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1. Objecte de la modificació. 

D’acord amb el que estableix l’art. 69.2.b.5è del RLU, l’apartat 5.2.11 de la memòria del 
POUM de Santa Cristina D’Aro conté informació respecte les xarxes bàsiques de serveis 
existents així com les previsions respecte alguns d'ells i, d’acord amb l’art. 73.3 del mateix 
Reglament, també conté els plànols d’ordenació relatius a les xarxes generals de serveis que 
reflecteixen les propostes i solucions generals, concretament en els 5 plànols de la sèrie n-5 
(del n-5.1 al n-5.5), tot i que cada número de plànol està duplicat, un per reflectir les 
propostes d’electricitat i aigua i l’altre de sanejament i gas. 

Nogensmenys, ni la memòria ni els plànols del POUM contenen cap tipus d’informació ni 
proposta gràfica de la part de ponent del nucli urbà, on es situa el SUD 13 “Sector residencial 
Riera dels Molinets, el PAU 2 “Can Reixac” i el nucli disseminat de Solius. 

Essent necessari dotar aquest àmbit del municipi del servei d’aigua potable i de sanejament,  
i atès que el traçat d'aquestes xarxes ha de discórrer majoritàriament per SNU, l’Ajuntament 
va tramitar un projecte d’actuació específica d'acord amb l'art. 47.4.d del TRLU que no va 
merèixer l'aprovació definitiva per part de la CTU de Girona, que en la sessió de  20 de març 
de 2018, en entendre que es tracta d'unes infraestructures d'interès general que, d'acord 
amb la jurisprudència, formen part dels sistemes urbanístics generals de serveis tècnics per 
a infraestructures, i com a tal són part integrant de l'estructura general i orgànica del 
territori que pertoca al planejament vertebrar, estructurar, distribuir i organitzar, va acordar 
retornar la sol·licitud a l'Ajuntament per tal que o bé es tramiti una modificació del POUM que 
reconegui aquesta infraestructura, i desprès es reprengui la tramitació que preveu l'art. 48 
TRLU, o be es tramiti un PEU autònom que englobi tot el projecte. 

D'acord amb això, l'objecte de la present modificació és que el POUM reconegui aquesta  
infraestructura necessària per dotar els barris de Solius i de Can Reixac, situats a ponent del 
nucli urbà de Santa Cristina, de la xarxa de sanejament i de la xarxa d'aigua potable amb les 
garanties de cabal i sanitàries òptimes, així com elements necessaris per al seu 
funcionament. 

2. Antecedents.  

26/09/2007 S'aprova definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent 
(POUM) de Santa Cristina d'Aro. 

 Aquest planejament urbanístic general classifica el barri de Can Reixac com a 
sòl urbà consolidat inclòs en un Polígon d'actuació urbanística, codi PA.2 – 
CAN REIXACH, aquest té una superfície de 6,09 Ha i actualment està pendent 
de desenvolupar. El seu àmbit, així com les traces i seccions dels vials es 
fixen al plànol de zonificació N.4-2 del POUM. 

Pel que fa al barri de Solius, el POUM el classifica els terrenys que ocupen les 
masies i cases rurals com a sòl no urbanitzable i els qualifica en part com a 
zona 19 "protecció forestal", i en part com a zona 20 "protecció agrícola". El 
convent de Santa Elena i el monestir de Solius estan qualificats de 
Equipaments. 
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                                         Imatge del plànol 4.2. zonificació detallada del sòl 

 Pel que fa als serveis urbanístics del POUM vigent, es troben a l'apartat 
5.2.11 de la memòria del POUM. En aquesta memòria s'hi especifica l'estat 
actual i la previsió dels serveis urbanístics tant pel que fa al sanejament com 
per l'aigua potable de Santa Cristina d'Aro. En aquest apartat no esmenta la 
situació dels serveis urbanístics dels barris de can Reixac ni de Solius. 

Així mateix, pel que fa als plànols d'ordenació del POUM, en la sèrie 5 es 
desenvolupen les propostes d'infraestructures d'interès general del municipi. 
En aquests plànols tampoc es proposa cap proposta d'infraestructures 
d'interès general pels barris de Can Reixac i de Solius. 

26/10/2017 Els serveis tècnics municipals van redactar, un projecte d’actuació especifica 
d’interès públic per sol·licitar la instal·lació de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable i una xarxa de sanejament als barris de Can Reixac i de Solius.  

L’àmbit del projecte inclou la xarxa d’aigua potable i de la xarxa de 
sanejament, el dipòsit d’aigua i l’estació de bombeig d’aigües residuals així 
com l’espai d’ocupació temporal per l’execució de les obres.  

L’actuació s’inicia a la  rotonda de Bell-lloc (ctra.GIV6611 amb C250z) fins al 
nucli de Solius, prop de Mas Vilavella. La longitud de la canonada 
d’abastament en alta de l’aigua potable és de 2768 metres, i de distribució 
510 metres. La longitud de la canonada de sanejament és de 1163 metres i 
120 metres de canonada d’impulsió d’aigües residuals. 

El dipòsit d’aigua potable presenta una capacitat hidràulica de 250m3, amb 
un diàmetre exterior de 12,60 metres i una alçada construïda de 3,20. 

El pressupost d’execució material, és de 778.845,63€ i el termini d’execució 
es preveu de 11 mesos. 
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El projecte preveu la tramitació d’acord amb la secció 7 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, de 
l’aprovació d’un projecte d’actuació especifica, ja que considera el projecte 
una actuació especifica d’interès públic a que fa referencia l’article 47.4.d. del 
DL 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme. 

El procediment d’aprovació dels projectes d’actuació especifica està regulat 
als articles 49 al 56 del reglament 64/2014 de protecció de la legalitat 
urbanística. El projecte va seguir el procediment següent: 

- Aprovació inicial 
- Informació publica i notificació individual als veïns afectats 
- Petició d’informes 
- Aprovació prèvia per l’ajuntament 
- Aprovació definitiva per la comissió territorial d’urbanisme de Girona 
 
Finalment el document va seguir la tramitació establerta menys l’aprovació 
definitiva per la comissió territorial d’urbanisme de Girona que no es va 
donar. 

20/03/2018 La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, donant compliment a l’article 
54 i 55 del reglament 64/2014 va adoptar l’acord següent: 

“Retornar la sol·licitud per a la instal·lació d’una xarxa d’abastament d’aigua 
potable i una xarxa de sanejament al barri de Solius, promoguda i tramesa 
per l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per tal que o bé es tramiti una 
modificació del POUM que reconegui aquesta infraestructura d’interès general 
i després es reprengui la tramitació que preveu l’article 48 TRLU o bé es 
redacti un Pla especial urbanístic autònom que englobi tot el projecte, de 
conformitat amb l’article 68 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.” 

Aquest acord es fonamenta en les consideracions següents: 

“Tanmateix, i segons es desprèn del projecte aportat, la proposta tracta de 
dotar al nucli urbà Can Reixac i al Barri de Solius d’una captació alternativa 
d’aigua i segons el servei d’aquesta, com una infraestructura d’interès 
general no prevista al planejament. 

En aquest sentit cal fer esment del que consideren diverses sentències del 
TSJC, entre elles, les següents:  

- La núm. 898 de 12 de novembre de 2008, en l’apartat cinquè, 
subapartat 5, dels Fonaments de dret, sosté que la 
configuració i conceptuació dels sistemes generals urbanístics 
(contemplats en les sentències: 610 de 10/9/2004, 381 de 
2/5/2005, 952 de 7/12/2005, 229 de 15 d’abril de 2008 i 
altres que en aquestes s’hi esmenten), entre els quals els 
serveis tècnics per a infraestructures d’electricitat, entre 
d’altres, és la figura de planejament la que li pertoca 
vertebrar, estructurar, distribuir i organitzar l’estructura 
general i orgànica del territori, així com els sistemes generals. 

- La núm. 253/2008 de 21 d’abril de 2010, que en el seu 
apartat D) dels Fonaments de dret diu que en virtut de 



           Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro núm. 48 
 

 
 

10 
 

    
  

l’article 34.1 de la Llei 2/2002, d’urbanisme, la subestació 
elèctrica de l’acte té el caràcter de sistema urbanístic general. 
Per això s’ha de concloure que la llicència d’obres concedida 
per al projecte de la subestació elèctrica no té cobertura 
normativa, ja que com a sistema urbanístic general del 
territori requereix la cobertura d’un instrument de 
planejament urbanístic general (art. 57 i 58 de la mateixa 
llei).” 

3. El planejament urbanístic general vigent. 
El planejament urbanístic general que afecta els barris de can Reixac i de Solius inclosos dins 
l’àmbit de la modificació és el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat 
definitivament per la CTU de Girona el 24 de juliol de 2007. 
 
Pel que fa als serveis urbanístics del POUM vigent, es regulen a l’apartat 5.2.11 de la 
memòria del POUM. En aquesta memòria s’hi especifica l’estat actual i la previsió dels serveis 
urbanístics tant pel que fa al sanejament com per l’aigua potable de Santa Cristina d’Aro.  

Així mateix, pel que fa als plànols d’ordenació del POUM, en la sèrie 5 es desenvolupen les 
propostes d’infraestructures d’interès general del municipi.  
 
Tant pel que fa tant als plànols com a la memòria del POUM no esmenta la situació dels 
serveis urbanístics dels barris de can Reixac ni de Solius. 

4. El planejament territorial  
Santa Cristina d’Aro està afectat pel Pla territorial parcial de les comarques gironines aprovat per 
acord GOV 157, de 14 de setembre de 2010. Aquest planejament categoritza el barri de Solius com 
a sòl de protecció preventiva i sòl de protecció especial i el barri de can Reixac com a àrea 
especialitzada d’ús residencial. 

5. Raonament i justificació de la necessitat de la iniciativa i concurrència 
d’interessos públics i privats. 

L’art. 97.1 del TRLU estableix: 

 “Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar 
la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents. L'òrgan competent per a aprovar la modificació ha de valorar 
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de 
denegar-la”. 

 
I l’apartat segon del mateix article estableix els casos en els quals cal fer-ne una valoració negativa. 
 
Tal com s’ha comentat a l’objecte de l’apartat 1 d’aquesta memòria, existeix una manca de previsió 
en el planejament urbanístic general respecte les infraestructures d’interès general en dels barris 
de can Reixac i de Solius i, essent aquesta una funció pròpia del POUM, l’interès general de la 
present modificació rau en que el POUM reconegui les necessitats respecte la xarxa de sanejament 
i d'aigua potable en aquests àmbit del municipi per tal que sigui possible la seva execució. 
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6. Concreció de la proposta 

D’acord amb l'objecte de la present modificació, d'una banda, la proposta es concreta en 
incorporar en l'apartat 5.2.11 de la memòria del Pla la informació urbanística relativa a les 
xarxes generals existents dels serveis d'aigua i sanejament a l'àmbit de Can Reixach i Solius 
i, d'altra banda, incorporar els plànols d’ordenació relatius a aquestes xarxes en el mateix 
àmbit, on es reflecteixi les propostes i solucions del pla. 

Els plànols d’ordenació relatius a les xarxes generals de serveis que conté el POUM són els 5 
plànols de la sèrie n-5 (del n-5.1 al n-5.5), tot i que tal com hem comentat cada número de 
plànol està duplicat, un per reflectir les propostes d’electricitat i aigua i l’altre de sanejament 
i gas. La proposta gràfica d’aquesta modificació rau en introduir dos nous plànols d’ordenació 
en aquesta sèrie que abastin l'àmbit del nucli de Solius i de Can Reixach, els n-5.6a i n-
5.6.b, diferenciant amb el subíndex a) el corresponent a la xarxa bàsica d'electricitat i 
d’aigua, i amb el subíndex b) el corresponent a sanejament i gas (n-5.6.b), tot i que el 
primer res diu de l'electricitat i el segon del gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol n-5.6.a Infraestructures: xarxa bàsica electricitat / aigua 

En la memòria s'explicita que la proposta de les infraestructures de la xarxa bàsica d’aigua 
és prestar el servei d’aigua potable amb les garanties de cabal sanitàries òptimes, i alhora 
dotar al nucli urbà Can Reixac i el barri de Solius d’una captació alternativa d’aigua pel fet de 
disposar d’una única captació d’aigua subterrània. 

Per resoldre aquesta problemàtica es traça una canonada d’abastament en alta des de la 
xarxa en alta municipal que es dota d’aigua del Consorci de la Costa Brava i de l’aigua de 
pous municipals, i portar l’aigua fins a nou dipòsit, de 250 m de 250 m3,  que se situa a cota 
elevada per tal de garantir la distribució per gravetat de l’aigua pràcticament a tots els veïns. 

Juntament amb la proposta d’abastament d’aigua aquesta modificació també preveu la 
instal·lació d’hidrants per la lluita vers els incendis. 
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En aquest plànol també es reflecteix la connexió d’aigua potable d’impulsió del Golf Santa 
Cristina i el dipòsit de la riera molinets de 458 m3, documentació extreta del pla director de 
les instal·lacions d’aigua potable del municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol n-5.6. Infraestructures: xarxa bàsica sanejament/gas 

La proposta de xarxa de sanejament d’aigües residuals rau en dotar d'aquest servei aquest 
barri de manera que ajudi a l’evacuació de les aigües conduint-les a la depuradora 
supramunicipal pública. 

L’objecte serà dotar una xarxa de sanejament a evacuar les aigües residuals del sector urbà 
de Can Reixac i aquells equipaments o habitatges que es puguin connectar, fins a la seva 
evacuació final a la futura xarxa de sanejament del sector urbanitzable SUD-13 Riera dels 
Molinets, que inevitablement es connectarà a la mateixa amb equip de bombeig per superar 
el desnivell topogràfic del terreny així com l’encreuament de la riera Mar de Sants i riera de 
Solius. 

7. Documentació necessària. 

D’acord amb l’art. 118.1 del RLU, les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les 
determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de 
planejament modificat i, com a mínim, les especificades en el mateix apartat. 

L’apartat quart del mateix article estableix que les modificacions han d’estar integrades per 
la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació. 

En aquest sentit cal tenir en compte el següent: 

- El document ambiental complementari que s'incorpora justifica que la present modificació 
no constitueix variacions Fundamentals respecte les estratègies, directrius i propostes del 
POUM o llur cronologia, i no produeix diferències en els efectes previstos en la zona 
d'influència, per la qual cosa, d'acord amb l'apartat 6.e) de la disposició addicional vuitena 
de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la 
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Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que 
estableix les regles aplicables fins que la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes, s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013, se sol·licita a l'òrgan ambiental 
la determinació que al modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient. 

