), o per a la permeabilitat de la zona urbana amb el seu entorn agrícola 
(desclassificació del SUD-07). 

El propòsit del POUM de garantir la compacitat urbana, la contenció del creixement urbà i 
la posada en valor dels espais oberts de la vora urbana al nucli de Santa Cristina d’Aro, 
es materialitza a través de canvis en la classificació del sòl dels sòls urbanitzables, 
especialment concentrats en la zona periurbana, i que tenen uns efectes ambientals 
positivament significatius (anotats més avall): 

 
 

POUM vigent Proposta POUM  POUM vigent Proposta POUM 

SUD01 SUD  SUD10 SUD 

SUD02 SUD  SUD11 SU 

SUD03 SU  SUD12 SUD 

SUD04 SUD  SUD13 SUD 
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SUD05 SUND  SUD14 SU 

SUD06 SNU  SUD15 SUD 

SUD07 SNU SUD  SUD16 SUD 

SUD08 SUND SNU  SUD17 SNU SUND 

SUD09 SU  SUND18 SNU 

Concretament, una de les principals aportacions urbanístiques amb un signe de clara 
millora ambiental de l’Alternativa 2 és l’esponjament de la zona periurbana al camí vell 
que permet la permeabilitat meridiana i horitzontal en sòl no urbanitzable de tot el front 
fluvial a l’est del terme, afavorint la discontinuïtat urbana fins al terme de Castell-Platja 
d’Aro, i concretament el nucli de Castell d’Aro. 

 

La memòria urbanística de l’Avanç de Pla posa l’accent en la prioritat que té aquesta 
revisió del planejament urbanístic municipal sobre els sòls urbanitzables previstos en el 
POUM vigent i, per tant, en la revisió dels sòls del futur creixement urbà. Es prioritza el 
reciclatge urbà vers el creixement en extensió 

Aquesta vocació per reduir el consum de sòl té uns efectes directes sobre el perfil 
ambiental del medi receptor i sobre els vectors ambientals com l’energia, l’aigua, els 
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residus i la contaminació atmosfèrica. Aquests extrems seran àmpliament avaluats en 
l’Estudi ambiental estratègic que acompanyarà el Pla per a la seva aprovació provisional. 

Per això, aquesta mesura o criteri de clara contenció del creixement urbanístic té uns 
efectes ambientals evidents i fa que es compleixin satisfactòriament alguns dels propòsits 
ambientals establerts en aquest DIE i que assumeix el Pla, com són (1) la compactació 
urbana i la optimització del sòl urbà existent aprofitant el seu enorme potencial 
residencial, (2) la conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística, (3) la protecció 
del sòl i l’activitat agrícola, i (3) la contribució al fre del canvi climàtic. 

En aquest sentit, les diferències sobre la intensitat i l’extensió del creixement urbà que 
plantegen les tres alternatives queden clarament manifestades en els mapes 
corresponents de l’annex cartogràfic d’aquest document, on se sobreposen les tres 
alternatives de planejament amb el mapa de sensibilitat ambiental. 

El reciclatge, la cirurgia, la rehabilitació i la renovació dels sòls urbans existents 
justifiquen la viabilitat i compromís d’un POUM amb un creixement urbà menys expansiu. 
Es concentren els sòls urbanitzables delimitats, destinats a futurs creixements als ja 
existents amb planejament derivat. 

La principal capacitat d’oferta de sòl residencial recau en els sòls urbanitzables, i en 
aquest sentit, l’Alternativa 2 preveu un total de 638 habitatges per a aquest tipus de sòl, 
en front als 2.255 habitatges previstos al POUM/2008 en aquest regim de sòl. 

Aquests 638 habitatges poden cobrir amb escreix les previsions derivades del creixement 
de població que la revisió del POUM estima per a la propera dècada. La bossa total 
d’habitatges de la nova proposta de planejament es redueix pràcticament en dues 
terceres parts amb relació als habitatges previstos pel POUM vigent. 

