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1. APARTATS PRELIMINARS
A l’hora d’elaborar el planejament urbanístic municipal és de vital importància contemplar
el medi ambient com a part indestriable de la proposta urbanística. Només a partir d’un
anàlisi acurat de les condicions mediambientals del municipi de Santa Cristina d’Aro es
pot assolir una proposta d’ordenació urbanística sostenible amb l’entorn i adequada a les
necessitats reals del territori.

1.1. MOTIUS PER A LA REVISIÓ DEL POUM
La revisió del planejament urbanístic general de Santa Cristina d’Aro, aprovat
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 07/01/2008, ve motivada i
es justifica per la necessitat imposada per un seguit de fets que el condicionen i a l’hora
obliguen a l’administració local a adaptar el seu planejament urbanístic municipal a noves
circumstàncies.
Així la present revisió del POUM es planteja en base a quatre tipus d’actuacions
clarament diferenciades:
1. ACTUACIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT
a. donar compliment a les sentències judicials en relació al POUM, dictades
en el període 2009/2018
b. donar compliment a diferents resolucions administratives que l’afecten.
2. ADAPTACIONS AL MARC LEGAL I TERRITORIAL DE RANG SUPERIOR
a. adaptació del POUM/2008 al Pla territorial parcial de les Comarques
Gironines aprovat definitivament amb posterioritat al mateix, en data
14/09/2010 i a les directrius de paisatge que el Pla incorpora
b. adaptació del POUM al catàleg del paisatge de les Comarques Gironines
aprovat definitivament amb posterioritat al mateix, en data 23/11/2010
c. revisió de les determinacions del POUM/2008 adaptant-se a la nova
situació que, en relació als riscos hidrològics, determina i condiciona el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 2016
d. paral·lelament i coincidint en el temps en que es redacta i tramita la
Revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro, s’ha redactat i aprovat
definitivament, en data 28/01/2021, el Pla Director Urbanístic de Revisió
dels Sòls no Sostenibles del Litoral Gironí. En conseqüència el nou text de
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la Revisió del POUM ha d’adaptar-se als criteris, directrius, recomanacions
i determinacions del referit PDU-RSNS-LG.
3. INCORPORAR LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM APROVADES EN
EL PERÍODE 2008/2018
4. INCORPORAR L’ORDENACIÓ I DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT
DERIVAT EXECUTAT EN EL PERÍODE 2008/2018
El punt de partida d’aquesta revisió del POUM va ser l’acord d’aprovació, pel Ple
municipal en data 1 d’agost de 2018, del document d’AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL, inici del període d’exposició pública i posada en marxa del
procés de participació ciutadana que des d’agost de 2018 fins desembre de 2019 s’ha dut
a terme.
La present revisió del POUM, que recull el fruit d’aquest llarg procés de participació en la
presa de decisions i que incorpora les adaptacions al marc legal i territorial anteriorment
indicades, ha de donar compliment al se’n deriva de l’Informe sobre l’Avanç de pla de
Santa Cristina d’Aro, a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst al TR de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió
celebrada en data 13/02/2019.
Així, el nou POUM, un cop assolides les obligacions ja exposades que el justifiquen i
motiven, proposa adaptar el vigent model d’ordenació urbana i d’ocupació del sòl del
municipi de Santa Cristina d’Aro a les noves circumstàncies ambientals, socials i
econòmiques, en un context clarament diferent d’aquell en el que es va redactar i aprovar
l’últim planejament urbanístic municipal l’any 2008.
La relació d’actuacions vinculades amb la planificació territorial i urbanística municipal
indica tant el nivell d’activitat municipal com les dificultats que en el desenvolupament
d’algunes de les determinacions del POUM s’ha trobat la gestió urbanística municipal. Es
posa en evidència el desajust existent entre alguns dels propòsits i determinacions del
planejament vigent, amb el marc social, ambiental, paisatgístic, econòmic i també
legal/normatiu que subratlla i, alhora, condiciona les necessitats públiques i privades que
el municipi es planteja avui i en un futur pròxim, especialment a partir i com a
conseqüència del nou marc urbanístic que dibuixen les obligacions imposades en
compliment de sentències, l’adaptació al marc que determina el planejament territorial i al
nou marc legal en matèria de riscos hidrològics.
En el nou context, les determinacions bàsiques que regeixen el procés de revisió de la
planificació urbanística municipal es fonamenten en la cultura territorial que com a
societat hem adquirit i que qüestionen alguns dels principis que foren la referència sobre
la que es va projectar el marc urbanístic municipal de l’any 2008.
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Aquesta cultura territorial s’ha evidenciat al llarg d’un procés altament participatiu que ha
posat l’accent en:
-

la necessària valorització del territori i el seu paisatge,

-

la correcció dels desajustos que mostra el planejament davant les noves
situacions derivades dels canvis socials, ambientals i econòmics que s’han produït
en els últims deu anys

-

les dificultats de gestionar les determinacions del planejament, principalment en
les urbanitzacions històriques

El procés participatiu ha permès conèixer i difondre l’estat de desenvolupament del
POUM/2008 en els anys de la seva vigència i les conseqüències que el seu
desenvolupament ha tingut sobre la qualitat de vida de les persones, per l’equilibri del
medi natural i pel desenvolupament dels objectius socials i econòmics que es pretenien.
Aquest exercici ha suposat compartir i posar en pràctica estratègies de planejament que
buscaran l’equilibri entre les necessitats socials, les activitats econòmiques, la diversitat i
funcionament dels ecosistemes, i el valor del seu paisatge tant del medi rural com del
medi urbà, garantint els serveis urbans i ambientals essencials per al benestar de les
persones.