- D’acord amb l’art. 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, no estan subjectes a 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada les modificacions del planejament general 
que no comportin una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

8. Tramitació. 

Segons l’art. 96 del TRLU i 117 del seu Reglament, qualsevol canvi en les determinacions del 
POUM, sempre que no comportin la seva revisió, se subjecte a les mateixes disposicions que 
en regeixen la seva formació, amb les exempcions que es preveuen a l’art. 117.3 del RLU.  

D’acord amb l’art. 95.5 del TRLU i els art. 116 i 117.1 del RLU, la present modificació  del 
POUM no suposa la seva revisió. 

L’àmbit de la present modificació no llinda amb cap altre terme municipal a l’Ajuntament del 
qual calgui atorgar audiència. 

Prèviament a la tramitació de la modificació caldrà sol·licitar a l'otaa que determini que la 
modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient, d'acord amb l'apartat 6.e) de la 
disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol. 

Posteriorment, durant el termini d'informació pública posterior a l'aprovació inicial, caldrà 
sol·licitar informe als organismes següents: 

- A l’Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’art. 8.5 del DL 3/2003. 

9. Document comprensiu (art. 8.5.a TRLU). 

Aquest apartat s’incorpora en compliment de l’art. 25.3 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, i l’art. 8.5.a) del TRLU,  
segons el qual la ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels 
instruments de planejament i, a tal efecte, conjuntament amb el pla cal exposar un 
document comprensiu dels extrems següents: 

Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació 
de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i 
tramitacions que se suspenen. 

D’acord amb l’art. 73.2 del TRLU, l’aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l’administració competent a acordar la suspensió dels actes previstos a 
l’apartat primer del mateix article, en els àmbits en què les noves determinacions comportin 
una modificació del règim urbanístic. 

Atès que l’aprovació inicial de la present modificació no comporta un canvi de règim 
urbanístic, no s’ha d’acordar la suspensió de llicències i de tramitació de procediments. 
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Segon. Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti d’una revisió o 
modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels àmbits en 
els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració. 

L'objecte de la present modificació és que el POUM reconegui les infraestructures d'interès 
general d'aigua i sanejament necessàries al nucli urbà disseminat de Solius i al PAU de Can 
Reixach per tal de poder dotar aquest àmbit situat a ponent del nucli urbà de la xarxa de 
sanejament i de la xarxa d'aigua potable amb les garanties de cabal i sanitàries òptimes, així 
com elements necessaris per al seu funcionament. 

D’acord amb això, els documents del POUM que es modifiquen o s'introdueixen de nou en el 
POUM són els següents: 

1. Modificació de la memòria.  

Apartat 5.2.11. Serveis urbanístics 
1.  Sanejament. 
2.  Aigua. 

2. Nous plànols. 

- Plànol n-5.6.a Infraestructures: xarxa bàsica electricitat / aigua 
- Plànol n-5.6.b Infraestructures: xarxa bàsica sanejament/gas 

En el plànol d'informació 01 s'indica l'àmbit del municipi afectat per la present modificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Font Bel / Jaume Viñolas Segarra, arqtes. 
Font – Viñolas arquitectes S.L.P. 
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 INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1. OBJECTE  
 
 
El present informe constitueix la documentació ambiental complementària associada a la modificació del 
planejament general de Santa Cristina d’Aro per introduir nous plànols d’ordenació relatius a les xarxes generals 
d’aigua potable i de sanejament dels barris de Solius i Can Reixac.  
 
Amb aquesta modificació del POUM es pretén completar els sistemes urbanístics generals de serveis tècnics per 
a infraestructures que no foren inclosos al POUM de Santa Cristina d’Aro, aprovat definitivament el 2007. 
 
L’objecte principal del present document és determinar els possibles efectes ambientals de la modificació del 
POUM per tal que l’òrgan ambiental pugi resoldre sobre l’existència d’efectes significatius sobre el medi ambient.  
 
Aquest document complementa la sol·licitud de resolució de manca d’efectes significatius en el medi ambient, 
que es presenta , en la fase preliminar, davant de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona. 
 
 
 
1.2. ANTECEDENTS 
 
 
El POUM de Santa Cristina d’Aro, aprovat definitivament el 24 de juliol de 2007, no recull la situació dels serveis 
urbanístics dels barris de Can Reixac i Solius. Així, en l’apartat 5.2.11 de la memòria referent als serveis urbanístics 
de sanejament i aigua potable no s’hi esmenta la situació existent als barris de Can Reixac i de Solius. Igualment, 
en els plànols d’ordenació del POUM on es desenvolupen les propostes d’infraestructures d’interès general del 
municipi (sèrie 5) no hi consta cap proposta d’infraestructures d’interès general per els barris de Can Reixac i de 
Solius. 
 
Inicialment els serveis tècnics municipals van redactar un projecte d’actuació especifica d’interès públic en sòl 
no urbanitzable d’acord amb el procediment regulat en l’article 48 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2010). Aquest 
projecte inclou la xarxa d’aigua potable i de la xarxa de sanejament, el dipòsit d’aigua i l’estació de bombeig 
d’aigües residuals així com l’espai d’ocupació temporal per l’execució de les obres.  
 
El procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica d’interès públic en SNU està regulat als articles 
49 al 56 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DECRET 64/2014). En el marc de la tramitació 
de l’actuació especifica d’interès públic en SNU el projecte ha estat sotmès a informació pública i s’han sol·licitat 
els informes als organismes afectats. Durant el termini d’informació pública i notificació dels veïns afectats no 
s’ha presentat cap al·legació i s’han rebut els informes següents: 
 

 Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura 
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 Xarxa Viària Local, Diputació de Girona 
 Agència Catalana de l’Aigua 
 Comissió d’Urbanisme de Girona 

 
La consideració d’actuació especifica d’interès públic a que fa referencia l’article 47.4.d. del TRLU no fou 
compartida per la Comissió d’Urbanisme de Girona. Així la CTU denegà l’aprovació definitiva del projecte 
considerant que al ser infraestructures d’interès general (sistema urbanístic general) han de ser incorporades al 
planejament general a través d’una modificació, i desenvolupades posteriorment com actuació específica 
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d’interès públic en SNU. Alternativament, també proposava la possibilitat de redactar un Pla especial urbanístic 
autònom que englobi tot el projecte, de conformitat amb l’article 68 del TRLU. 
 
Finalment, els serveis tècnics municipals han optat per elaborar la present modificació del POUM per incloure 
les infraestructures d’interès general dels barris de Can Reixac i Solius al planejament general de Santa Cristina 
d’Aro. 
 
 
 
1.3. MARC NORMATIU  
 
 
El present document ambiental complementari es redacta i tramita d’acord al marc legal vigent en matèria 
d’avaluació ambiental estratègica. Actualment el procediment d’avaluació ambiental està regulat per les 
següents disposicions de caràcter general: 
 

 En l’àmbit estatal, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Tret d’algunes excepcions 
que estableix la disposició final vuitena, té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient, 
sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció. 

 A Catalunya, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Estableix el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes. Aquesta llei és d’aplicació 
en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal. 

 
Per tal de clarificar la situació i homogeneïtzar els documents i procediments relacionats amb l’avaluació 
ambiental estratègica la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. estableix les regles aplicables fins que la Llei catalana 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 
21/2013. 
 
El punt 6 de la disposició addicional vuitena estableix les regles en relació a les figures de planejament urbanístic 
i la seva avaluació ambiental. L’apartat e) estableix els criteris i el procediment per a les modificacions de plans 
urbanístic sense efectes significatius sobre el medi ambient: 
 

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, 
directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la 
zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de 
la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per 
a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució 
expressa té efectes desestimatoris. 

 
Per tant, el present document ambiental complementari es redacta d’acord amb el punt 6.e) de la disposició 
addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol. Serà l’òrgan ambiental (Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Girona) qui determinarà si la modificació puntual del POUM presenta efectes sobre el 
medi ambient i, per tant, cal sotmetre-la al procediment d’avaluació ambiental simplificada. 
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 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
La proposta de modificació del POUM pretén qui es reconeguin les necessitats respecte la xarxa de sanejament 
i d'aigua potable en els barris de Can Reixac i de Solius situats a ponent del nucli urbà de Santa Cristina per tal 
que sigui possible la seva execució. D’aquesta manera es corregeix la manca de previsió del planejament general 
vigent respecte les infraestructures d’interès general en aquests àmbits.   
 
L’objecte final de la modificació del POUM és introduir-hi les infraestructures necessàries per dotar els barris de 
Solius i de Can Reixac de la xarxa de sanejament i de la xarxa d'aigua potable, amb les garanties de cabal i 
sanitàries òptimes, així com definir els elements necessaris per al seu funcionament. 
 
La modificació del planejament general es concreta en els següents aspectes: 
 

 Modificar l’apartat 5.2.11 Serveis urbanístics de la Memòria del POUM per incloure la informació 
urbanística relativa a les xarxes generals existents dels serveis d’aigua i sanejament a l’àmbit de Can 
Reixac i Solius. D’aquesta manera s’incorpora la necessitat de dotar els barris de Can Reixac i de Solius 
d’una captació alternativa d’aigua pel fet de disposar d’una única captació d’aigua subterrània, garantint 
així el cabal i les condicions sanitàries òptimes.  
 

 Incorporar dos plànols d’ordenació relatius a aquestes xarxes en el mateix àmbit, on es reflecteixi les 
propostes i solucions del pla. Així, s’afegeixen els següents plànols: 

o n-5.6a: xarxa bàsica d’electricitat i d’aigua. 
o n-5.6b: xarxa bàsica de sanejament i gas 

 
A continuació es detallen les necessitats d’abastament d’aigua per a donar servei als barris de Solius i Can Reixac. 
Per estimar el consum d’aigua potable s’han previst les següents dotacions: 
 

 Habitatge: 250 litres/habitant (2,5 habitants/habitatge). 
 Dotació residencial d’entre 50-60 litres/plaça. 
 Dotació per subministrar a la xarxa d’hidrants: 2 hidrants simultanis x 2 hores x 1000 litres/minut 

 
 

Taula 2.1: Resum dels consums previstos a la xarxa d’abastament. 
Destí Consum diari 

(m3/dia) 
Consum anual 

(m3/any) 
Nucli urbà de Can Reixac 14,5  
Convent de Santa Elena: 4,4  
Monestir de Solius 0,6  
Masies i habitatges rurals beneficiats 16,2  
Dotació total consum humà 36 13.034 
Xarxa hidrants 120 - 
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 ASPECTES AMBIENTALS DERIVATS DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 
 
 
3.1. PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 
 
 
El POUM de Santa Cristina d’Aro, objecte de la present modificació, fou aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona el 24 de juliol de 2007. D’acord amb la zonificació establerta al POUM la major part dels 
terrenys afectats es classifiquen com a sòl no urbanitzable i, en una mínima porció, com a sistemes generals. 
 
El POUM estableix les següents proteccions territorials que afecten al traçat de les xarxes previstes: 
 

 Àmbit de protecció paisatgística Vall de Solius 
 

La vall de Solius és la única zona del municipi que manté l’ús rural i agrícola tradicional. Es caracteritza 
per configurar un paisatge agroforestal equilibrat on es combinen camps de conreu, taques forestals i 
rieres en bon estat de conservació (riera de Solius i altres cursos tributaris).  
 
L’article 268 de la normativa del POUM estableix la necessitat de preservar el paisatge dels relleus que 
conformen el teló de fons i la vall de Solius. Així, es considera que constitueix un paisatge de gran qualitat 
i amb una gran incidència visual. 
 
S’hi admeten els usos agrícoles i forestals d’acord amb la naturalesa pròpia de les seves finques. La gestió 
forestal s’haurà d’encaminar cap a la reducció de la inflamabilitat, tot afavorint la recuperació i 
l’expansió de l’alzinar, la sureda i el bosc de ribera, i la reducció de les pinedes, tot mantenint una densa 
coberta arbòria que limiti el desenvolupament dels arbusts piròfits del sotabosc. 
 
També estableix que s’hi poden autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic, d’acord amb la finalitat 
i procediments fixats pels articles 47.4 i 48 de la TRLU (Decret 1/2005). 
 
L’article 269 estableix les condicionis d’edificació en l’àmbit de protecció paisatgística de la vall de Solius. 
Només s’hi admeten les obres o instal·lacions destinades a usos agrícoles, ramaders o forestals, a la 
promoció del coneixement de la natura, als habitatges inclosos al Catàleg de Masies i cases rurals i als 
equipaments d’interès públic ja existents dins el seu àmbit. 
 
Les obres que s’executin dins d’aquest àmbit de protecció paisatgística, hauran d’esser especialment 
curoses amb la imatge externa i la preservació del seu impacte paisatgístic. En la sol·licituds de llicència 
d’obres, a més de presentar el projecte, s’haurà de presentar un estudi paisatgístic. 

 
 

 Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura  
 

L’article 113 de la normativa del POUM estableix per a l’àmbit que ocupa el sistema hidràulic del riu 
Ridaura, i l’àrea de protecció del mateix, la necessitat de redactar un Pla Especial per definir-ne les 
característiques de les intervencions a efectuar, per a la millora i recuperació d’aquesta àrea com a parc 
fluvial, corredor verd i espai natural en tot el tram que discorre pel municipi. El pla especial  
 
El Pla Especial que desenvolupa les determinacions del POUM fou aprovat definitivament per la CTUG 
el dia 20 de desembre de 2012. Així, estableix un àmbit d’espais naturals d’interès municipal a la 
confluència de la riera de Solius i el riu Ridaura (zona la zona del Balcà). És un meandre humit i frescal 
que acull espècies botàniques eurosiberianes de gran interès, que esdevé un refugi per a la fauna i per 
tant és un connector ecològic remarcable.  
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El POUM també estableix altres proteccions territorials. En destaca l’Àmbit de connectivitat ecològica, regulat 
en els articles 264-267. Aquest àmbit connecta els espais d’interès natural de les Gavarres i el Massís de 
Cadiretes.  
 