Això es tradueix en el fet que alguns sòls urbanitzables delimitats previstos en el POUM 
vigent, o bé s’han desclassificat i es proposen com a sòls no urbanitzables, o bé es 
plantegen com a sòls urbanitzables no delimitats, i esdevindran reserves de sòl que 
només es delimitaran com a nous sectors urbanitzables si es justifica la necessitat de nou 
sòl d’ús residencial. Mentrestant es mantindran els usos actuals i admesos en sòl no 
urbanitzable. 

En aquesta fase preliminar d’avaluació ambiental i de redacció del Pla, l’atenció de la 
valoració ambiental se centra especialment en les formes de l’ocupació del sòl, en la seva 
intensitat i sobretot en quina és l’extensió del nou consum de sòl. Es pot afirmar que els 
àmbits que són objecte de la transformació urbanística són en general ambientalment 
compatibles amb la preservació dels valors de la matriu territorial, a l’espera dels estudis 
de detall sobre la inundabilitat fluvial dels torrents que conflueixen al riu Ridaura, i que 
condicionaran el règim compatible d’usos en l’àmbit urbà i urbanitzable. 
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En les fases posteriors es justificarà especialment la capacitat de càrrega en recursos 
naturals del municipi per assumir la nova proposta urbanística (suficiència energètica i 
hídrica, absorció de la mobilitat generada, etc.). 

D’acord amb el que s’ha anat comentant en aquest apartat de justificació de la major 
viabilitat ambiental de l’Alternativa 2, la següent figura il·lustra gràficament els avantatges 
ambientals d’aquesta alternativa respecte el POUM vigent d’acord amb els canvis de 
classificació del sòl que es proposen a l’entorn urbà del nucli de Santa Cristina d’Aro. Es 
mostren quins són els efectes ambientals que s’eviten i les oportunitats ambientals que es 
generen. 
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Cal apuntar que l’Alternativa 2 proposa una reserva de sòl en SNU, a continuació de la 
zona esportiva municipal actual, a l’oest del terme, resseguint la via verda del Carrilet. 
Convindrà revisar l’extensió de l’àmbit i les condicions de l’ocupació per part dels 
equipaments per tal de no reduir la traça boscosa i evitar la desfragmentació de la 
continuïtat del corredor d’espais oberts en sentit meridià, del Ridaura a les pre-Gavarres. 
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D’altra banda, la nova proposta de POUM vol posar èmfasi en l’ordenació i la regulació 
dels àmbits de gestió de residus i acopi de runes, avui amb una forta dispersió d’aquests 
usos per tot el territori. Hi ha pedreres, dipòsits controlats de residus d’origen municipal, 
instal·lacions d’acopi, classificació d’àrids, dipòsit i tractament de runes de construcció, i 
zones incontrolades de moviments de terra i acumulació de material. 
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Desapareixerà aquest tipus d’activitat de l’àmbit del camí vell de Santa Cristina a Castell-
Platja d’Aro classificant aquest sòl com a no urbanitzable i prohibint aquest tipus d’ús, i 
d’altres es regularan amb el futur desenvolupament dels sectors destinats a activitats 
econòmiques del Molí d’en Tarrés i Bernades. Es mantindrà en activitat la pedrera Mas 
Patxot d’extracció de sauló, i es redueix l’àmbit d’activitat que ja preveu el POUM vigent 
en una àrea d’acopi de terres, àrids, runes o materials de construcció emplaçada a les 
Roques Bessones, a Solius. En la següent fase de la redacció del Pla es delimitarà més 
exactament l’àmbit que ha de ser objecte de Pla especial per tal que es destini a aquests 
usos d’acord amb criteris geològics, hidrològics i paisatgístics. 
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A banda de tot aquest contrast ambiental entre les tres alternatives, a continuació 
s’apunten, amb paraules clau, quins són, en conjunt, els criteris i beneficis ambientals de 
la proposta de planejament escollida en aquesta fase inicial, seguint l’esquema dels 
objectius que agrupa i estableix el Pla en la seva memòria urbanística, els quals posen en 
valor la proposta de l’Avanç de POUM i justifiquen la seva congruència amb un model de 
sostenibilitat urbanística: 