1.2. NATURALESA I OBJECTIUS DE L’EAE
El present document es correspon amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) i forma part
de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Cristina
d’Aro, a la comarca del Baix Empordà.
Aquest EAE acompanya el document urbanístic per a la seva aprovació inicial, i serà la
base per a la posterior redacció del Document Resum (DR) per a l’aprovació provisional i
definitiva en aquest tràmit urbanístic de revisió del planejament urbanístic vigent.
L’EAE es redacta en compliment de:
-

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

-

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

-

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

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (d’acord
amb el seu article 21 i amb el punt 2a de l’Annex 1 i de l’Annex 3- Contingut de
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla o el Programa).

-

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

L’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) intervé en una fase de treball en què s’ofereix una
visió molt madurada de la proposta de planejament urbanístic municipal, sempre amb el
compromís d’integrar de manera convenient els aspectes que han de garantir la viabilitat
ambiental del projecte. Aquest document el precedeix el Document Inicial Estratègic (DIE)
i el culmina un document final de síntesi, de retrospectiva del procés d’avaluació
ambiental, de justificació definitiva de la viabilitat ambiental del Pla, i de conclusions, tant
a nivell de continguts com de tràmit, que és el Document Resum (DR).
El DIE és el document que va analitzar l’Avanç de Pla per tal que l’administració
ambiental pogués procedir a la seva revisió i emetre el Document d’abast (DA, el febrer
de 2019), tenint en compte el resultat de les consultes realitzades d’acord amb el que
estableix l’article 15 de la Llei 6/2009.
Així, en el tràmit inicial d’aprovació urbanística el DIE i l’Avanç de Pla, la proposta de
revisió del planejament ha estat informada per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Girona, per la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials
a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel Departament de Cultura, per la
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per l’Associació de Naturalistes
de Girona, i per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
Tenint en compte el document d’abast, el promotor elabora aquest Estudi ambiental
estratègic en el qual s’identifiquen, es descriuen i s’avaluen els possibles efectes
significatius en el medi ambient que es poden derivar de la nova proposta de planejament
urbanístic municipal.
A partir del DIE, s’elaboren la resta de documents que integren el procediment
d’avaluació ambiental estratègica (Estudi Ambiental Estratègic i Document Resum) en els
quals es vol justificar la viabilitat ambiental de la proposta urbanística, i es fa a partir de:
-

Justificar el compliment dels objectius ambientals inicialment establerts que
permetran garantir la integració dels aspectes i condicions ambientals en el
desenvolupament de la proposta urbanística i permetrà la verificació i
l’oportunisme de la presa de les decisions urbanístiques que es van prenent
successivament.

-

Justificar la compatibilitat de l’alternativa urbanística escollida amb l’encaix
en la matriu territorial de la Vall d’Aro, els seus valors paisatgístics i de
funcionalitat connectora, així com l’aprofitament de les oportunitats
socioambientals que deriven del desenvolupament del Pla.
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D’acord amb això, l'estudi ambiental estratègic és el document que s’incorpora al tràmit
urbanístic del planejament urbanístic municipal en què es formalitza amb detall l'avaluació
ambiental estratègica. Inclou els continguts a què fan referència l'article 21.2 i l'annex 1
de la Llei 6/2009, així com els aspectes següents que són introduïts per la Llei 21/2013:
-

L’evolució de les característiques ambientals de les zones que es poden veure
afectades d’una manera significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi
climàtic esperat en el termini de vigència del pla.

-

La incidència en el canvi climàtic (en particular, una avaluació adequada de la
petjada de carboni associada a la transformació urbanística).

-

Les mesures per mitigar la incidència del pla sobre el canvi climàtic i permetre’n
l’adaptació al mateix.

-

Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment de l’actuació urbanística.

En síntesi, els EAE contemplen els següents aspectes que formen part de l’essència del
procés d’avaluació ambiental.
-

La determinació dels requeriments ambientals significatius.

-

Un resum de les raons de l’elecció de l’alternativa seleccionada en relació
amb les alternatives considerades.

-

La identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi
ambient que derivin de l’ordenació i desenvolupament urbanístic del Pla.

-

L’avaluació global del planejament i justificació del compliment dels
objectius establerts.

-

Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment de l’actuació
urbanística.

En aquest marc, el present document EAE s’estructura en els capítols que segueixen a
continuació d’acord amb el que estableix l’article 20 i l’annex IV de la Llei 21/2013
d’avaluació ambiental:
-

Capítol 2 de contextualització del planejament urbanístic actual i de context de
planejaments de rang superior i de plans sectorials segons les seves directrius i
determinacions ambientals, i de propòsits ambientals per a la implementació de la
modificació del planejament.

-

Capítol 3 d’anàlisi del medi receptor (medi físic, medi biòtic, medi antròpic i riscos
ambientals associats).
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-

Capítol 4 de diagnosi del medi receptor i valoració de la sensibilitat ambiental del
medi, que permet l’establiment d’objectius i criteris ambientals específics que ha
de seguir el desenvolupament urbanístic previst.