 

 
3.2. PLANEJAMENT TERRITORIAL VIGENT 
 
 
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010, 
estableix regulacions que afecten als sistemes bàsics del territori i, alhora, estableix normes encaminades a 
regular directament els fenòmens de transformació del paisatge.  
 
En relació als assentaments el PTPCG categoritza el barri de Can Reixac com a àrea especialitzada d’ús residencial. 
 
En els entorns afectats per la present modificació del planejament general el PTPCG estableix les següents 
categories dins el sistema dels espais oberts:  

 Sòl de protecció preventiva: situat al nord de la C-65, i al sud de la carretera de Solius (GIV-6611), inclou 
el barri de Solius.. 

 Sòl de protecció especial: el sòl no urbanitzable situat al nord de la carretera de Solius (GIV-6611) i als 
voltants del Ridaura.  

 PEIN i Xarxa natura 2000: comprèn l’espai natural protegit Massís de Cadiretes (o d'Ardenya) inclòs al 
Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. 

 
L’article 2.7.2 de les Normes d’ordenació territorial i directrius del paisatge del PTPCG estableix que el sòl de 
protecció especial està sotmès al règim d’especial protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’esmentat article, 
i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de 
forma clara els valors que motiven la protecció especial.  
 
 
Figura 3.1: Categories dels espais oberts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: plànol O.7. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Baix Empordà. PTPCG. 
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D’acord amb la cartografia informativa del PTCG els entorns afectats per la present modificació del POUM de 
Santa Cristina d’Aro no presenten interès agrícola destacat. Tampoc s’hi destaca la presència de zones humides, 
ni la presència de riscos naturals i/o tecnològics.  
 
A partir de les determinacions contingudes en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del PTPCG l’àmbit de la 
MPOUM no presenta interès connector, malgrat trobar-se situat pròxim al connector entre els espais protegits 
de les Gavarres i el Massís de les Cadiretes (BE10). La connectivitat entre aquests dos espais està trencada en el 
continu urbà entre els assentaments de Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. L’espai entre Santa Cristina d’Aro i 
Llagostera es veu amenaçat per usos periurbans al voltant de la C-65 i la presència d’activitats extractives. Al 
nord del nucli de Solius el connector BE10 transcorre cap el Puig Portugal i els Bosc d’en Tapioles, travessant la 
C-66 i el Ridaura fins arribar a les Gavarres. 
 
 
Figura 3.2: Espai d’interès connector BE10. 

 
Font: plànol ISA-C2. Espais d’interès connector. Baix Empordà.  
 
 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 
 
 
El Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat per Decret 328/1992, és un instrument de planificació territorial, 
amb categoria de pla territorial sectorial.  
 

Àmbit MPOUM 
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Bona part del sector sud del municipi de Santa Cristina d’Aro està inclòs dins l’espai d’interès natural Massís de 
Cadiretes. L’espai disposa del corresponent Pla Especial de delimitació definitiva, aprovat el 14/12/20041.  
 
El massís de les Cadiretes forma part d’una extensa àrea costanera, amb destacables espais amb valors 
paisatgístics i naturals, que es troba en molt bon estat de conservació. El relleu de morfologia granítica, 
especialment a la línia de la costa, permet l’existència d’importants penya-segats. La superfície total d’aquest 
espai PEIN és de 8.552,06 ha, de les quals 979,09 ha són marítimes. 
 
L’espai forma part de la Xarxa Natura 2000 amb la denominació Massís de Cadiretes (codi: ES5120013) com a 
Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i com a Lloc d’importància comunitària (LIC), d’acord amb la 
Proposta catalana a la Xarxa Natura 2000 aprovada per l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària 
(LIC). Segons l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 12/1985 d’espais naturals, afegit mitjançant l’article 10 de la Llei 
12/20062, aquest espai s’inclou automàticament al Pla d’espais d’interès natural (PEIN). 
 
El marc general d’aplicació per a la gestió i aprofitament dels recursos naturals als espais de la Xarxa Natura 2000 
està determinat en els articles 2 i 6 de la Directiva 92/43/CE, d’Hàbitats3 mentre no es redacti per a cada espai 
un Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge que haurà de tenir en consideració els criteris 
establerts en l’Acord GOV/112/2006. 
 
 
  

                                                 
1 RESOLUCIÓ MAH/3580/2004, de 20 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 14 de desembre de 2004, 

d'aprovació definitiva del Pla especial de delimitació definitiva de l'espai del PEIN Massís de Cadiretes 
2 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1998 i 22/2003, relatives 

a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de 
la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

3 Directiva 92/43/CE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres. 
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 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA  
 
 
 
4.1. ALTERNATIVES CONSIDERADES 
 
 
D’acord amb els principis generals del desenvolupament urbanístic sostenible cal analitzar i avaluar les diferents 
alternatives tècnicament i ambientalment viables. Degut a les especials característiques de la modificació del 
planejament general de Santa Cristina d’Aro l’anàlisi d’alternatives s’ha realitzar qualitativament. 
 
En aquest estudi d’alternatives s’ha prioritzat el criteri tècnic per tal de dotar els barris de Solius i de Can Reixac 
de la xarxa de sanejament i de la xarxa d'aigua potable, amb les garanties de cabal i sanitàries òptimes. 
 
En relació a la xarxa d’abastament d’aigua al nuclis de Solius i Can Reixac s’han establert 3 alternatives 
diferenciades: A0, A1 i A2. Per a la xarxa de sanejament s’han considerat 2 alternatives: S0 i S1.  
 
A continuació es comparen les 3 alternatives de la xarxa d’abastament i les dues de la xarxa de sanejament. 
 
 
Taula 4.1: Comparativa d’alternatives. Xarxa d’abastament. 

Alternatives Avantatges Inconvenients Balanç 

A0: No planificar la xarxa 
d’abastament en alta i 

continuar d’acord amb la 
infraestructura existent. 

 

No requereix cap actuació. 

Cost zero. 

Impacte ambiental zero. 

Possibilitat real 
d’incompliment dels criteris 

sanitaris de qualitat 
(RD140/2003), per falta de 

subministrament alternatiu. 

La xarxa existent és de 
titularitat privada. 

Negatiu. 

No resol els actuals 
problemes d’abastament 

d’alternativa de  
subministrament. 

 

A1: Millorar la xarxa actual 
i fer nova prospecció 
d’aigua subterrània. 

Actuacions moderades 
(nova captació, nou grup de 

bombeig i nou dipòsit). 

Cost baix. 

Impacte ambiental mínim. 

Canonada existent de 
fibrociment, que no permet 

un increment de pressió. 

No diversifica els recursos 
hídrics. 

La xarxa existent és de 
titularitat privada. 

Possibilitat d’incompliment 
dels criteris sanitaris de 

qualitat (RD140/2003), per 
falta de subministrament 

alternatiu. 

Insuficient. 

Solució parcial. 

Tècnicament inviable per 
mancances de la  xarxa 

privada existent. 

A2: Nova canalització 
d’aigua que connecti amb 

la xarxa municipal amb 
diversitat de recursos, i un 

nou dipòsit d’aigua per 
futura distribució per 

gravetat. 

Diversificació de recursos 
hídrics (Ter + pous aqüífer 

al·luvial del Ridaura). 

Resol l’incompliment dels 
criteris sanitaris de qualitat 

(RD140/2003). 

Màximes actuacions. 

Cost elevat. 

Major impacte ambiental. 

Òptim. 

Solució integral. 
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Taula 4.2: Comparativa d’alternatives. Xarxa de sanejament. 

Alternatives Avantatges Inconvenients Balanç 

S0: No planificar cap xarxa 
de sanejament i continuar 

amb la situació actual 

No requereix cap actuació. 

Cost zero. 

 

No resol les mancances 
actuals de sanejament. 

Es continuen abocant 
aigües residuals no 

tractades al medi receptor, 
perpetuant els efectes de 

la contaminació difusa. 

Negatiu. 

Es mantenen els 
problemes de 

contaminació difusa. 

S1: Fer una xarxa de 
sanejament seguint el 

traçat de la xarxa 
d’abastament d’aigua en 

alta. 

S’eliminen els abocament 
d’aigües residuals al medi 

receptor, evitant els 
efectes de la contaminació 

difusa. 

Optimització de les obres, 
al realitzar-se 

conjuntament amb la xarxa 
d’abastament. 

Màximes actuacions. 

Cost elevat. 

 

Òptim. 

 
 
En relació a la xarxa d’abastament en alta s’evidencia que l’alternativa A2 és la única viable tenint en consideració 
els criteris de disseny definits, la seva viabilitat tècnica i la seva afectació ambiental. Aquesta alternativa pot 
minimitzar les afectacions sobre els valors naturals i paisatgístics, ja que es concentren totes les actuacions als 
entors de la xarxa viària existent. 
 
En relació a la xarxa de sanejament l’alternativa escollida aprofita en part el mateix traçat que la xarxa 
d’abastament, optimitzant els treballs d’instal·lació de les canonades. 
 
 
 
4.2. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA 
 
La present modificació del POUM de Santa Cristina d’Aro pretén incloure al planejament general la xarxes 
d’abastament d’aigua potable municipal i la xarxa de sanejament als barris de Solius i Can Reixac. 
 
En relació a la xarxa d’abastament d’aigua potable es preveu connectar la xarxa en alta existent amb en nou 
dipòsit de 250 m3. La nova canonada d’abastament presenta una longitud de 2.768 m des de la rotonda de Bell-
lloc (GIV-6611 i C-250z) fins al nou dipòsit de Solius. El dipòsit d’aigua potable presentarà una capacitat hidràulica 
de 250 m3, amb un diàmetre exterior de 12,60 m i una alçada construïda de 3,20 m. A partir del dipòsit es preveu 
una canonada de distribució de 510 m que, per gravetat, podrà garantir la distribució de l’aigua pràcticament a 
tots els veïns. Al mateix temps també inclou la disposició d’hidrants contra incendis. Aquestes actuacions es 
poden realitzar en dues etapes: 
 

1. Primera etapa: Connexió de la xarxa en alta municipal, ubicada a la rotonda de Bell-lloc fins a Mas Pla 
amb una nova canonada de polietilè de diàmetre 160 mm, paral·lela a la carretera GIV-6611. Des 
d’aquest punt es connecta amb la canonada existent que subministra al barri de Can Reixac. 

2. Segona etapa: Completar la xarxa d’abastament en alta fins al nou dipòsit situat prop del Mas Vilavella. 
S’aprofitarà l’obertura de la rasa per completar la xarxa de distribució fins al nucli de Can Reixac.  

 
Les actuacions es completaran amb la instal·lació de vàlvules de descàrrega, ventoses, comptadors i hidrants 
antiincendi. En el dipòsit s’hi instal·larà una cambra per el sistema de post-cloració i les corresponents vàlvules, 
ventoses i comptadors. 
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En relació a la xarxa de sanejament es preveu ampliar la xarxa existent per donar servei al sector urbà de Can 
Reixac i aquells equipaments o habitatges que s’hi puguin connectar executant-se a compte propi l’escomesa o 
connexió. La canonada de polietilè DN400 mm s’iniciarà a la part baixa del nucli de Can Reixac i, seguint el traçat 
de la xarxa d’aigua en alta, arribarà fins a la seva evacuació final a la futura xarxa de sanejament del sector 
urbanitzable SUD-13 Riera dels Molinets. La connexió inclourà un equip de bombeig d’aigües residuals (EBAR) 
per superar el desnivell topogràfic del terreny així com l’encreuament de la riera de Mar de Sants i la riera de 
Solius (o d’en Dalmau). La xarxa de sanejament a impulsió es realitzarà amb canonada de polietilè DN125 mm. 
La longitud de la canonada de sanejament és de 1.163 m i 120 m de canonada d’impulsió d’aigües residuals.La 
xarxa de sanejament s’executarà en la mateixa segona fase.  
 
 
Característiques de les obres: 
 
Tala de vegetació i desbrossat: Es limitarà a l’àrea d’ocupació o de treball. Es replantejarà el traçat per minimitzar 
la tala d’arbrat, afectant prioritàriament l’arbrat jove. Es minimitzarà l’afectació de les àrees boscoses i els 
terrenys agrícoles per tal de preservar el paisatge. 
 
Moviment de terres: Es retirarà la capa de terra vegetal per reposar la cobertura de sòl original. S’utilitzarà 
maquinària adequada amb previsió de terreny compacte i pedra (granit).  
 
Enderrocs:  Limitats a les estructures de formigó i fàbrica existents pels creuaments de rieres i el Ridaura, així 
com els resultants de l’enderroc de la pavimentació asfàltica en els creuament de la GIV-6611 i altres vials 
pavimentats. 
 
Xarxa d’aigua potable: 

 Canonada d’abastament en alta de PEAD 160 mm de diàmetre nominal de pressió PN25 a PN16, amb 
una longitud de 2.768 m. 

 Canonada de distribució de PEAD 160 mm de diàmetre nominal de PN16, amb una longitud de 501 m. 
 Rasa: profunditat mínima 1,5 m. Amb llit de sorra fina compactada de 10 cm de gruix i reblert de sorra 

fina fins a uns 10 cm per damunt de la generatriu. El replè posterior es realitzarà amb materials de la 
pròpia excavació. 

 Creuament riera Mar de Sants i Ridaura: canonada ancorada a l’estructura del pont protegida amb una 
beina d’acer galvanitzat de 250mm. 

 
Dipòsit: El dipòsit de 250 m3 es formarà amb solera de macadam-graves, neteja, llosa de formigó armat i murs 
de formigó armat. Sostre amb biguetes auto-resistents de formigó i cassetons de formigó i capa de compressió. 
La caseta de clor serà de paret de maó perforat i forjat de biguetes auto-resistents. 
 
Xarxa de sanejament: Serà única i exclusiva per a la recollida de les aigües residuals de tipus domèstic. El col·lector 
de PEAD 400 mm disposarà de pou de registre cada 100 m, executats amb solera de formigó i tapa d’acer de 
fundació. El col·lector disposarà de base de grava-ciment de 15 cm i anirà recobert amb grava-ciment amb un 
gruix cap als laterals i cap a sobre de 15 cm. 
 
Estació de bombeig d’aigües residuals: Formada per un pou previ de decantació de 2,5 m i diàmetre exterior d’1 
m, i un segon pou de fondària 3,5 m i diàmetre interior de 1,5 m en el qual s’hi instal·larà l’equip de bombeig 
amb 2 electrobombes submergibles d’aigües residuals. Disposarà de l’armari elèctric, autòmat programable i 
sistema de comunicació GSM. 
  