 
 

L’Anella verda de Santa Cristina d’Aro 

Finalment, és bo fer esment d’una proposta que es treballarà més detingudament en les 
properes fases d’aquest procés de revisió del POUM de Santa Cristina, i que es refereix 
concretament a l’anella verda. Ve a ser una proposta que il·lustra el potencial del municipi 
per protegir i posar en valor els espais naturals i elements patrimonials de l’entorn rural 
urbà i rural. El terme de Santa Cristina d’Aro disposa d’una xarxa integrada d’itineraris 
adequadament senyalitzats que recorren de manera transversal o meridianament el 
conjunt del municipi, i a més a més té continuïtat a l’exterior. 
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Es tracta d’una matriu de vies socials que encerclen el nucli de Santa Cristina i es 
relacionen amb els espais oberts i naturals de l’entorn, i amb els punts de concurrència 
de la gent. D’aquesta manera, es pot definir una anella verda del municipi per a una 
mobilitat sostenible i saludable. Més concretament, tal com assenyala la següent figura, 
els corredors naturals i les vies socials d’aquesta anella venen configurades pel traçat del 
carril bici, a l’est, per traces de BTT, també per vies locals que voregen o travessen el 
Ridaura, per espais d’interès natural, i per àmbits agroforestals. S’integren doncs, espais i 
elements que posen de manifest el mosaic, la riquesa i la diversitat de paisatges al terme 
de Santa Cristina d’Aro, creant un corredor verd (espais naturals i vies connectores) 
d’àmbit territorial i local que suposa beneficis biològics i de benestar social. 

 

 



POUM SANTA CRISTINA D’ARO  -142- 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

 

 

Dintre d’aquesta anella verda, el riu Ridaura pren un paper cabdal i esdevé el cordó 
umbilical per a la permeabilitat biològica entre els espais naturals de les Gavarres i 
l’Ardenya-Cadireta, i com a element estructurador molt potent pel desenvolupament 
urbanístic del nucli de Santa Cristina d’Aro. 

En aquest línia, es van orientar les estratègies, mesures i actuacions del Pla especial de 
recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al pas pel terme de Santa Cristina 
d’Aro, i que seran oportunament considerades pel POUM en revisió. 
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6. CONCLUSIÓ 

La redacció del POUM compta amb un equip multidisciplinar i el treball transversal ha 
estat clau en aquesta fase inicial a l’hora de definir el model, els propòsits i les prioritats 
per a la planificació urbanística de Santa Cristina d’Aro, i aquesta feina ha anat 
estretament agafada de la mà dels treballs de diagnosi i avaluació ambiental. Els valors, 
les vulnerabilitats i les oportunitats ambientals condicionen en bona mesura la proposta 
de partida de zonificació dels usos de la matriu territorial del municipi per part del nou 
POUM. 

D’acord amb la memòria urbanística, el POUM partirà de tres criteris bàsics a l’hora de 
definir la proposta de planejament: els urbanístics, els socials, els democràtics, i els 
ambientals. En l’àmbit ambiental, l’indicador preliminar bàsic per a l’avaluació de la 
viabilitat o compatibilitat ambiental de l’alternativa escollida és el bon encaix i el grau 
elevat d’afinitat de la zonificació urbanística proposada amb el mapa de sensibilitat 
ambiental. 

L’objectiu és donar resposta a disfuncions o riscos de caràcter ambiental que hi ha avui 
amb relació al planejament vigent, i per tant oferir solucions ambientals en aspectes 
urbanístics, i en general evitar la pèrdua de valors per escassetat (com el conjunt de la 
matriu agrícola i la seva estructura paisatgística), o garantir la protecció indefinida 
d’espais i elements naturals o d’interès estratègic per a la connectivitat o la permeabilitat 
paisatgística, sobretot a la zona periurbana (espais intersticials lliures d’ocupació idonis 
per l’esponjament urbà), més exposada a l’expectativa urbanística, o traslladar usos 
incompatibles amb l’entorn urbà (com l’acopi de runes). L’objectiu és assolir un blindatge 
urbanístic d’àrees ambientalment sensibles. 