-

Capítol 5 de concreció de l’ordenació plantejada per l’alternativa escollida.

-

Capítol 6 de previsió de demandes addicionals de recursos naturals, i
concretament de l’aigua en termes d’abastament i de sanejament.

-

Capítol 7 d’identificació i avaluació ambiental dels efectes significatius de la
proposta urbanística sobre el medi receptor.

-

Capítol 8 de proposta de mesures preventives, correctores o compensatòries per
a la preservació i millora del medi ambient fruit del desenvolupament urbanístic
previst.

-

Capítol 9 on es justifica el compliment dels objectius ambientals i estratègics de la
modificació, especialment en el que fa referència al consum de sòl, a la
permeabilitat territorial i connectivitat ecològica, a la integració paisatgística, al
cicle de l’aigua, l’energia, els residus, la mobilitat, etc. que es deriven dels nous
usos previstos.

-

Capítol 10 que inclou una proposta de Programa de Vigilància Ambiental (PVA).

-

Annexos, que inclouen diferents documents que són citats dins del document
ambiental.

En definitiva, el present document ambiental estratègic, d’acord amb els principis de la
legislació ambiental actualment aplicable, té com a objectiu fonamental influir en la
presa de decisions en aquesta fase de planejament, valorar l’adequació i la
viabilitat ambiental de la proposta urbanística, i establir les condicions pel
desenvolupament urbanístic previst, sempre sota criteris de sostenibilitat urbanística i
incorporant els requeriments de les administracions competents.

1.3. CONTEXT TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES DEL TERME DE SANTA
CRISTINA D’ARO
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro pertany a la comarca del Baix Empordà,
exerceix de frontera comarcal pel vessant sud i forma part de la Costa Brava sud. El nucli
urbà es situa a l’interior, a la Vall d’Aro, però el terme municipal abasta des dels
contraforts sud de les Gavarres fins als penya-segats del Massís de Cadiretes. La
superfície total del terme és de 6.729 hectàrees.
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Figura 1: Situació geogràfica de Santa Cristina d’Aro. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC.
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El terme municipal de Santa Cristina d’Aro limita al N amb Sant Sadurní de l’Heura, al NE
amb Calonge, a l’E amb Castell-Platja d’Aro, al S amb Sant Feliu de Guíxols, al SW amb
Tossa de Mar i a l’W amb Llagostera.
Santa Cristina d’Aro està encaixat entre els vessants meridionals de les Gavarres i els
septentrionals de la Serra de Cadiretes. Les Gavarres, escenificades amb la Serra Llonga
i amb cims característics com la Roca Rovira (380 msnm), el Puig d’en Ponç (415 msnm)
i el Puig dels Dòlmens (343 msnm), limiten el municipi pel nord. En canvi el massís de
l’Ardenya-Cadiretes el limita pel sud-oest, amb cims icònics com el Montclar (401 msnm),
el Puig de Sant Baldiri (398 msnm) i el Puig de les Cols (418 msnm). Aquestes dues
franges del terme municipal estan incloses dins el PEIN de la Gavarres, al nord, i el PEIN
del Massís de Cadiretes, al sud, amb una extensió de 4.045 Ha incloses dins el PEIN i la
Xarxa Natura 2000.

El municipi està drenat pel riu Ridaura, el principal cordó umbilical del territori per la funció
de connectivitat biològica que exerceix, esdevenint el principal component de l’estructura
orgànica de la matriu territorial. La xarxa hídrica del municipi, amb el Ridaura com a
principal conca hidrogràfica, ha pres al llarg del temps una forta significació en relació a la
morfologia de la trama urbana, així com amb la disposició de les infraestructures del
transport. El Ridaura, no només esdevé l’eix vertebrador de l’orografia del municipi, sinó
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també és un clar referent en el desenvolupament urbanístic de la façana urbana més
meridional, actuant com un element natural que garanteix la permeabilitat ecològica i
paisatgística entre la zona urbana i els espais oberts de l’entorn.
En el seu transcurs pel fons de la vall, coincidint amb el principal assentament urbà de
Santa Cristina d’Aro i amb les principals infraestructures del transport, recull les aigües de
les rieres i torrents dels contraforts sud de les Gavarres, com de la façana nord est del
Massís de Cadiretes. Els principals afluents que tributen al Ridaura dins el terme
municipal de Santa Cristina d’Aro són la Riera del Vilar, la Riera de Solius i el Torrent de
la Deu, pel marge dret. Pel que fa al marge esquerra, des dels contraforts de les
Gavarres, els principals cursos fluvials tributaris del Ridaura són la Riera de Salenys, la
Riera de Bell-lloc, la Riera del Cementiri, la Riera de Malvet i el Torrent de Canyet.