Expropiacions, servituds i afectacions: Per la canonada d’abastament d’aigua es preveu una amplada de 1 m a 
cada costat de la canonada com a servitud de pas, i una amplada de 2 m addicionals com a superfície d’ocupació 
temporal per l’execució de les obres. Per la canonada de sanejament es preveu una amplada de 1,5 m a cada 
costat de la canonada com a servitud de pas, i una amplada de 3 m addicionals com a superfície d’ocupació 
temporal per l’execució de les obres. La superfície a expropiar per a la construcció del dipòsit és de 940 m2. Les 
superfícies afectades són: 
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Taula 4.3: Superficies afectades per les obres. 
Fase Primera fase Segona fase 
Superfície d’expropiació 0,00 m2 940,00 m2 
Superfície de servitud de pas 3.135,54 m2 3.864,33 m2 
Superfície d’ocupació temporal 8.618,34 m2 11.140,56 m2 

 
 
Les traces de les xarxes d’abastament i de sanejament discorren principalment en paral·lel a les següents 
carreteres: 
 

 GIV-6611, a Solius: 
Paral·lelisme marge dret: del pk 1+290 al pk 1+980 
Paral·lelismes marge esquerre: del pk 0+000 al pk 1+290 i del pk 1+980 al pk 2+120 (final de carretera) 
Encreuaments: pk 0+960, pk 1+288, pk 1+580 i pk 1+980 

 
 GIV-8541, de la C-65 a Santa Cristina d’Aro: 

Paral·lelisme marge esquerre: del pk 0+240 al pk 0+360 
Paral·lelisme marge dret: del pk 0+240 al pk 0+420 
Encreuament: pk 0+360 
 

 GIV-6613, de Bell-lloc: 
Paral·lelisme marge dret: del pk 0+000 al pk 0+050 

 
 
Les xarxes planificades queden situades dins de l’àmbit de l’Àmbit de protecció paisatgística Vall de Solius. En 
l’encreuament amb el riu Ridaura també s’afecta el Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció 
del riu Ridaura. Per contra no s’afecta l’Àmbit de connectivitat ecològica queda situat al nord i a l’oest de la traça 
de les xarxes previstes.  
 
A continuació es detallen les afectacions de la xarxa d’abastament d’aigua potable municipal i xarxa de 
sanejament als barris de Solius i Can Reixac en relació a la qualificació del sòl establerta al POUM. 
 
 

Taula 4.4: Nova xarxa d’aigua potable 

Clau Qualificació del sòl 
Longitud afectada 

m % 
16 PEIN Pla Especial de Massís Cadiretes i Pla Especial de les Gavarres 525 15,65 
19 Forestal 583 17,38 
20 Protecció agrícola 1.459 43,49 
22 Rústec 362 10,79 
H Hidràulic 45 1,34 
Ph Protecció Sis. hidràulic 69 2,06 

SX1 Sistema viari: eixos estructurants 86 2,56 
SX3 Sistema viari: altre viari en sòl no urbanitzable 226 6,74 
Longitud total 3.355 100,00 
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Taula 4.5: Xarxa sanejament 

Clau Qualificació del sòl  
Longitud afectada 

 m % 
19 Forestal 120,00 10,93 
20 Protecció agrícola 519,00 47,27 
Ph Protecció Sistema hidràulic 10,00 0,91 
Eq Equipaments comunitaris 55,00 5,01 

SX1 Sistema viari: eixos estructurants 164,00 14,94 
SX3 Sistema viari: altre viari en sòl no urbanitzable 230,00 20,95 

Longitud total 1.098,00 100,00 
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 IDENTIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 
 
 
5.1.1. TERRITORI I OCUPACIÓ DEL SÒL 
 
La modificació del POUM no suposa una nova ocupació del sòl, sinó que només estableix les principals 
característiques del la futura xarxa d’abastament d’aigua potable i de la xarxa de sanejament per donar servei 
als nuclis de Solius i Can Reixac. Aquestes actuacions específiques per a la l’ampliació de les xarxes estan 
detallades al corresponent projecte d’actuació especifica d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
 
L’ocupació resultant afecta principalment el subsòl ja que la canonada discorre enterrada. Només quedaran 
visibles en superfície les arquetes d’obra que contenen els diferents elements hidràulics (vàlvules de comporta, 
ventoses trifuncionals, descàrregues, hidrants soterrats...). L’ocupació resultant d’aquest elements és mínima i 
es queda limitada als entorns de la xarxa de camins públics existents. 
 
 
5.1.2. MEDI FÍSIC 
 
Les noves xarxes previstes en la modificació del POUM de Santa Cristina d’Aro afecten dues de les unitats 
geomorfològiques existents al municipi: el Massís de Cadiretes o de l’Ardenya i la plana del Ridaura. 
 
El Massís de l’Ardenya o Cadiretes és un sistema muntanyós de substrat granític i alçades modestes que pertany 
a la Serralada Litoral Catalana. Els materials aflorants són granitoids (leucogranits) corresponents al gran batòlit 
de la intrusió tardiherciniana, de les Serralades Costaneres Catalanes. El relleu actual és el resultat de l’erosió 
fluvial esdevinguda durant el neogen després de l’etapa distensiva que va enfonsar la vall d’Aro, separant 
l’Ardenya de les Gavarres.  
 
Els diferents processos geològics (meteorització química, esfondrament de la vall, erosió fluvial) han donat lloc a 
un paisatge constituït per un conjunt de formes característiques dels material granítics. Destaquen les formes 
majors (doms, torres rocalloses) i les de petita escala (cadolles, taffoni...), així com la presència de torrents i rieres 
que drenen el massís en direcció al Ridaura. 
 
La plana del Ridaura separa les dues unitats muntanyoses (Massís de Cadiretes i les Gavarres). Hi predominen els 
materials quaternaris sedimentaris disposats en terrasses fluvials, formats per graves, sorres, llims i argiles. A la 
plana del Ridaura S’hi concentren les principals zones urbanitzades (nucli urbà de Sant Cristina d’Aro, sectors 
terciaris...) i les infraestructures de comunicació (carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols C-65, la variat de 
Santa Cristina d’Aro C-31 i la carretera de Castell-Platja d’Aro C-250z) disposades en paral·lel al Ridaura. 
 
La Vall de Solius, reblerta de materials quaternaris sedimentaris, penetra cap al Massís de Cadiretes encaixada 
entre els materials paleozoics.  
 
 
5.1.3. CICLE DE L’AIGUA 
 
El municipi de Santa Cristina d’Aro s’ubica a la conca hidrogràfica de les rieres de la Costa Brava, concretament a 
la conca del Ridaura. La xarxa hídrica present als entors de la MPOUM està vertebrada per la riera de Solius i els 
seus afluents. Concretament, l’ampliació de les xarxes d’abastament i de sanejament comporta el creuament o 
afectació dels següents cursos fluvials: riu Ridaura, riera del Mar de Sants (3 creuaments), riera d’en Dalmau i un 
rec innominat situat entre els barris de Solius i Can Reixac. Les xarxes previstes es situen parcialment en zona de 
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domini públic hidràulic (DPH), i dins la zona de policia (ZP) dels cursos fluvials. D’aquesta maner les obres per a 
la seva execució estan subjectes a autorització administrativa prèvia, d’acord amb l’article 9 del TRLA. 
 
En relació a les aigües subterrànies destaquen els dos aqüífers associats al Ridaura, que formen part de la massa 
d’aigua :Al·luvials de la baixa Costa Brava (codi 15): 

 Aqüífer superficial al·luvial del Ridaura (codi 3033A15)  
 Aqüífer profund al·luvial del Ridaura (codi 3033A16) 

 
El conjunt dels aqüífers del Riudaura es troben protegits pel Decret 328/1988, d'11 d'octubre, que estableix 
normes especials de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers de 
Catalunya. Per contra no aquest aqüífers queden fora de les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
de nitrats procedents de fonts agràries definides pel Decret 476/2004, pel qual es designen noves zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, l’Acord GOV/128/2009, de 
28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries i l’Acord GOV/13/2015 de 3 de febrer per el que es revisen i amplien les zones 
vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. 
 
El municipi de Santa Cristina d’Aro s’abasteix de fonts pròpies (aigües subterrànies de la massa d’aigua número 
15, dels Al·luvials de la Baixa Costa Brava) i, en major mesura, d’aigües superficials del riu Ter a través d’una 
canalització d’aigües del Ter procedent de l’ETAP de Montfullà.  
 
Els barris de Solius i Can Reixac actualment només disposen de pous propis procedents de la mateixa font. La 
xarxa de distribució existent junt a la carretera de Solius és privada, i no és suficient per garantir l’òptima qualitat 
i quantitat per subministrar a la població afectada. 
 
En relació a la xarxa de sanejament cal destacar que les aigües residuals recollides a Santa Cristina d’Aro es 
tracten a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. Actualment el nucli de Solius i el barri de Can Reixac no disposen de xarxa 
de clavegueram.  
 
Tenint en compte les característiques de la MPOUM no s’ha tingut en consideració el risc d’inundabilitat associat. 
 
 
5.1.4. MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
 
Vegetació  
 
El sector afectat es troba, biogeogràficament, en el domini de la sureda (Quercetum ilicis galloprocinciale 
suberetosum). Malgrat tot, als sectors planers de la Vall de Solius, hi dominen els conreus amb vegetació arvense 
i ruderal. Les comunitats forestals queden limitades als sectors mes muntanyosos associats al Massís de 
Cadiretes. 
 
Els boscos existents entre el nucli de Can Reixac i el Puig del Davant d’Auladell es corresponen, des del punt de 
vista fitosociològic, a una brolla silicícoles (Cistion ladaniferi = Cistion mediomediterraneum) amb un estrat arbori  
de pi pinyer (Pinus pinea) i suros Quercus suber). En les obagues també hi són abundants els roures (Quercus 
pubescents, Q. x cerrioides), les alzines (Quercus ilex) i d’altres espècies típiques de l’alzinar litoral. 
 
Les suredes clarament forestals constitueixen la comunitat (Quercetum ilicis galloprovinciale suberotosum). 
Aquestes queden limitades als sectors de la Muntanya de Can Viader i el Bosc d’en Tapioles. A les zones inferiors 
la comunitat de sureda està més alterada, amb important presència de pins a l’estrat arbori. 
 
Les comunitats de ribera originals constituïda per vernedes (Lamio-Alnetum glutinosae) han estat transformades 
en plantacions de pollancres, plàtans i robínies.   
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En l’àmbit afectat per la present modificació del POUM no s’ha detectat cap planta inclosa al Catàleg de flora 
amenaçada de Calalunya (Decret 172/2008, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, i altra 
legislació aplicable4). Per contra, s’ha detectat la presència d’una planta estrictament protegida a l’espai natural 
Massís de Cadiretes:  

 Ginesta linifòlia (Genista linifolia = Teline linifolia): presència abundant a la comunitat de brolla silicícoles 
(Cistion ladaniferi). 

 
Igualment no es descarta la presència de les següents espècies d’interès: 

 Iberis dunalii (Iberis linifolia L. subsp. dunalii): que mostra preferència per les brolles silicícoles heliòfiles 
del vessant marítim i les suredes clares i, en general, espais oberts i vores de camins. 

 Osmunda regalis: pot aparèixer puntualment al Ridaura, la riera de Solius i la riera del Mar de Sants. 
 

Per contra, no existeix en l’entorn considerat cap arbre declarat com a monumental ni inclòs en l’Inventari dels 
arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i local, en base a la legislació sectorial aplicable5. 
 
 
Hàbitats 
 
D’acord amb la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (CHC2012v2, any 2012), reproduïda al 
plànol 2, els hàbitats afectats per les noves xarxes previstes són: 

 24a: Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa 
 32n: Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 
 42y:Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la 

terra baixa catalana 
 45b: Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic 

i catalanídic septentrional 
 45i: Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.) 
 82b: Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 
 82c: Conreus herbacis extensius de secà 
 83g: Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres 

planifolis de sòls humits 
 86a: Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 
 87a: Conreus abandonats 

 
Cal destacar que la xarxa d’aigua potable prevista afecta principalment conreus i hàbitats artificialitzats (82b, 
82c, 83g, 86a, 87a) ocupant un total del 60,24% del recorregut. L’afectació d’hàbitats naturals (24a, 42y, 45b, 
45i) només representa un 39,76% del seu recorregut. 
 
En relació a la xarxa de sanejament prevista l’afectació sobre hàbitats naturals (42y i 32n) representa només un 
0,82% del seu recorregut. La resta del seu traçat, un 99,18%, discorre per hàbitats artificialitzats (82c, 83g, 86a, 
87a). 
 
Els hàbitats d’interès comunitari són els inclosos a l’Annex 2 de la Directiva Hàbitats6. D’acord amb la Cartografia 
dels hàbitats d’interès comunitari a Catalunya (CHIC2012, any 2012) en els entorns de Castell s’han identificat 
6 hàbitats d’interès comunitari. D’aquests, només estan parcialment afectats els següents: 

                                                 
4 Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i 

subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 
5 Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals; Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració 

d'arbres d'interès comarcal i local; i Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès 
comarcal i d'interès local. 

6  Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora, i la corresponent adaptació al  
progrés científic i tècnic (Directiva 97/62/CE) 
 



 
DOCUMENT AMBIENTAL COMPLEMENTARI                                                                                                             Modificació del POUM de Santa Cristina d’Aro                                                        
 

Pàg. 17 
 

 9330: Suredes 
 9540: Pinedes mediterrànies  

 
Cap dels hàbitats afectats té la consideració d’hàbitat d’interès comunitari prioritari. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua afecta hàbitats d’interès comunitari en un 31,56% del seu recorregut. El polígon 
amb més afectació està constituït per 2 hàbitats d’interès comunitari: Suredes (2) +Pinedes mediterrànies (8), 
que es situa entre Santa Maria de Solius i el futur dipòsit. En aquest polígon l’afectació és de 784 m de recorregut, 
que representa un 23,37% de la traça. Entre Can Rissec i Santa Maria de Solius l’afectació és de 196 m de 
recorregut (2,35%). Finalment s’afecta l’hàbitat de Sureda, amb un recobriment de només un 20%, delimitat 
entorn a la llera del Ridaura. 
 
 
Figura 5.1: Hàbitats d’interès comunitari afectats als entorns de Solius. 
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Figura 5.2: Hàbitats d’interès comunitari afectats als entorns del Ridaura. 