L’avaluació ambiental de l’Avanç del POUM parteix de tres àmbits o escales de treball a 
l’hora de la valorar si el Pla és ambientalment satisfactori: l’abast de l’ocupació del sòl, la 
protecció d’espais i valors naturals, i la pressió sobre els recursos naturals. 

Pel que fa a la protecció d’espais i valors naturals, el POUM de 2008 ja definia una 
zonificació del sòl no urbanitzable que donava prioritat a la preservació de la matriu 
forestal, a part que ja compta amb una figura de protecció sectorial (PEIN de les Gavarres 
i de l’Ardenya-Cadiretes), i també es reconeix l’àmbit del Pla de Solius com un paisatge 
d’excel·lència, alhora que es regula, a escala més territorial, un àmbit d’interès connector 
a l’oest del terme. 

La nova proposta de POUM afina l’escala d’intervenció, i actua sobre espais d’àmbit més 
localitzat de valor connector, com la xarxa hídrica, peces agrícoles al front de masses 
boscoses o en zones periurbanes per garantir la transició urbana amb els espais oberts, o 
d’altres que són vitals per evitar la fragmentació dels espais oberts a la vall d’Aro, etc. 

Aquestes decisions urbanístiques tindran uns efectes ambientalment positius. 

D’altra banda, l’aspecte més rellevant en aquesta fase preliminar de la redacció del Pla es 
refereix a l’ocupació del sòl. En aquest sentit, els treballs del nou POUM revisen l’abast 
del creixement urbà al nucli de Santa Cristina, d’acord amb unes noves realitats 
socioeconòmiques i una major sensibilitat per a la significació urbanística dels elements 
naturals, i una protecció dels valors ambientals. L’avanç de POUM aplica un model de 
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creixement urbà basat en la compacitat i la contenció, disminueix l’expectativa 
d’urbanització, redueix el consum de nou sòl i preveu una bossa d’habitatges 
substancialment menor, posant el focus d’atenció en el reciclatge del teixit urbà existent a 
través d’ordenar els espais buits dins de la trama urbana. En aquest sentit, el POUM té la 
vocació d’aprofitar al màxim la capacitat i el potencial residencial del sòl urbà existent i els 
sòls urbanitzables amb planejament derivat aprovat o en tramitació, complementàriament 
amb la dinamització dels sectors econòmics (serveis, comerç i indústria) a través 
d’aquests sòls. 

Per donar resposta a les demandes socioeconòmiques (població, llocs de treball i 
habitatges) derivades de projeccions revisades i actualitzades, de cares al 2026, 
coincidint amb l’horitzó del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, no és 
necessari mantenir l’actual extensió de sòl urbà i urbanitzable donada la seva capacitat 
potencial, i en conseqüència l’Avanç del Pla proposa una reducció del creixement en 
extensió (sòl urbanitzable) i la voluntat de prioritzar mesures de reciclatge urbà. 

Així doncs, el POUM opta per optimitzar les capacitats del sòl urbà consolidat i no 
consolidat promovent 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.  

Aquesta premissa de partida de revisar el POUM vigent per tal de dimensionar el 
planejament urbanístic a la realitat socioeconòmica repercuteix en les formes d’ocupació 
del sòl i té efectes sobre el consum de sòl, sobre l’estructura de la matriu territorial -
sobretot periurbana-, i en definitiva, incideix en la pressió sobre els recursos naturals (sòl, 
aigua, residus i energia), que ve a ser el tercer gran punt ambiental a estudiar amb detall 
en el procés d’avaluació ambiental del POUM, i que serà analitzat en la fase següent. 

Hi ha algunes paraules clau que defineixen aquesta proposta de planejament urbanístic, 
com compacitat urbana, reciclatge urbà, contenció urbanística, coherència territorial, 
integració, funcionalitat, proporcionalitat, i sensibilitat i sostenibilitat ambiental. 