Riu Ridaura a Solius

Riu Ridaura a Solius

Riera de Malvet a la zona esportiva

Riera de Malvet a la zona esportiva

Tot i la importància de la conca hidrogràfica del Ridaura dins el municipi de Santa Cristina
d’Aro, cal apuntar també l’existència d’altres conques hidrogràfiques. Al vessant sud del
municipi, a cavall entre els límits administratius de Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar,
apareix la Riera de Canyet. Aquest curs fluvials neix al vessant marítim de l’Ardenya i té
un recorregut molt curt, ja que desemboca directament al mar, a la Platja dels Canyerets,
entre els Esculls de sa Bardissa i els Esculls de Canyet, just on s’ubica la urbanització
Rosamar.
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Per altra banda, emmarcada dins les Gavarres apareix la Vall dels Molins, al vessant nord
de la Serra de Llonga, una zona on destaquen la Riera de Mas Cases, la Riera de Mas
Riera, que aporten les seves aigües a la conca fluvial de la Riera de Calonge a través de
la Riera dels Molins.
Finalment, just al límit nord del municipi, entre Puig Aldric i el vessant est de la Serra
Llarga neix la Riera de Verneda, que s’escola en direcció nord-oest i exerceix de frontera
entre els termes municipals de Cassà de la Selva i Llagostera. Aquesta riera forma part
de la conca hidrogràfica de l’Onyar, aportant-hi les seves aigües a través de la Riera
Gotarra.
En aquest sentit, el terme municipal de Santa Cristina d’Aro acull una àmplia diversitat
d’ambients naturals i, en conseqüència, un mosaic paisatgístic que combina els boscos
que cobreixen les muntanyes, la matriu agrícola de la vall del Ridaura i dels tributaris que
hi conflueixen, els penya-segats, cales i platges de la línia litoral, i l’àmbit fluvial del riu
Ridaura com a espina dorsal de la connectivitat ecològica a les conques de la Costa
Brava sud.
Les singularitats ambientals i paisatgístiques i la diversitat i riquesa en el patrimoni natural
i cultural són elements clau per consolidar noves possibilitats de dinamització social i
econòmica municipal, centrades en aconseguir una relació més sostenible amb els valors
territorials, desestacionalitzar la demanda tradicionalment centrada en els mesos d’estiu i
potenciar les seves condicions naturals vers un turisme sostenible.

El terme municipal comprèn, a part del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, altres
assentaments d’extensió i pes demogràfic divers de població com Romanyà de la Selva,
Salom, Bufaganyes, el Vilar, Solius i Camps de Santa Maria i les urbanitzacions
històriques de la segona meitat del segle passat: Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Bell-lloc,
Roca de Malvet, Les Teules, Golf Costa Brava, Can Reixach, Mas Trempat i Rosamar.
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El nucli de Santa Cristina d’Aro s’emplaça a l’entorn de l’església de Santa Cristina d’Aro
(s.XI), un dels elements arquitectònics i històrics més importants de la vall d’Aro. De
forma paral·lela al desenvolupament del nucli històric de Santa Cristina, durant l’època
baix-medieval, van aparèixer altres veïnats que van contribuir a estructurar el terme:
Romanyà de la Selva, Bell-lloc, Solius i Salom.
Romanyà de la Selva és esmentat ja l’any 881 com el límit de la Vall d’Aro, situat als
vessants meridionals de les Gavarres, i comptava amb una estructura urbana a principis
de segle XI. Bell-lloc es va anar desenvolupant a l’entorn de Santa Maria de Filafanis i
també se’n té constància des de 881. Finalment, el veïnat de Solius es situa al marge
nord-est del massís de l’Ardenya-Cadiretes, apareix a documents de mitjan segle XI i es
forma a partir del sorgiment d’una sèrie de masos aïllats.
Durant segles, els diferents assentaments del municipi s’han basat econòmicament en
l’agricultura i no ha estat fins a la dècada de 1960 quan comença a aparèixer-hi el
fenomen del turisme, de la mateixa manera que a altres zones de la Costa Brava. Degut
a aquesta nova tendència econòmica i d’oci, entre 1960 i 1975 es desenvolupen les
primeres urbanitzacions especialitzades en la segona residència anteriorment
ressenyades.

Platja de Canyet (1968)

Platja de Canyet (2020)

Aquest desenvolupament d’entitats de població excessivament especialitzades segueix
les tendències de l’època basades en un desafortunat model de creixement urbanístic
que situa els nous assentaments en espais perifèrics del municipi, en molts casos
intencionadament aïllats, model que ha consolidat forts impactes ambientals i
paisatgístics i ha generat diverses problemàtiques urbanes a l’entorn de l’accessibilitat a
serveis, la mobilitat, les infraestructures del transport o la manca d’equipaments
comunitaris, problemàtiques que en les urbanitzacions històriques assentades en el
municipi perduren avui en dia.
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Romanyà de la Selva (1946)

Romanyà de la Selva (2020)

Pel que fa al transport, la C-31 és el principal corredor viari del municipi, ja que connecta
la Vall d’Aro amb la Plana de la Selva –on hi transcorren les principals infraestructures de
transport de les Comarques Gironines- i amb el Pla de Calonge. Altres infraestructures
viàries de gran calat són la C-65, que enllaça Santa Cristina d’Aro amb Sant Feliu de
Guíxols, i la GI-8521, de Santa Cristina d’Aro a Castell d’Aro. Finalment, altres vies de
caire local enllacen el conjunt d’entitats de població amb la xarxa viària principal.