 
 
Fauna 
 
En l’àmbit estricte de la present modificació del POUM no és rellevant la presència de fauna, donada la reduïda 
superfície ocupada i la seva situació, en paral·lel a la carretera GIV-6611. Per contra, la diversitat d’ecosistemes 
existents als entorns propers propicia una alta diversitat d’espècies animals.  
 
En els sectors agrícoles hi són presents les espècies animals pròpies de prats i zones obertes. Hi destaca la 
presència de rèptils com  la sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis), la sargantana cuallarga 
(Psammodromus algirus) el dragó comú (Tarentola mauretanica), alguns ofidis i el  llangardaix comú (Timon 
lepidus). També s’hi troben rosegadors (talpons i ratolins), així com l'eriçó comú (Erinaceus europaeus) i el conill 
(Oryctolagus cuniculus). Els amfibis més abundants són el gripau comú (Bufo spinosus) i el gripau corredor 
(Epidalea calamita). Entre els ocells destaquen els estols de fringíl·lids com els verdums (Carduelis chloris), les 
cardines (Carduelis carduelis), els gafarrons (Serinus serinus), o els passerells (Carduelis cannabina). Puntualment 
s’hi poden observar rapinyaires com el xoriguer (Falco tinnunculus), l'aligot (Buteo buteo), el mussol comú 
(Athene noctua) i el xot (Otus scops). 
 
A les masses forestals s’hi refugien mamífers com el teixó (Meles meles), la guilla (Vulpes vulpes) i del porc senglar 
(Sus scrofa). Els ocells típicament forestals presents són el tudó (Columba palumbus), el gaig (Garrulus 
glandarius), el picot verd (Picus viridis), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el tallarol capnegre (S. 
melanocephala), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), el raspinell (Certhia brachydactyla), la mallerenga 
carbonera (Parus major), la mallerenga petita (Periparus ater), la mallerenga emplomallada (Lophophanes 
cristatus).  
 
A les lleres  de torrents i rieres hi crien abunden amfibis com el gripau corredor (Epidalea calamita) o la granota 
verda comú (Pelophylax perezi) o la reineta (Hyla meridionalis). 
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En l’àmbit estricte de la modificació del POUM no hi són presents espècies d’interès comunitari incloses en 
l’annex II de la Directiva Hàbitats7 que per la seva conservació és necessària la designació de zones especials de 
conservació. Per contra si que hi són presents espècies de l’annex IV, que requereixen una protecció estricta: 
Pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus), gripau corredor (Epidalea calamita), reineta (Hyla meridionalis). 
 
 
Àrees d’interès faunístic i florístic (AIFF) 
 
La biodiversitat existent al Massís de Cadiretes ha comportat la declaració del massís i la seva àrea d’influència 
com a Àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF), codi 498 (13618). Aquesta àrea supera els límits de l’EIN Massís 
de Cadiretes, s’expandeix seguint la llera del Ridaura fins a la confluència de la riera de Solius.  
 
Segons informació facilitada per Medi Natural del DARP, en motiu de la redacció de l’Informe Ambiental de 
l’adaptació del Pla parcial SUD-13 – Riera de Molinets, les espècies que han propiciat la declaració d’aquesta àrea 
són l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) i la planta Hypericum elodes. 
 
La zona afectada en la modificació del POUM, annexa a la carretera de Solius (GIV-6611), no suposa cap afectació 
per aquestes espècies. La cuabarrada defuig els entorns més antropitzats i l’Hypericum elodes apareix en 
herbassars humits, de manera que el seu hàbitat està lligat als cursos hídrics amb aigües més o menys 
permanents. En qualsevol cas, les actuacions previstes a la modificació del POUM queden fora de l’Àrea d’interès 
faunístic i florístic. 
 
 

Figura 5.3: Àrees d’interès faunístic i florístic (AIFF). 

 
 
 
 
 
                                                 
7 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora, i la corresponent adaptació al 
progrés científic i tècnic (Directiva 97/62/CE). 

AIFF 

AIFF 
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Connectivitat 
 
Els entorns de la Vall de Solius són importants per garantir la connectivitat dels espais naturals protegits de les 
Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes, consolidant la xarxa ecològica. El Catàleg d‘Espais d’Interès Natural i Paisatgístic 
de les Comarques Gironines, elaborat i editat per la Diputació de Girona l’any 2009, inclou com espai d’interès 
natural i paisatgístic la Vall de Solius (codi 61) i el connector Gavarres-Cadiretes (codi 60). 
 
 
Figura 5.4: EIN Vall de Solius (codi 61) i connector Gavarres-Cadiretes (codi 60). 

 
Font: Catàleg d‘Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, Diputació de Girona (2009). 

 
 
L’espai Vall de Solius comprèn la zona agrícola de la vall de Solius, amb una superfície de 179,52 ha. L’espai 
agrícola resta molt ben conservat i manté una gran bellesa paisatgística per si mateix i pel  context en que es   
troba situat, entre les grans masses forestals de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes.  
 
La vegetació de ribera es troba desestructurada, principalment quan la riera de Solius arriba al Ridaura, així com 
en trams amb urbanitzacions contigües (Can Reixac, Golf Costa Brava). La vall de Solius conforma una entrada 
natural al massís de Cadiretes.   
 
El connector Gavarres-Cadiretes comprèn un espai forestal adjacent als espais d’interès natural de les Gavarres  
al nord, i de l’Ardenya-Cadiretes al sud, i un espai central de caràcter agrícola vertebrat pel riu Ridaura. És el pas 
natural de connexió entre els dos massissos forestals i refugi de nombroses espècies d’interès faunístic dels grups 
dels amfibis, rèptils i mamífers.  
 
Les propostes del Catàleg d‘Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines foren incorporades 
normativament al POUM de Santa Cristina d’Aro. Així, l’Àmbit de protecció paisatgística Vall de Solius el 
reconeix com un com un paisatge d’excel·lència,  i regula un àmbit d’interès connector a l’oest del terme (Àmbit 
de connectivitat ecològica).  
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5.1.5. RISCOS NATURALS  
 
Risc d’incendi 
 
Les masses forestals existents al sector presenten un risc d’incendi alt, amb sectors de risc molt alt, d’acord amb 
el Mapa de Perill Bàsic d’Incendi Forestal8, que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la 
intensitat amb que s’hi pot produir un incendi. Per contra els sectors agrícoles presenten un risc baix.  
 

Figura 5.5: Risc d’incendi forestal. 

 
Font: Mapa de Perill Bàsic d’Incendi Forestal, 2002. 

 
El municipi de Santa Cristina d’Aro està considerat d’alt risc segons el Decret 64/1995, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals.  
 
 
5.1.6. QUALITAT DEL PAISATGE 
 
 
D’acord amb el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 23 de novembre de 
2010, l’àmbit considerat queda inclòs en dues unitats paisatgístiques diferenciades: la unitat paisatgística Costa 
Brava, que inclou la Vall de Solius, i la unitat Ardenya-Cadiretes, que compren aquest massís. 
 
En motiu de la tramitació del projecte d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable s’ha 
realitzat un Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) per tal de donar compliment a l’article 48 del TRLUC. 
L’esmentat EIIP, conté una caracterització del paisatge existent, la descripció dels principals impactes 
paisatgístics i de les mesures d'integració a adoptar. 
 
A continuació es detallen les principals determinacions paisatgístiques de l’EIIP del projecte d’actuacions 
específiques: 
 

                                                 
8 Elaborat per la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya l’any 2002. 
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Protecció paisatgística: El POUM defineix com a Àrea de protecció paisatgística els relleus que 
conformen el teló de fons paisatgístic i la Vall de Solius. L’objecte de la delimitació és la protecció d’un 
component essencial de la qualitat paisatgística, atesa la seva gran incidència visual. 
 
Usos admesos: Agrícoles i forestals: La gestió forestal procurarà la reducció gradual de la inflamabilitat 
-i del risc d’incendi- i afavorirà la recuperació i l’expansió de l’alzinar, la sureda i el bosc de ribera, i la 
reducció gradual de les pinedes en àrees de transició. 

 
Valors del paisatge:  

 Intrínsecs: naturals, culturals i paisatgístics. 
 Extrínsecs: funció de corredor biològic entre espais Gavarres-Cadiretes. 

 
Visibilitat: Alta incidència visual. 
 

 
5.1.7. PATRIMONI 
 
L’àmbit de la modificació del POUM no afecta directament a cap element patrimonial inclòs a l’Inventari del 
patrimoni arqueològic i paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Malgrat tot, en els entorns 
propers s’hi situen diferents masies, cases pairals i esglésies inclosos en el Catàleg del patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic del municipi de Santa Cristina d’Aro: 
 

Taula 5.1: Elements inclosos al Catàleg del patrimoni de Santa Cristina d’Aro. 
Codi Nom Tipologia Distància mínima 
E045 Can Reixach Masia 11,5 
E047 Can Vicenç (Convent de Santa Elena) Casa pairal 139,5 
E051 Mas Pla Masia 18,3 
E052 Mas Vilavella Masia 52,5 
E053 Santa Agnès de Solius Esgésia 85,5 
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 AVALUACIÓ DELS EFECTES SIGNIFICATIUS 
 
 
Les especials característiques de la modificació del planejament general de Santa Cristina d’Aro determinen les 
tipologies i magnituds dels efectes sobre el medi ambient. En aquest sentit cal destacar que la pràctica totalitat 
dels efectes –o impactes ambientals- es produeixen durant la fase de construcció. En la fase de funcionament els 
efectes sobre el medi ambient són limitats, degut a que la conducció lineal només afecta al subsòl i no presenta 
conseqüències significatives en superfície. 
 
Les diferents actuacions o accions recollides a la modificació del planejament i desenvolupades al projecte 
constructiu poden afectar en major o menor grau als diferents factors o vectors ambientals analitzats.  
 
A continuació es descriuen els impactes ambientals potencials resultants de la interacció de les accions previstes 
al projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i els diferents factors ambientals: 
 
Per a la caracterització dels diferents efectes sobre el medi ambient s’utilitzen els següents criteris: 

 Signe de l’efecte: positiu o negatiu. 
 Intensitat; notable o mínim. 
 Incidència: directa o indirecta.  
 Acumulació: simple, acumulatiu o sinèrgic. 
 Termini temporal: curt, mig o llarg termini. 
 Persistència: temporal o permanent. 
 Recuperació: recuperable o irrecuperable. 

 
En relació a l’avaluació, es cataloguen aquests efectes segons la seva importància i magnitud en les següents 
categories: 

 Impacte favorable: aquell que té un caràcter positiu, i esdevé una oportunitat de millora. 
 Impacte compatible: aquell que la seva recuperació és immediata després de finalitzar l’activitat i no 

precisa de mesures preventives o correctores. 
 Impacte moderat; aquell que la serva recuperació no precisa de mesures protectores o correctores 

intensives, i en que la recuperació de les condicions ambientals requereix d’un cert temps. 
 Impacte sever: aquell en que la recuperació de les condicions del medi exigeix de mesures protectores 

o correctores, i tot i això la recuperació necessita un període dilatat en el temps.  
 Impacte crític: aquell en el que la magnitud és superior al llindar acceptable. Amb ell és produeix una 

pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals sense una possible recuperació, fins i tot 
amb mesures protectores o correctores.  

 
A continuació es representa la matriu d’identificació i avaluació dels impactes ambientals. Els impactes severs o 
crítics requereixen de mesures específiques per reduir o compensar qualsevol efecte negatiu. Els impactes 
moderats i compatibles no requereixen de mesures específiques, però presenten mesures de caire genèric per 
tal de reduir els efectes negatius associats. 
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Taula 6.1: Matriu d’identificació i avaluació dels impactes 
Vector 

ambiental 
Impacte potencial 

Descripció de l’impacte Magnitud i caracterització sense 
mesures ambientals Fase de construcció Fase de funcionament 

Territori i 
ocupació 

del sòl 

Increment de l’ocupació del 
sòl 

La ocupació temporal es limita a l’amplada de la rasa i 
els seus entorns immediats. Aquestes ocupacions són 
paral·leles a les carreteres existents (GIV-6611, GIV-

8541 i GIV-6613). 
La ocupació temporal és de 1,97 ha, tenint en compte 

les dues fases de construcció. 

L’ocupació en superfície és mínima però permanent,  i 
es limita al dipòsit (940m2), les arquetes d’obra, els 

hidrants i altres infraestructures associades. 

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, directe, simple, 

curt termini, permanent, 
irrecuperable 

Medi físic 
Afectació de la geomorfologia 

original 

En la construcció del dipòsit es minimitzen els 
moviment de terres. 

L’alteració de la geomorfologia és temporal mentre 
duren les obres i limitada als entorns immediats de la 

rasa.  

L’afectació serà mínima, derivada de les construccions 
en superfície (dipòsit, arquetes...). Els traçats de la 

canonada seran rehabilitats. 

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, directe, 
acumulatiu, curt termini, 

temporal, recuperable 

Cicle de 
l’aigua 

 

Afectació de la qualitat de les 
aigües de la xarxa hidrològica 
(riu Ridaura, riera del Mar de 
Sants, riera d’en Dalmau i un 

rec innominat) 

Aquesta alteració es pot produir en forma de terbolesa 
derivada de l’erosió de superfícies denudades i 

l’arrossegament de terres soltes. Els creuaments amb 
la xarxa hídrica es realitzen pels ponts existents, 

allunyats del curs hídric. També es pot originar una 
contaminació accidental provocada per substàncies 
potencialment contaminants que s’utilitzen a l’obra  

Amb l’entrada en funcionament de la xarxa de 
sanejament millorarà la qualitat de les aigües 

superficial a l’eliminar-se els abocament d’aigües 
residuals al medi receptor. 

COMPATIBLE 
Negatiu (positiu), mínim, 

indirecte, acumulatiu, curt 
termini, temporal, recuperable 

Impermeabilització del sòl i 
increment d'escolament 

superficial 
La impermeabilització és mínima i temporal. 

Aquest efecte és insignificant, ja que les superfícies 
impermeabilitzades es limiten a les arquetes d’obra. 

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, directe, 

acumulatiu, llarg  termini, 
permanent, irrecuperable 

Increment del consum 
d’aigua 

El consum d’aigua derivat de les obres de construcció 
és mínim i temporal. 