En aplicació dels objectius de compactació i la voluntat de dimensionar el 
dibuix de zonificació urbana a les expectatives raonables de creixement 
per a la pròxima dècada, l’alternativa de planejament urbanístic escollida 
planteja una opció de reducció de l’extensió del sòl urbanitzable. 

Finalment, és bo posar l’èmfasi en el propòsit que té la proposta de Pla a l’hora de 
garantir la connectivitat biològica i paisatgística del municipi, i que sigui funcional en 
termes territorials, socials i ecològics, i que en l’àmbit periurbà assegurin la permeabilitat 
entre la zona urbana i els espais oberts de l’entorn a través dels elements naturals. En 
aquest sentit, el POUM treballarà opcions de com els elements naturals (zones verdes, 
àmbit fluvial, xarxa hídrica, etc.) del espais oberts de l’entorn dins de la trama urbana, 
quina significació urbanística tenen dins del teixit urbà, com esdevenen artèries clau per a 
la permeabilitat urbana i ecològica amb l’entorn, etc. 

Es pretén conformar, doncs, una anella verda que connecti elements i espais que formen 
part de la composició del paisatge del municipi i que alhora són estructuradors de la 
matriu territorial. Concretament són els espais d’interès natural, les zones verdes urbanes 
i els connectors socials, és a dir, les matrius forestals dels massissos de les Gavarres i 
l’Ardenya-Cadiretes, la xarxa d’espais lliures existents i previstos del teixit urbà, i les rutes 
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senyalitzades en camins que formen part de la xarxa capil·lar dels espais oberts (via 
verda, GRs, rutes locals, etc.). Aquesta anella verda es configurarà territorialment en les 
fases següents de la redacció del planejament. 

Amb tot el que s’ha explicat, argumentat i justificat, aquesta fase inicial de la redacció del 
Pla proposa una alternativa de planejament que és ambientalment COMPATIBLE sota 
criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

 

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL DIE 

El present DIE es complementa amb la documentació gràfica annexa corresponent a: 
 

MAPES DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

MEDI FÍSIC 
01 - Geomorfologia 
02 - Geologia - Litologia 
03 - Geologia - Espais d’interès geològic 
04 - Hidrogeologia – Aqüífers 
05 - Hidrologia – Xarxa hídrica 
06 - Atmosfera 
 
MEDI NATURAL 
07 - Àrees d’interès natural  
08 - Hàbitats naturals  
09 - Àrees  d’interès per a la flora i la fauna 
10 - Hàbitats d’interès comunitari 
11 - Espais d’interès connector 
 
PAISATGE 
12a - Exposició visual – Miradors 
12b - Rutes senyalitzades 
13 - Unitats de paisatge  
14 - Elements significatius del paisatge 
15 - Activitat agrícola – Valor productiu 
16 - Permeabilitat paisatgística de la C-31 
 
MOBILITAT 
17 - Estructura – Xarxa de mobilitat 
18 - Rutes senyalitzades 
  
RISCOS NATURALS 
19 - Àmbits inundables 
20 - Risc d’incendis forestals 
21 - Vulnerabilitat hidrogeologia 
22 - Perillositat geològica 
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MAPES DE DIAGNOSI AMBIENTAL 

SENSIBILITAT AMBIENTAL 
23 - Sensibilitat de medi físic 
24 - Sensibilitat del medi natural 
25 - Sensibilitat del paisatge 
26 - Sensibilitat per riscos naturals 
27 - Sensibilitat global 
 
SENSIBILITAT AMBIENTAL EN RELACIÓ A LES ALTERNATIVES DE L’AVANÇ 
28 - Sensibilitat ambiental vs alternativa Zero 
29 - Sensibilitat ambiental vs alternativa Adaptació 
30 - Sensibilitat ambiental vs alternativa Revisió 
31 - Sensibilitat medi físic vs alternativa Revisió 
32 - Sensibilitat medi natural vs alternativa Revisió 
33 – Sensibilitat paisatge vs alternativa Revisió  
34 – Sensibilitat riscos naturals vs alternativa Revisió  
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