El terme de Santa Cristina d’Aro conserva un marcat caràcter forestal, amb un 75% de
superfície boscosa, corresponent tant a antics boscos per aprofitament de fusta, llenya o
suro però també a superfícies boscoses fruit de l’abandonament progressiu de les
activitats agrícoles tradicionals.
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La població de Santa Cristina d’Aro era de 5.223 habitants (IDESCAT, 1 de gener del
2019), amb una densitat de 77,3 hab/km², molt per sota de la mitjana del conjunt
comarcal, situada en 191,5 hab/km².
Pel que fa a l’evolució de la població, mostra una certa estabilitat en el darrer decenni,
després d’uns anys, entre el 1998 i el 2009, en que la població es va doblar assolint els
5.000 habitants. Un canvi fàcilment relacionable amb el context de crisi i estancament
econòmic patit a nivell general.

Figura 2: Evolució de la població 1998-2019. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

La població es concentra de forma majoritària, més de la meitat, en el nucli central de ,
Santa Cristina i les extensions urbanes contigües, i la resta es divideix entre els diferents
nuclis i urbanitzacions del municipi, mostrant així la complexitat territorial que se’n
desprèn, en especial a l’hora de gestionar la mobilitat.
Homes

Dones

Total

% del total

Bell·lloc

155

157

312

6

Mas Trempat i Bufaganyes

204

202

406

7,8

Rosamar

30

30

60

1,1

Romanyà de la Selva

188

165

353

6,8

Salom, Mas Pla i Les Teules

254

242

496

9,5

Santa Cristina d’Aro

1323

1344

2667

51,1
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Solius i Can Reixach

43

52

95

1,8

El Vilar i Golf Costa Brava

212

207

419

8

Roca de Malvet

207

193

400

7,7

8

7

15

0,3

2624

2599

5223

100

Camps de Santa Maria
TERME MUNICIPAL

Taula 1: Distribució de la població per nuclis. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, 2019

Segons les dades que ofereix l’IDESCAT, Santa Cristina d’Aro presenta una estructura
econòmica amb una clara dependència del sector terciari (serveis) en el teixit econòmic
del municipi, però també del sector de la construcció. Concretament, el 66,54% de les
afiliacions municipals a la Seguretat Social es concentren en el sector serveis, un 27,34%
al sector de la construcció, un 5,23% a la indústria i només el 0,78% a l’agricultura.
Santa
Cristina

%

Baix
Empordà

%

Catalunya

%

204

0,7

9.372

0,3

Agricultura

0

Indústria

60

5,2

3.183

10,6

443.576

15,9

Construcció

357

31

4.362

14,5

136.060

4,9

Serveis

732

63,5

22.374

74,3

2.200.404

78,9

1.153

100

30.123

100

2.789.412

100

Total

Taula 2: Afiliacions al règim general de la SS segons ubicació del compte de cotització. Font: elaboració
pròpia a partir de dades de l'Idescat, 2019
Santa
Cristina

%

Baix
Empordà

%

Catalunya

%

Agricultura

13

2,5

552

4,9

22.798

4,1

Indústria

27

5,2

655

5,8

39.448

7,2

Construcció

98

19

2.313

20,5

68.179

12,4

Serveis

377

73,2

7.763

68,8

419.386

76,3

Total

515

100

11.283

100

549.811

100

Taula 3: Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Font: elaboració
pròpia a partir de dades de l'Idescat, 2019
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1.4. DETERMINACIÓ DE L’ABAST I CONTINGUT DE L’ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC PER PART DEL DOCUMENT D’ABAST DE L’OTAA I
JUSTIFICACIÓ DE LA INTRODUCCIÓ AL DOCUMENT URBANÍSITC DE LES
APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS I EL PÚBLIC INTERESSAT
Context normatiu
La regulació ambiental estableix que l’òrgan ambiental competent ha d’emetre a
l’Ajuntament en tant que promotora del Pla, el document d’abast (DA) i el resultat de les
consultes realitzades perquè elabori l’estudi ambiental estratègic (DAE) i continuï amb la
tramitació prevista a l’article 21 de la Llei 6/2009 i següents.
En fases posteriors, l'EAE i el document resum que s’ha d’integrar en l’expedient
d’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013, han de
justificar el compliment en el pla o programa dels objectius, els criteris i les condicions
establerts pel document d’abast.
1.4.1. Incorporació als documents de la modificació del planejament del resultat
de les consultes a les administracions sectorials
El Document d’abast és el document emès per l'òrgan ambiental, a partir del document
inicial estratègic i de les consultes preceptives, en què s'estableixen els principis de
sostenibilitat urbanística, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal
aplicar tant en l'elaboració com en la modificació i l'avaluació del Pla. A part, determina el
contingut de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE), amb l'amplitud i el nivell de detall
necessaris i conté, alhora, una avaluació de la idoneïtat ambiental de les alternatives i les
propostes inicials.
L’EAE que acompanya el document urbanístic té la facultat de donar resposta als
requeriments i prescripcions de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de
Girona (OTAA) establerts mitjançant el document d’abast, el qual recull el resultat de les
consultes a les administracions públiques afectades i a públic interessat, concretament
de:
1. Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Serveis Territorials a Girona (Departament
de Territori i Sostenibilitat).
2. Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura.
3. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
D’altra banda, també s’ha rebut informe de:
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Aquests informes de les administracions públiques afectades i del públic interessat
s’aporten a l’Annex IV del present EAE.
A més a més, com a públic interessat, s’han rebut les al·legacions de l’Associació de
Naturalistes de Girona (ANG), qui presenta suggeriments a l’Avanç de planejament, fent
propostes per a la redacció de les següents fases del futur nou POUM del municipi.
A continuació, tal com es requereix en el Document d’abast, s’aporta una taula en la qual
s’indiquen què, com i on s’han incorporat les valoracions de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Girona i les determinacions de la resta d’administracions
consultades:

OTAA. Serveis Territorials a Girona (Departament de Territori i Sostenibilitat)
Determinacions del Document
d’Abast (DA)

Justificació

Incorporació als documents del
Pla

ASPECTES QUE CAL INCORPORAR A L’EAE
1. Ampliar l’apartat relatiu als
objectius i criteris ambientals definint
els indicadors ambientals que
serviran per avaluar el grau de
compliment dels objectius i criteris
definits i calcular-los.

Aquest EAE incorpora els
indicadors ambientals que serviran
per avaluar el grau de compliment
dels objectius ambientals a
l’apartat de Seguiment i control:
Programa de Vigilància Ambiental.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 4.3. Objectius específics i
criteris ambientals incorporats al
planejament urbanístic
Apartat 10. Seguiment i control.
Programa de Vigilància Ambiental.

2. Revisar el creixement desmesurat
que proposa el nou Pla i ajustar-lo a
la demanda prevista en l’horitzó
temporal del Pla de manera que
sigui concordant amb l’objectiu
ambiental número 1. Valorar
l’eliminació de tots els sòls
urbanitzables delimitats amb ús
residencial i estudiar reduir les
expectatives del sòl urbà, analitzant
la conveniència de tots aquells
sectors pendents de consolidar i
desenvolupar que es situïn en
terrenys amb uns condicionants
ambientals que qüestionin la seva
viabilitat o necessitat (pendent dels
terrenys, ús del sòl, exposició visual,
etc.).

En compliment de les
determinacions del PDU-RSNSLG, la proposta urbanística ordena
el manteniment dels sectors SUD
“Equipaments Roca de Malvet” i
SUD “El Padró” i modifica el sector
SUD Ridaura, destinat a consolidar
la façana fluvial del municipi així
com la rellevància del nucli històric
i la connectivitat del Ridaura.
S’ha procedit a la desclassificació
dels terrenys urbans i
urbanitzables que tenien un fort
impacte sobre la sensibilitat
ambiental del lloc on s’ubiquen,
donant compliment a les
determinacions del PTP-CG i del
PDU-RSNS.LG.
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DOC. MEMÒRIA
Apartat 5.5
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 4.2. Valoració de la
sensibilitat ambiental del medi.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada.
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3. Completar l’Estudi d’Inundabilitat
preliminar i analitzar la viabilitat dels
usos previstos en les zones
afectades pel risc d’inundació
atenent al què disposi l’ACA al
respecte. Com a criteri ambiental, i
sens perjudici del resultat de l’anàlisi
requerida en l’apartat anterior, els
possibles nous creixements s’han de
dur a terme, preferiblement, fora de
zones inundables.

Els àmbits clarament inundables
s’han exclòs del procés
urbanitzador, per evitar l’exposició
a aquest risc. L’Estudi
d’Inundabilitat il·lustra quins són
aquests espais i el present
document avalua la incidència
d’aquest risc sobre la proposta
urbanística.

4. Analitzar els sistemes actuals
d’abastament i de sanejament per
atendre les noves demandes que
portarà el desenvolupament del
POUM i que caldrà estimar amb els
càlculs corresponents.

A partir de les dades disponibles
s’han avaluat els sistemes
d’abastament i sanejament d’aigua
actuals i la possibilitat que tindran
d’absorbir les demandes
addicionals derivades dels nous
creixements previstos al POUM.

DOC. PROGNOSI
D’INUNDABILITAT
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 4.2. Valoració de la
sensibilitat ambiental del medi.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada.
DOC. ESTUDI D’ABASTAMENT I
SANEJAMENT
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 6.1. Abastament d’aigua
Apartat 6.2. Sanejament d’aigües
residencials

5. Un cop definides amb precisió les
alternatives, l’EAE haurà d’incorporar
l’anàlisi quantitativa de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
per a cada alternativa d’acord amb la
instrucció DGPAMNDGQACC/1/2018 per la qual
s’estableixen criteris comuns per a
l’elaboració dels documents d’abast
dels estudis ambientals estratègics
de determinats plans urbanístics en
relació amb l’anàlisi quantitativa
d’emissions de GEH.

El present EAE incorpora l’anàlisi
quantitativa de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GEH)
per les diverses alternatives
considerades tant a l’Avanç de Pla
com a l’actual procediment
d’aprovació inicial.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

6. En relació a la valoració del Pla
sobre els efectes en la contaminació
atmosfèrica, acústica i lumínica, es
remet a l’informe tipus elaborat per la
Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic.

Aquest Estudi Ambiental Estratègic
aprofundeix en l’impacte potencial
d’aquesta actuació urbanística
sobre el medi físic.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

Apartat 6.5. Emissions de CO².