No és un increment net del consum d’aigua sinó un 
canvi en l’origen d’aquest consum. Actualment el 
consum existent procedeix exclusivament de pous 

propis que s’abasteixen de l’aqüífer al·luvial del 
Ridaura. Amb la nova xarxa de distribució es diversifica 
els recursos, per tal de garantir un abastament segur, 

en termes de qualitat i quantitat.  

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, indirecte, 
acumulatiu, llarg termini, 

temporal, recuperable 

Augment de la generació 
d’aigües residuals 

 

No s’incrementa la generació d’aigües residuals, sinó 
que es garanteix que aquestes siguin traçades al 

sistema públic de sanejament (EDAR de Castell-Platja 
d’Aro). Per tant, s’eliminaran solucions autònomes de 
depuració i abocament directes al medi, erradicant els 

efectes de la contaminació difusa.   

POSITIU 
Positiu, notable, indirecte, 
acumulatiu, llarg termini, 

temporal, recuperable 
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Vector 
ambiental 

Impacte potencial 
Descripció de l’impacte Magnitud i caracterització sense 

mesures ambientals Fase de construcció Fase de funcionament 

Medi 
natural, 

biodiversitat 
i 

connectivitat 
ecològica 

Afectació del la vegetació 

Les afectacions principals es localitzen en zones de 
conreus herbacis, on els efectes sobre la vegetació són 

mínims. En les zones forestals l’afectació de la 
vegetació es considera de magnitud notable. 

L’afectació sobre la vegetació acaba amb les obres de 
construcció. Posteriorment la vegetació es recuperarà 

a partir de les replantacions que s’hi efectuaran i a 
partir de la pròpia capacitat de regeneració. 

MODERAT 
Negatiu, notable, directe, 

sinèrgic, curt termini, temporal, 
recuperable 

Afectació dels hàbitats 
d’interès comunitari 

existents: 9330: Suredes 
9540: Pinedes 
mediterrànies 

 

La xarxa d’abastament d’aigua afecta hàbitats 
d’interès comunitari en un 31,56% del seu recorregut. 

El polígon amb més afectació està constituït per 2 
hàbitats d’interès comunitari: Suredes (2) +Pinedes 
mediterrànies (8), que es situa entre Santa Maria de 

Solius i el futur dipòsit. En aquest polígon l’afectació és 
de 784 m de recorregut, que representa un 23,37% de 

la traça. Entre Can Rissec i Santa Maria de Solius 
l’afectació és de 196 m de recorregut (2,35%). 
Finalment s’afecta l’hàbitat de Sureda, amb un 

recobriment de només un 20%, delimitat entorn a la 
llera del Ridaura. 

Els hàbitats afectats durant la fase de construcció es 
recuperaran durant la fase de funcionament, tant a 
través de la revegetació prevista com a partir de la 

pròpia capacitat de regeneració. 

MODERAT 
Negatiu, notable, directe, 

sinèrgic, curt termini, temporal, 
recuperable 

Afectació de l’espai natural 
protegit (PEIN i Xarxa 

Natura 2000) Massís de 
Cadiretes 

L’afectació de l’espai natural protegit és mínima i afecta exclusivament el límit de l’espai. L’afectació es limita al 
pas soterrat de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua, ja que el dipòsit i la resta d’elements en superfície 

queden fora de l’espai natural protegit. 

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, directe, 
acumulatiu, curt termini, 

temporal, recuperable 

Afectació de la fauna 

Degut a la poca entitat de les actuacions l’afectació 
faunística es considera mínima. La situació del sector 

afectat, en paral·lel a les carreteres existents 
condiciona la baixa presència de fauna al sector. 

No s’esperen afectacions sobre la fauna derivades de 
la fase de funcionament de les xarxes. 

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, indirecte, simple, 

curt termini, temporal, 
recuperable 

Afectació de la 
connectivitat ecològica 

Les actuacions presenten una amplada molt limitada 
que no compromet la funcionalitat connectora de la 

Vall de Solius. Malgrat tot, durant la construcció de la 
rasa i els treballs d’instal·lació de les xarxes es 

provocarà un increment de l’efecte barrera que genera 
la carretera en relació a la connectivitat faunística. 

L’Àmbit de connectivitat ecològica, definit al POUM 
no es veu afectat per la construcció de les xarxes. 

El dipòsit i la resta d’elements en superfície no 
suposen cap afectació a la connectivitat ecològica a la 

Vall de Solius. 

COMPATIBLE 
Negatiu, mínim, indirecte, simple, 

curt termini, temporal, 
recuperable 
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Vector 

ambiental 
Impacte potencial 

Descripció de l’impacte Magnitud i caracterització sense 
mesures ambientals Fase de construcció Fase de funcionament 

Riscos 
naturals 

Increment del risc 
d’incendi forestal 

L’ús de maquinària incrementa el risc d’ignició d’un 
incendi forestal. Aquest risc és major en zones 

forestals en comparació al risc existent en zones 
agrícoles. 

La xarxa d’hidrants prevista al llarg de la canonada 
d’abastament en alta té per objectiu combatre els 

possibles incendis forestals que es puguin esdevenir, 
així com incendis que es puguin produir en sòl urbà o 

en les masies i habitatges existents al SNU. 

POSITIU 
Positiu (negatiu), notable, 
indirecte, acumulatiu, llarg 

termini, temporal, recuperable 

Ambient 
atmosfèric 

Augment de la 
contaminació atmosfèrica 

Les obres poden genera pols (partícules en suspensió).  
Cal destacar que els ferms existents a les carreteres 

afectades no són propicis de generar pols. Malgrat tot 
els moviments de terres i els diferents treballs de 
construcció sí que seran focus generadors de pols. 

També és destacada la presència de receptors situats a 
poca distància de la zona d’obres (cases, masies, 
edificis residencials...). Per tant, l’abundància de 

receptors afectats per pols en suspensió incrementa la 
magnitud de l’impacte. 

No es preveu generació de pols durant la fase de 
funcionament. 

COMPATIBLE 
Negatiu, notable, indirecte, 

simple, curt termini, temporal, 
recuperable 

Qualitat del 
paisatge 

Afectació paisatgística 
Àmbit de protecció 

paisatgística Vall de Solius 

Aquesta afectació serà temporal i localitzada. Malgrat 
tot, al considerar-se un paisatge d’excel·lència el 

resultat de la magnitud augmenta. 

Atenent a l’afectació i valoració de l’impacte del 
projecte sobre els principals paràmetres que 

defineixen el paisatge, es considera que aquest 
impacte és mínim, a excepció del dipòsit que 

representa un element d’artificialització en un entorn 
d’alta qualitat paisatgística. 

MODERAT 
Negatiu, notable, directe, 
acumulatiu, curt termini, 

temporal, recuperable 

Font: Elaboració pròpia.  
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6.1. MESURES AMBIENTALS ADOPTADES 
 
 
Per tal de mitigar els efectes ambientals anteriorment identificats s’han establert, fins al moment, diferents 
condicionants especials i mesures ambientals.  
 
 
6.1.1. CONDICIONANTS ESPECIALS RESULTANTS DELS INFORMES EMESOS 
 
En el marc del Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable de portada d’aigües a 
l’aparcament al servei de l’espai natural de Castell i, en aplicació de l’article 52 del RPLU9), es van sol·licitar els 
informes als diferents organismes afectats. 
 
A continuació es detallen els condicionants específics establerts en els corresponents informes emesos pels 
diferents organismes afectats. 
 
 
a) Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura 

 
Respecte la possible afectació de l’activitat sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic que pot comportar 
l’esmentat projecte, informa que a l’Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural no consta cap jaciment que pugui restar afectat pel projecte constructiu. 
 
b) Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 

 Patrimoni geològic i paleontològic: No afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, 
segons consten definits en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. 

 Riscos geològics: No es considera necessària l’elaboració d’un estudi de valoració dels riscos geològics. 
 Recomanacions: 

o La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius 
actuals del “Código Técnico de la Edificación”. 

o  Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos 
per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

o Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos.  
o Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. No son aptes 

ja que poden generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrrega. 
 

 Advertiments tècnics: 
o En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta 

paleontològica caldrà  atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre,  del Patrimoni 
Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del Patrimoni 
Cultual Català. 
 

c) Xarxa Viària Local, Diputació de Girona 
 

1. Totes les actuacions que afectin la zona d’influència de la carretera esmentada (a menys de 30 metres), 
s’han de realitzar d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de carreteres i el Reglament que el desenvolupa. 

                                                 
9 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
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2. Pel que fa als trams de paral·lelisme, la conducció s'ha d'instal·lar a una distància mínima de 3 metres 
de l'aresta exterior de l'esplanació, fora de la zona de domini públic de la carretera i sense afectar cap 
dels seus elements funcionals (obres de drenatge, ponts...etc). 

3. Les canonades penjades o ancorades als ponts o altres obres de fàbrica no són autoritzables. Aquelles 
que hi siguin actualment i quedin sense servei un cop executades les obres hauran de ser retirades. 

4. Els encreuaments no es poden executar dins les obres de drenatge de la carretera. 
5. Per a l’execució de les obres, el promotor ha de sol·licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona 

i juntament amb la sol·licitud, haurà d’aportar la documentació descriptiva i gràfica corresponent per a 
garantir el compliment de les prescripcions del present informe, inclosos plànols de planta i seccions 
transversals on es defineixin les canonades i la seva distància respecte l’aresta 

 
 
f) Agència Catalana de l’Aigua 
 

 Consideracions generals rellevants: 
o Les obres es situen parcialment en zona de domini públic hidràulic (DPH), i dins la zona de 

policia (ZP) dels cursos fluvials. Les obres previstes estan subjectes a autorització administrativa 
prèvia, d’acord amb l’article 9 del TRLA. 

o No és de preveure que comportin cap perjudici pel domini públic hidràulic ni modifiquin el 
comportament del corrent d’aigua en episodis de riuada, sempre i quan en els creuaments 
soterrats no es redueixi la secció de desguàs del curs i s’aprofundeixi el soterrament de les 
canonades previstes fins a 1,5metres de profunditat de la coronació del dau de formigó de 
protecció de les mateixes respecte la cota del fons de la llera dels curs afectat, sense malmetre 
ni reduir les seccions de desguàs de les obres de drenatge existents, i en els trams de 
paral.lelisme a una distància del marge suficient per no comprometre l’estabilitat del mateix ni 
afectar la vegetació de ribera. Així mateix, en aquells creuaments realitzats ancorats al pont 
que creua el riu Ridaura i la riera del Mar Sants, aquest es realitzarà al cantell aigües avall del 
pont i sense afectar l’estructura del mateix, i amb el permís del titular de la infraestructura. 

o Des del punt de vista hidrogeològic, i sempre i quan es duguin a terme les mesures necessàries 
per a garantir que no es produeixin abocaments al medi, les obres previstes no ha de 
comportar, previsiblement, cap risc per a l’aqüífer de la zona. 
 

 Conclusió/Prescripcions: 
o Els terrenys que ocupa el traçat de la xarxa d’aigua potable i de sanejament formen part de 

l’àmbit superficial de l’aqüífer al·luvial superficial de la riera Ridaura (codi 303A13) i estan 
inclosos dins de l’Aqüífer del Riudaura delimitats al Decret 328/1988, que estableix normes 
especials de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers 
de Catalunya.  

o Es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del Text refós de 
la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar 
la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus 
sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que 
constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del 
seu entorn, segons disposa l’article 97.a) del mateix text legal.  

o L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua, i l’autorització 
i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi, si 
procedeixen, es resoldran en expedients independents, d’acord amb els procediments 
administratius establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 
/ 1986, d’11 d’abril, i la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental 
d’activitats de Catalunya, respectivament. 

o L’inici de les obres que afectin els espais de les lleres i les zones associades d’ús regulat per la 
legislació d’aigües està condicionat a l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, que haurà 
de sol·licitar el promotor de les obres, aportant una separata del projecte constructiu, incloent 
plànols de planta i perfil d’encreuament de la xarxa d’aigua amb els diferents cursos fluvials 
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indicats en el present informe, d’acord amb el que estableix l’article 78 i següents del 
Reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret Legislatiu 849/1986, d’11 d’abril). 
 

 
6.1.2. MESURES AMBIENTALS GENÈRIQUES 
 
A continuació es detallen les mesures ambientals per minimitzar els impactes sobre els vectors més afectats per 
l’execució de les xarxes previstes en la modificació del POUM de Santa Cristina d’Aro. Els vectors més perjudicats, 
encara que amb una valoració moderada són: la vegetació, els hàbitats d’interès comunitari i el paisatge. 
 
 
Preservació de la vegetació 

 En el replanteig i ubicació de la canonada, així com l’execució de les obres, es respectarà al màxim 
l’arbrat existent i únicament s’afectaran els exemplars que impedeixin l’execució de l’obra. També es 
prioritzarà el manteniment dels individus més grans i, per tant, més valuosos en el paisatge. 

 També es prioritzarà la tala d’espècies de plantació, les no autòctones i/o invasores, com ara pollancres 
(Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia), la mèlia (Melia azedarach) o la robínia 
(Robinia pseudoacacia), per tal de preservar les especies autòctones.  
 

Preservació dels hàbitats d’interès comunitari 
 En les zones forestals que constitueixen hàbitats d’interès comunitari es limitarà a l’àrea d’ocupació o 

de treball al mínim indispensable. Es replantejarà el traçat per minimitzarà l’afectació de les àrees 
boscoses.  

 En la fase de replanteig s’evitarà al màxim l’afectació dels peus arboris de les següents espècies: suro 
(Quercus suber), alzina (Quercus ilex), roures (Quercus pubescents, Q. x cerrioides). D’acord amb les 
determinacions del POUM en relació a l’Àrea de protecció paisatgística Vall de Solius es prioritzarà la 
tala d’espècies arbustives piròfites així com exemplars de pins (Pinus sp.).  

 
Mesures d’integració paisatgística genèriques 

 Es tindrà especial cura en les condicions d’implantació i el tractament exterior de les edificacions i 
instal·lacions. 

 Els materials i colors seran els característics de la zona . En qualsevol cas, les parets exteriors seran 
pintades amb colors adients a l’entorn. 

 Mínim moviment de terres possibles, i les terres sobrants seran retirades, això com runes o qualsevol 
material d’obra. 

 
Mesures d’integració paisatgístiques específiques del dipòsit 

 Mínima afectació de la vegetació perimetral dels entorns del dipòsit amb la finalitat de mantenir la 
massa arbòria que permetrà reduir la visibilitat del dipòsit. 

 Tractament de la superfície visible del dipòsit amb pintura de color verd oliva similar a l’arbrat d’alzina 
i roures propers. 

 Es realitzarà el mínim moviment de terres possible, i les terres sobrants es situaran en el perímetre de 
la parcel·la per tal d’amagar la construcció, i es tractarà la seva superfície amb espècies arbustives 
autòctones. 
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 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA  

 
 
La modificació del planejament general de Santa Cristina d’Aro s’ajusta al concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible establert en l’article 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Al mateix temps s’ajusta a les 
directrius per al planejament urbanístic fixades a l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Les dues alternatives escollides (A2 i S1) són les úniques viables tècnicament que permeten assolir els objectius 
operatius de la modificació del POUM. Respectivament, són les solucions viables tenint en consideració els 
criteris de disseny definits, la seva viabilitat tècnica i la seva afectació ambiental. Ambdues alternatives 
minimitzen les afectacions sobre els valors naturals i paisatgístics, ja que concentren les actuacions al voltant de 
la xarxa de carreteres i camins existents. 
 
Una vegada avaluats els impactes ambientals resultants d’aquestes alternatives es comprova que tots es 
consideren moderats o compatibles, a excepció de l’afectació sobre el risc d’incendi que, òbviament, es considera 
una afectació positiva derivada de la instal·lació d’hidrants . També es considera com impacte positiu l’augment 
de la producció d’aigües residuals. 
 
Els vectors mes afectats per l’establiment de les noves xarxes són els relacionats amb la vegetació, l’afectació 
d’habitats i l’afectació paisatgística de la Vall de Solius. Els impactes que presenten un resultat moderat disposen 
de les mesures correctores adequades (capítol 6.1.2.) per mitigar el seu efecte, donada l’especial sensibilitat del 
sector. També s’han incorporat el conjunt de mesures proposades en els informes emesos per els diferents 
organismes i administracions afectades derivats de les consultes associades a la tramitació del projecte 
d’actuacions específiques en SNU. 
 
Després d’analitzar les repercussions ambientals de la modificació del POUM per introduir nous plànols 
d’ordenació relatius a les xarxes generals d’aigua potable i de sanejament dels barris de Solius i Can Reixac es 
conclou que l’actuació presenta un impacte mínim i localitzat en l’entorn afectat. 
 
Analitzada la modificació puntual es conclou que els aspectes positius que comporta en relació al 
subministrament d’aigua potable, l’ampliació de la xarxa de sanejament i la instal·lació d’hidrants per la lluita 
contra incendis superen en escreix els impactes ambientals associats a la fase de construcció. Per tant, la 
modificació del POUM present no comporta efectes ambientals significatius que requereixin ser objecte d’una 
avaluació ambiental estratègica simplificada. Igualment no comporta cap variació de les estratègies, directrius, 
propostes i cronologia fixades al POUM, ni produeixen diferències en els efectes ambientals analitzats 
convenientment en motiu de l’avaluació ambiental del POUM.  
 
En conclusió, la modificació puntual plantejada constitueix un clar supòsit de manca d’efectes significatius en el 
medi ambient, de manera que es pot encabir dins del supòsit 6.e de la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015. 
 
 
 

Santa Cristina d’Aro, octubre de 2018. 
 
 
 
Tècnic redactor del present estudi:  

 
Pere Serrano Garriga 
Llicenciat en Ciències Ambientals 

 Núm. Col·legiat: 679 
 Telf: 659489695 
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Pere Serrano Garriga
Ambientòleg (col. 679)

PLANEJAMENT VIGENT
DETERMINACIONS DEL POUM

MODIFICACIÓ DEL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO PER
INTRODUIR NOUS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ RELATIUS A 

LES XARXES DE SERVEIS 

Escales:  
A4  1:15.000
A3   1:7.500

ETRS89 / UTM zona 31N
Data: Octubre 2018 ±

Núm. plànol: 1

DOCUMENT AMBIENTAL COMPLEMENTARI

Sòl no  urbanitzable

PEIN Masies Cadiretes
Golf

Forestal
Protecció agrícola
Càmping
Rústec

Sòl urbà i urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Sòl urbà consolidatPro po sta MPOUM

Xarxa sanejament
Xarxa d'abastament Àmbit de protecció paisatgística Vall de Solius

Altre s pro te ccio ns transv e rsals

Pla especial del riu Ridaura 
Ambit de connectivitat ecològica

Siste me s
Hidràulic
Protecció Sis. hidràulic

Sistema viari
Serveis tècnics



45a(10)

82c(10)

42y(7)+45b(3)

82c(10)

82c(10)

42y(7)+32n(3)

82b(10)

86a(7)+85a(3)
45i(10)

42y(8)+45b(2)

45i(10)

45i(10)

82c(10)

45c(6)+45a(4)

87a(6)+82c(2)+86a(2)

24a(5)+83g(3)+45i(2)

86a(6)+87a(4)

86a(10)

42w(10)

86b(10)

82c(10) 82c(10)

86b(10)

41m(5)+45a(5)

42x(10)

45a(8)+42y(2)

82c(8)+87a(2)

45i(10)

45c(8)+45a(2)

32n(6)+45i(4)

87a(6)+86a(4)

82b(10)

82b(10)

87a(10)

82b(5)+82c(3)+86a(2)

82c(6)+42y(4)

45a(10)

45c(8)+45a(2) 42x(10)

83g(10)

82b(7)+82c(3)

62d(5)+32n(3)+45c(2)

62d(5)+32n(3)+45b(2)
82c(10)62d(5)+32n(3)+45b(2)

42x(10)

Pere Serrano Garriga
Ambientòleg (col. 679)

HÀBITATS EXISTENTS
MODIFICACIÓ DEL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO PER
INTRODUIR NOUS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ RELATIUS A 

LES XARXES DE SERVEIS 

Escales:  
A4  1:15.000
A3   1:7.500

ETRS89 / UTM zona 31N
Data: Octubre 2018 ±

Núm. plànol: 2

DOCUMENT AMBIENTAL COMPLEMENTARI

Proposta MPOUM
Xarxa sanejament
Xarxa d'abastamentCartografia dels hàbitats a Catalunya 

1:50.000, versió 2, 2008-2012
Codificació hàbitats:

Hàbitat
Recobriment hàbitat 
dins del polígon

24a
(5)

45i: Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)
62d: Cingles i penyals silicis de les contrades mediterrànies càlides
82b: Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
82c: Conreus herbacis extensius de secà
83g: Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits
86a: Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
86b: Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
87a: Conreus abandonats

24a: Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa
32n: Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
41m: Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa
42w: Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
42x: Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós
42y: Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
45a: Suredes amb sotabosc clarament forestal
45b: Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional
45c: Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa



9330(10)

9540(7)

9330(2)

9330(10)

9330(3)+9540(7)
9330(5)

9330(2)+9540(8)

9540(10)

9330(10)

9330(4)+9340(6)

9330(8)+9540(2)

9540(4)

9330(4)

9330(10)

8220(5)+9340(2)
9330(10)

Pere Serrano Garriga
Ambientòleg (col. 679)

HÀBIT AT S D'INT ERÈS COMUNIT ARI
MODIFICACIÓ DEL POUM DE SANT A CRIST INA D'ARO PER
INT RODUIR NOUS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ RELAT IUS A 

LES XARXES DE SERVEIS 

Escales:  
A4  1:15.000
A3   1:7.500

ETRS89 / UTM zona 31N
Data: Octubre 2018 ±

Núm. plànol: 3

DOCUMENT AMBIENTAL COMPLEMENTARI

Proposta MPOUM
Xarxa sanejament
Xarxa d'abastamentCartografia dels HIC a Catalunya 

1:50.000, versió 2, 2008-2012

Cod ificació hàbitats:

8220: Hàbitat d'interès comunitari
   (5):  Recobriment HIC dins del polígon

8220: Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
9540: Pinedes mediterrànies
9330: Suredes
9340: Alzinars i carrascars

Hàbitats d 'inte rès comunitari:
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1.  Situació de la modificació. 
2. Plànols del projecte de xarxa d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament al barri de 

Solius. 

 
3.  Plànols d'informació 



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOLS INFORMACIÓ

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:15.000   A3 1:30.000

SITUACIÓ

1

Octubre 2018



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL INFORMACIÓ

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:2.000   A3 1:4.000

Plànols del projecte de xarxa d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament2.a

Octubre 2018



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL INFORMACIÓ

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:2.000   A3 1:4.000

Plànols del projecte de xarxa d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament2.b

Octubre 2018



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL INFORMACIÓ

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:2.000   A3 1:4.000

Plànols del projecte de xarxa d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament2.c

Octubre 2018



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL INFORMACIÓ

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:2.000   A3 1:4.000

Plànols del projecte de xarxa d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament2.d

Octubre 2018



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL INFORMACIÓ

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:2.000   A3 1:4.000

Plànols del projecte de xarxa d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament2.e

Octubre 2018
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Memòria vigent.  Apartat 5.2.11.- Serveis Urbanístics 
1.- Sanejament 
2.- Aigua 

 
4.  Planejament vigent 
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Memòria vigent.  
 
5.2.11.- Serveis urbanístics 
 
1.- Sanejament 
 
La situació actual de municipi és la següent:  

- E.D.A.R Existent: Actualment hi ha una sola estació de depuració situada en el Municipi 
de Sant Feliu de Guíxols prop de les Teules que depèn del Consorci de la Costa Brava, en 
aquesta E.D.A.R. hi desaigüen el municipi de Sant Feliu i la part de Sta. Cristina d’Aro 
formada pel Nucli urbà, el Golf Costa Brava, Mas Trempat, les Teules, Roca de Malvet i 
Bell-Lloc 1. El desguàs es realitza mitjançant canonades de formigó o polietilè situades en 
els vials. L’estat de tota aquesta xarxa és molt irregular, és a dir hi ha zones que s’ha 
actuat recentment i s’han arranjat, en canvi hi ha zones com el golf que des de que es va 
urbanitzar no hi ha hagut modificacions. 

- Bell-Lloc 2: Actualment no hi ha sanejament, cada parcel·la té la pròpia fossa sèptica. 

- Sant Miquel D’Aro: La part de la urbanització més edificada hi ha col·lectors però en 
molt mal estat, aquest desaigua en una fossa sèptica comuna que el seu manteniment és 
molt precari. La resta de la urbanització no hi ha col·lectors i les parcel·les edificades 
tenen fossa sèptica. 

- Vall Repòs: Actualment no hi ha xarxa de sanejament, totes les edificacions tenen fossa 
sèptica particular. 

- Rosamar: Té una xarxa general o el col·lector general segueix la riera i hi desaigüen tots 
els col·lectors secundaris. En el punt més baix hi ha una fossa sèptica que depura les 
aigües i des de aquí són enviades al mar mitjançant un emissari. Tot l’estat del 
sanejament és molt precari. 

- Romanyà de la Selva:  Actualment sols està urbanitzat el casc antic i hi ha una xarxa 
separativa, la resta de la urbanització hi ha fossa sèptica per cada parcel·la. 

- Xarxa separativa: Una part del nucli central ja té la xarxa separativa que desaigua en 
diferents punts de les riera i el riu Riudaura. La resta de urbanitzacions no tenen cap tipus 
de xarxa separativa. 

La previsió que s’ha de preveure és: 

- Bell-Lloc 2: S’ha de preveure la instal·lació de la xarxa de sanejament per tots els vials i 
en el punt més baix es desaiguarà a la xarxa actual de Bell-Lloc 1 i a partir d’aquí anirà a 
la depuradora del Consorci. S’ha de preveure una xarxa separativa ja que els col·lectors 
de Bell-Lloc 1 no estan calculats per una xarxa unitària. 

- Sant Miques D’Aro: Actualment l’Ajuntament ha redactat un projecte de urbanització on 
es preveu una xarxa nova de sanejament separativa. Per gravetat no hi ha possibilitat de 
desaiguar a depuradora i tampoc no estan calculades les canonades per desaiguar tant de 
cabdal. La opció més favorable és la implantació de una petita depuradora per la 
urbanització. 

- Vall Repòs: Hi ha un projecte de urbanització aprovat per l’Ajuntament on es preveu una 
xarxa separativa. Al igual que Sant Miquel d’Aro, s’ha de preveure una petita depuradora 
per la urbanització. 
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- Rosamar: Degut a l’estat actual de la fossa sèptica caldrà substituir-la per una nova 
depuradora i arranjar el emissari actual. 

- Romanyà de la Selva: Degut al desnivell que té tota la zona no es preveu cap actuació. 

- Xarxa separativa: Caldrà que cada lloc que es realitzi una actuació de reparació, caldrà 
estudiar la possibilitat de instal·lar una xarxa separativa. 

 
2.-Aigua 

Actualment existeixen quatre xarxes totalment diferenciades que són: 

- CASC URBÀ, ROCA DE MALVET, TEULES, MAS TREMPAT: Xarxa pública que es 
subministra mitjançant pous situats prop de la carretera C-250 i des de la canonada del 
Ter. 

Una vegada l’aigua s’ha extret dels quatre pous es condueix fins a una central elevadora 
situada dins el casc urbà de Santa Cristina. A partir d’aquí s’impulsa fins al dipòsit general 
situat a la part alta del casc urbà. Des d’aquest dipòsit es distribueix per una canonada 
fins: 

- Roca de Malvet: Aquesta urbanització rep l’aigua general per gravetat en un dipòsit 
situat a l’alçada 98 i des d’aquest es bomba a 4 dipòsits situats a les cotes 175, 245, 
316 i 385, que distribueixen l’aigua a les parcel·les per gravetat. 

- Les Teules: A la part baixa existeix un dipòsit de recepció on es rep l’aigua per 
gravetat i des de on es bomba fins a dos dipòsits, un situat a la cota 150 que 
subministra Les Teules 1ª fase i l’altre a la cota 228 que subministra Les Teules fase 
2ª. 

- Mas Trempat: L’aigua es distribueix directament sense cap tipus de dipòsit. L’estat de 
la xarxa a aquesta zona és molt precària i cal una actuació. 

En els moments de molta demanda i que els pous no donen l’abast es realitza un 
subministra des de la canonada del Ter que aporta l’aigua directament al dipòsit general 
previ reducció de pressió. 