Apartat 7.1. Identificació,
caracterització i valoració dels
impactes ambientals significatius del
pla
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries

7. Incorporar un apartat específic
sobre els possibles efectes del Pla
sobre els espais naturals protegits
de les Gavarres i el Massís de

L’EAE incorpora un apartat
específic per avaluar els impactes
previsibles sobre el medi dels
sectors que s’esmenten. Al mateix
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apartat 7.2.2. s’incorporen les
mesures específiques a
implementar en aquests sectors, a
banda de les mesures de caràcter
genèric de l’apartat 8.

d’algunes determinacions del
document d’abast

Pel que fa a les AIFF de l’Avinguda
de l’Església i Can Palmada,
s’avaluen els impactes sobre
aquest medi i es proposen les
mesures específiques al mateix
apartat 7.2.2.

Apartat 7.2.2. Sòl no urbanitzable.

8. Analitzar la zonificació i la
regulació del sòl no urbanitzable i la
seva compatibilitat amb l’article 2.22
del PTPCG en relació amb el
manteniment de la connectivitat
ecològica en els àmbits del municipi
inclosos en el connector identificat
en l’esmentat Pla.

Tant el present Estudi Ambiental
Estratègic com el POUM s’adapten
a les delimitacions establertes pel
PTPCG en matèria de connectivitat
ecològica.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

9. Analitzar els usos que es puguin
admetre a les diferents zones de sòl
no urbanitzable i que puguin
comportar transformacions
apreciables del sòl en cas que es
prevegin i justificar ambientalment la
seva concordança amb la protecció
del medi.

El present EAE analitza els usos
admesos al sòl no urbanitzable i
preveu els possibles impactes
sobre aquest entorn. Per
contrarestar els possibles impactes
negatius o potenciar els positius,
presenta un seguit de mesures a
aplicar.

No es considera ambientalment
viable la definició d’un àmbit de
gestió de residus de la construcció i
d’enderroc en terrenys forestals
situats al sud de l’extractiva Mas
Patxot. Aquestes activitats s’han de
situar en un sòl destinat a usos
industrials.

El POUM classifica com a SNU
l’àmbit de Mas Patxot i no es
preveu l’ordenació d’un nou àmbit
de gestió de residus de la
construcció i d’enderroc.

10. Analitzar la capacitat del medi
per a l‘admissió de noves granges o
ampliació de les existents i establirne els condicionants per al seu
emplaçament i dimensió. Definir les
claus del sòl no urbanitzable en què

L’EAE estudia les explotacions
ramaderes existents, la capacitat
del medi per a la instal·lació de
noves explotacions ramaderes i en
fixa les condicions que la
Normativa recull.

Cadiretes, sobre la conservació de
les àrees d’interès florístic i faunístic
presents al municipi, així com també
els efectes sobre els altres espais
d’interès naturals que s’identifiquen
al DIE: la Vall de Solius, la zona del
Molí d’en Reixac i les Bernardes, la
Costa d’Alou-Riera de Salenys, la
riera de Malvet, la zona d’influència
del Ridaura, la Zona del Balcar, Belllloc, Vilar d’Aro i el Bosc d’en
Provençal.

Apartat 7. Identificació i avaluació
dels impactes ambientals del POUM.

Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries

En el cas de les AIFF declarada per
Myriostoma coliforme situada entre
l’avinguda de l’Església i can
Palmada, cal establir mesures
addicionals per garantir de forma
efectiva la seva protecció.

Apartat 4.2.5. Sòl no urbanitzable
Apartat 7.2.2. Sòl no urbanitzable.
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Apartat 4.2.5. Sòl no urbanitzable
Apartat 7.2.2. Sòl no urbanitzable.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.4.2. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
document d’abast
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seran admeses aquest tipus
d’activitats.

Apartat 3.3. Paisatge. Es descriu les
explotacions ramaderes existents
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on
s’estableixen les condicions
d’establiment de les explotacions
ramaderes.

11. Analitzar l’admissió de rompudes
i les seves característiques i
condicions. La regulació hauria
d’incloure una restricció del
percentatge d’ampliació respecte la
superfície inicial del conreu existent,
en els casos on la finalitat és la
geometrització de camps de correus
o la seva ampliació afectant
superfícies forestals que no tinguin
un passat agrícola. En aquests
casos, el Centre de la Propietat
Forestal limita l’ampliació de camps
existent a un màxim del 8% de la
superfície actual del camp, ampliantse fins al 14% en el cas de
superfícies cremades.

El present EAE estableix, a
l’apartat de mesures, una sèrie de
propostes i limitacions pel que
respecte a les rompudes que
afecten a superfícies forestals.

12. Revisar l’encaix dels límits del
sòl urbà que confronta amb espais
que formen part del PEIN i la xarxa
Natura 2000, d’acord amb els seus
Plans especials de delimitació i de
protecció del medi natural i del
paisatge.

El POUM incorpora les
delimitacions vigent dels PEIN de
L’Ardenya-Cadiretes, de 2004, i de
Les Gavarres de 2006

13. Pel que fa al sòl previst per a
activitats econòmiques (SUD 15),
caldrà analitzar la compatibilitat
d’aquesta delimitació amb el valor
agrari i paisatgístic del seu
emplaçament i la seva condició de
parcialment inundable. Caldrà
analitzar alternatives d’ubicació o de
reducció del seu àmbit. L’àmbit oest
d’aquest sector no compleix els
criteris de compactació del sòl urbà i
de connectivitat que s’estableixen en
l’objectiu ambiental núm. 1.