L’actuació que s’ha de realitzar es a la zona de Trempat on s’ha de substituir la canonada 
general que va des del dipòsit general fins a la urbanització i per tal de poder tenir un 
subministra constant caldrà la construcció d’un dipòsit des del qual es realitzi tota la 
distribució. 

- SANT MIQUEL D’ARO, VALL REPÒS, ROMANYÀ DE LA SELVA, BELL-LLOC: Es tracta 
d’una xarxa privada que es subministra de l’aigua de la canonada del Ter. Des d’aquesta 
s’alimenta un primer dipòsit situat a la urbanització Bell-Lloc on es subministra per tota la 
urbanització i s’impulsa fins el dipòsit situat a Romanyà de la Selva. La canonada 
d’impulsió és la mateixa de distribució per tant hi ha un problema de pressió. Des del 
dipòsit de Romanyà s’impulsa l’aigua a Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs. El problema actual 
en aquesta xarxa és que la canonada d’impulsió és la mateixa de distribució provocant 
uns problemes de pressió. Per tal de tenir la xarxa en unes condicions òptimes caldria 
realitzar una canonada independent de impulsió a augmentar el volum del dipòsit de 
Romanyà ja que quan hi ha molta demanda l’aigua s’esgota. 

- GOLF COSTA BRAVA: Es tracta d’una xarxa particular on l’aigua depèn d’uns pous 
situats al voltat de riu. Des d’aquests pous s’aporta l’aigua als dos dipòsits que hi ha i per 
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gravetat es distribueix l’aigua a totes les parcel·les. Aquesta xarxa té la possibilitat de 
subministrar-se de la Municipal. 

- ROSAMAR: És una xarxa particular que se subministra d’aigua del Municipi de Sant Feliu 
de Guíxols. Tot l’estat de la urbanització es molt precària i caldria realitzar una reforma de 
tota ella previ estudi. 

Electrificació 

Actualment en el Municipi existeixen dos línies de mitja tensió una que se subministra de 
l’estació receptora de Girona i l’altre de l’estació receptora de Sant Feliu de Guíxols. 

Actualment el subministra es el correcte, però degut a l’ampliació de sòl urbà del municipi i 
dels municipis veïns la companyia Fecsa - Endesa ha previst la construcció de dos noves 
estacions receptores, una que ja s’està construint a Vall-Llobrega en el municipi de Palamós i 
una altre que està en fase d’estudi a Cassà de la Selva. Una vegada construïdes aquestes 
dos subestacions es preveu que la de Sant Feliu quedarà descarregada i es podrà tenir una 
línia de la nova subestació de Cassà de la Selva. 

Telecomunicacions 

Actualment en el municipi hi ha la xarxa de la companyia de Telefònica que dóna servei a 
totes les urbanitzacions. Pel que fa a la telefonia mòbil l’Ajuntament ha aprovat un pla per la 
ubicació de les antenes on es preveu donar cobertura a tot el municipi amb totes les 
companyies que donen servei a l’Estat. 
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5.1. Memòria proposada.  Apartat 5.2.11.- Serveis Urbanístics. 
1.  Sanejament 
2.  Aigua 

5.2. Plànols d’ordenació del sòl proposats: 
 -  Plànol núm. n-5.6a. Infraestructures: Xarxa bàsica electricitat / aigua. 
 -  Plànol núm. n-5.6b. Infraestructures: Xarxa bàsica sanejament / gas 

 
5.  Planejament proposat 
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5.1. Memòria proposada 
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Memòria proposada.  
 
5.2.11.- Serveis urbanístics 
 
1.- Sanejament 
 
La situació actual de municipi és la següent:  

- E.D.A.R Existent: Actualment hi ha una sola estació de depuració situada en el Municipi 
de Sant Feliu de Guíxols prop de les Teules que depèn del Consorci de la Costa Brava, en 
aquesta E.D.A.R. hi desaigüen el municipi de Sant Feliu i la part de Sta. Cristina d’Aro 
formada pel Nucli urbà, el Golf Costa Brava, Mas Trempat, les Teules, Roca de Malvet i 
Bell-Lloc 1. El desguàs es realitza mitjançant canonades de formigó o polietilè situades en 
els vials. L’estat de tota aquesta xarxa és molt irregular, és a dir hi ha zones que s’ha 
actuat recentment i s’han arranjat, en canvi hi ha zones com el golf que des de que es va 
urbanitzar no hi ha hagut modificacions. 

- Bell-Lloc 2: Actualment no hi ha sanejament, cada parcel·la té la pròpia fossa sèptica. 

- Sant Miquel D’Aro: La part de la urbanització més edificada hi ha col·lectors però en 
molt mal estat, aquest desaigua en una fossa sèptica comuna que el seu manteniment és 
molt precari. La resta de la urbanització no hi ha col·lectors i les parcel·les edificades 
tenen fossa sèptica. 

- Vall Repòs: Actualment no hi ha xarxa de sanejament, totes les edificacions tenen fossa 
sèptica particular. 

- Rosamar: Té una xarxa general o el col·lector general segueix la riera i hi desaigüen tots 
els col·lectors secundaris. En el punt més baix hi ha una fossa sèptica que depura les 
aigües i des de aquí són enviades al mar mitjançant un emissari. Tot l’estat del 
sanejament és molt precari. 

- Romanyà de la Selva:  Actualment sols està urbanitzat el casc antic i hi ha una xarxa 
separativa, la resta de la urbanització hi ha fossa sèptica per cada parcel·la. 

- Xarxa separativa: Una part del nucli central ja té la xarxa separativa que desaigua en 
diferents punts de les riera i el riu Riudaura. La resta de urbanitzacions no tenen cap tipus 
de xarxa separativa. 

La previsió que s’ha de preveure és: 

- Bell-Lloc 2: S’ha de preveure la instal·lació de la xarxa de sanejament per tots els vials i 
en el punt més baix es desaiguarà a la xarxa actual de Bell-Lloc 1 i a partir d’aquí anirà a 
la depuradora del Consorci. S’ha de preveure una xarxa separativa ja que els col·lectors 
de Bell-Lloc 1 no estan calculats per una xarxa unitària. 

- Sant Miques D’Aro: Actualment l’Ajuntament ha redactat un projecte de urbanització on 
es preveu una xarxa nova de sanejament separativa. Per gravetat no hi ha possibilitat de 
desaiguar a depuradora i tampoc no estan calculades les canonades per desaiguar tant de 
cabdal. La opció més favorable és la implantació de una petita depuradora per la 
urbanització. 

- Vall Repòs: Hi ha un projecte de urbanització aprovat per l’Ajuntament on es preveu una 
xarxa separativa. Al igual que Sant Miquel d’Aro, s’ha de preveure una petita depuradora 
per la urbanització. 
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- Rosamar: Degut a l’estat actual de la fossa sèptica caldrà substituir-la per una nova 
depuradora i arranjar el emissari actual. 

- Romanyà de la Selva: Degut al desnivell que té tota la zona no es preveu cap actuació. 

- Xarxa separativa: Caldrà que cada lloc que es realitzi una actuació de reparació, caldrà 
estudiar la possibilitat de instal·lar una xarxa separativa. 

- Can Reixach i Solius: La proposta és dotar d’una xarxa de sanejament d’aigües 
residuals que ajudi a l’evacuació de les aigües conduint-les a la futura xarxa de 
sanejament del sector urbanitzable SUD-13 Riera dels Molinets. 

2.-Aigua 

Actualment existeixen quatre xarxes totalment diferenciades que són: 

- CASC URBÀ, ROCA DE MALVET, TEULES, MAS TREMPAT: Xarxa pública que es 
subministra mitjançant pous situats prop de la carretera C-250 i des de la canonada del 
Ter. 

Una vegada l’aigua s’ha extret dels quatre pous es condueix fins a una central elevadora 
situada dins el casc urbà de Santa Cristina. A partir d’aquí s’impulsa fins al dipòsit general 
situat a la part alta del casc urbà. Des d’aquest dipòsit es distribueix per una canonada 
fins: 

- Roca de Malvet: Aquesta urbanització rep l’aigua general per gravetat en un dipòsit 
situat a l’alçada 98 i des d’aquest es bomba a 4 dipòsits situats a les cotes 175, 245, 
316 i 385, que distribueixen l’aigua a les parcel·les per gravetat. 

- Les Teules: A la part baixa existeix un dipòsit de recepció on es rep l’aigua per 
gravetat i des de on es bomba fins a dos dipòsits, un situat a la cota 150 que 
subministra Les Teules 1ª fase i l’altre a la cota 228 que subministra Les Teules fase 
2ª. 

- Mas Trempat: L’aigua es distribueix directament sense cap tipus de dipòsit. L’estat de 
la xarxa a aquesta zona és molt precària i cal una actuació. 

En els moments de molta demanda i que els pous no donen l’abast es realitza un 
subministra des de la canonada del Ter que aporta l’aigua directament al dipòsit general 
previ reducció de pressió. 

L’actuació que s’ha de realitzar es a la zona de Trempat on s’ha de substituir la canonada 
general que va des del dipòsit general fins a la urbanització i per tal de poder tenir un 
subministra constant caldrà la construcció d’un dipòsit des del qual es realitzi tota la 
distribució. 

- SANT MIQUEL D’ARO, VALL REPÒS, ROMANYÀ DE LA SELVA, BELL-LLOC: Es tracta 
d’una xarxa privada que es subministra de l’aigua de la canonada del Ter. Des d’aquesta 
s’alimenta un primer dipòsit situat a la urbanització Bell-Lloc on es subministra per tota la 
urbanització i s’impulsa fins el dipòsit situat a Romanyà de la Selva. La canonada 
d’impulsió és la mateixa de distribució per tant hi ha un problema de pressió. Des del 
dipòsit de Romanyà s’impulsa l’aigua a Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs. El problema actual 
en aquesta xarxa és que la canonada d’impulsió és la mateixa de distribució provocant 
uns problemes de pressió. Per tal de tenir la xarxa en unes condicions òptimes caldria 
realitzar una canonada independent de impulsió a augmentar el volum del dipòsit de 
Romanyà ja que quan hi ha molta demanda l’aigua s’esgota. 
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- GOLF COSTA BRAVA: Es tracta d’una xarxa particular on l’aigua depèn d’uns pous 
situats al voltat de riu. Des d’aquests pous s’aporta l’aigua als dos dipòsits que hi ha i per 
gravetat es distribueix l’aigua a totes les parcel·les. Aquesta xarxa té la possibilitat de 
subministrar-se de la Municipal. 

- ROSAMAR: És una xarxa particular que se subministra d’aigua del Municipi de Sant Feliu 
de Guíxols. Tot l’estat de la urbanització es molt precària i caldria realitzar una reforma de 
tota ella previ estudi. 

La previsió que s’ha de preveure és: 

- Can Reixach i Solius: Es proposa traçar una canonada d’abastament en alta des de la 
xarxa en alta municipal que es dota d’aigua del Consorci de la Costa Brava i de l’aigua de 
pous municipals, i portar l’aigua fins a nou dipòsit, de 250 m de 250 m3,  que se situa a 
cota elevada per tal de garantir la distribució per gravetat de l’aigua pràcticament a tots 
els veïns. 

 
Electrificació 

Actualment en el Municipi existeixen dos línies de mitja tensió una que se subministra de 
l’estació receptora de Girona i l’altre de l’estació receptora de Sant Feliu de Guíxols. 

Actualment el subministra es el correcte, però degut a l’ampliació de sòl urbà del municipi i 
dels municipis veïns la companyia Fecsa - Endesa ha previst la construcció de dos noves 
estacions receptores, una que ja s’està construint a Vall-Llobrega en el municipi de Palamós i 
una altre que està en fase d’estudi a Cassà de la Selva. Una vegada construïdes aquestes 
dos subestacions es preveu que la de Sant Feliu quedarà descarregada i es podrà tenir una 
línia de la nova subestació de Cassà de la Selva. 

Telecomunicacions 

Actualment en el municipi hi ha la xarxa de la companyia de Telefònica que dóna servei a 
totes les urbanitzacions. Pel que fa a la telefonia mòbil l’Ajuntament ha aprovat un pla per la 
ubicació de les antenes on es preveu donar cobertura a tot el municipi amb totes les 
companyies que donen servei a l’Estat. 
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-  Plànol núm. n-5.6a. Infraestructures: Xarxa bàsica electricitat / aigua. 
-  Plànol núm. n-5.6b. Infraestructures: Xarxa bàsica sanejament / gas 
 

5.2. Plànols d’ordenació del sòl proposats 



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL NORMATIU

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:5.000   A3 1:10.000

INFRAESTRUCTURES: XARXA BÀSICA ELECTRICITAT / AIGUA

n-5.6a

Octubre 2018

H

H

H

HH

H

H
H

Diposit

aigua

250m²

Connexió xarxa
abastament Ter

Linia Aerea (132 Kv)

Linia de Mitja Tensió (25 Kv)

Línia de Mitja Tensió Aerea (25 Kv)

Línia de Mitja Tensió Soterrada

Canonada Impulsió

Xarxa secundària aigua potable

Xarxa principal aigua potable

Canonada abastament del Ter Ø700

Canonada Impulsió - Distribució

Companyia Municipal (AQUALIA)

Companyia pròpia:

Aigües privades: BELL-LLOC _ ROMANYÀ

Dipòsit

Bomba

Nou Dipósit

Nova canonada d'impulsió

Canonada principal en mal estat, a substituir

Actualment l'aigua arriba de St. Feliu de Guíxols.

Hi ha un projecte de renovació de la xarxa

i la instal·lació d'una desaladora.

Estació Transformadora

hidrant contraincedisH

Diposit

aigua

458m²



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

plànol nº:

PLÀNOL NORMATIU

SANTA CRISTINA D'ARO

escales  A1 1:5.000   A3 1:10.000

INFRAESTRUCTURES: XARXA BÀSICA SANEJAMENT / GAS

n-5.6b

Octubre 2018

Xarxa principal aigües negres

Xarxa secundària aigües negres

Connexió xarxa

Riera Molinets

Nova Xarxa principal aigües negres

Nova Xarxa secundària aigües negres

Conca 1. Riu Ridaura

Conca 5

Conca 4

Conca 3. Riu Ridaura

Conca 2

Conca 6

Altres

Conca 9

Conca 8

Conca 7

Xarxa Mitja Enllaç

Xarxa Mitja Distribució

Xarxa Alta
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