El present EAE avalua la
compatibilitat ambiental del
desenvolupament del sòl
urbanitzable delimitat de les
Bernades – Molí d’en Reixac. Es
conclou que aquest sector és
incompatible, pels motius exposats
a l’apartat 4.2.3..

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.4.2. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
document d’abast
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on
s’estableixen les condicions
d’admissió de rompudes.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.4.2. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
document d’abast
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.4.2. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
document d’abast
4.2.3. Sòl urbanitzable delimitat, on
s’avalua la sensibilitat ambiental dels
diversos sectors de SUD segons el
POUM vigent.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada
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14. Revisar l’emplaçament,
condicions d’ocupació i extensió de
la reserva de sòl no urbanitzable per
equipaments esportius situat al
costat del SUD10, per tal d’evitar
l’afectació a la continuïtat del
corredor d’espais oberts entre el
Ridaura i les Gavarres.

El present EAE revisa les
condicions d’ocupació del sòl pel
que fa al SNU situat al costat del
SUD-10 Equipaments Riera de
Malvet.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.3.3. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
document d’abast

Tot i que en el document d’abast emès per l’OTAA ja s’inclouen aspectes i consideracions
que recullen altres informes sectorials o de públic interessat, a continuació es detallen
alguns dels suggeriments i prescripcions considerades en aquests altres informes que
formen part de les consultes externes efectuades per l’òrgan ambiental:

Secció de Biodiversitat i Medi natural (Departament de Territori i Sostenibilitat)
Determinacions de l’informe

Justificació

Incorporació als documents del
Pla

ASPECTES QUE CAL INCORPORAR A L’EAE
1. Valorar positivament els criteris
ambientals apuntats al DIE, entenent
que s’aborden els elements i
aspectes de rellevància ambiental
del municipi.

Els criteris ambientals que apuntava
el DIE s’incorporen a l’apartat 2.4. i
s’especifiquen al 4.3.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 2.4. Propòsits ambientals
del POUM
Apartat 4.3. Objectius específics i
criteris ambientals incorporats al
planejament urbanístic

2. Estudiar la redefinició del sector
industrial SUD15 de les Bernardes,
sector oest, , o justificar degudament
la necessitat de mantenir l’ocupació
d’aquesta zona d’interès connector
al costat del Ridaura.

3. Caldrà ajustar correctament la
delimitació dels assentaments en sòl
no urbanitzable als límits del PEIN i
de la xarxa Natura 2000. Caldrà
revisar les delimitacions per tal
d’assegurar la correcta aplicació del
Pla especial de delimitació dels

El present EAE avalua la
compatibilitat ambiental del
desenvolupament del sòl
urbanitzable delimitat de les
Bernades – Molí d’en Reixac (SUD15). Es conclou que aquest sector
és incompatible, pels motius
exposats a l’apartat 4.2.3.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

El POUM incorpora les delimitacions
vigent dels PEIN de L’ArdenyaCadiretes, de 2004, i de Les
Gavarres de 2006.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

1.4.2. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
document d’abast
4.2.3. Sòl urbanitzable delimitat, on
s’avalua la sensibilitat ambiental
dels diversos sectors de SUD
segons el POUM vigent.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.4.2. Justificació de més detall
d’algunes determinacions del
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document d’abast

espais PEIN. La normativa i
regulació urbanística haurà
d’incorporar les directrius i
regulacions que marca la Llei del
PEIN i l’Acord GOV/112/2006 pels
espais de la xarxa natura 2000
relatius als espais de muntanya
litoral.
4. Es proposa de valorar d’incorporar
com a objectiu específic l’encaix i la
millora ambiental de les
urbanitzacions desenvolupades en
l’àmbit del sòl no urbanitzable i/o
situades limitant amb un espais
d’interès natural (PEIN i xarxa
Natura 2000).

Aquest objectiu s’aborda des de
l’objectiu específic 1.4. (Garantir la
coherència en la planificació
urbanística a escala local i
supramunicipal).

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
1.4.3. La delimitació del sòl urbà en
relació a les vores del PEIN
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada

5. Evitar la disminució de la ràtio
d’espais lliures.

En els diferents assentaments
urbans es mantenen les ràtios.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

6. De cara a la conservació del
paisatge i per garantir la
connectivitat ecològica del municipi
caldrà tenir en compte la catalogació
i la normativa de referència dels
següents plans o estudis: (1) Pla
especial urbanístic de recuperació,
ordenació i protecció del riu Ridaura
al pas pel terme municipal de Santa
Cristina d'Aro, (2) Estudi de la
connectivitat ecològica de tota
l’anella perimetral de l’espai natural
de les Gavarres, elaborat pel
Consorci de Gavarres, i (3) Catàleg
d’espais d’interès natural i
paisatgístic de les comarques
gironines (Diputació de Girona,
2009).

El present EAE ha tingut en compte
els documents en qüestió, a l’hora
de determinar la sensibilitat
ambiental dels diversos sectors del
municipi. També s’han tingut
presents aquests documents a
l’hora d’establir la zonificació del
SNU i per proposar les mesures i els
criteris d’actuació que s’apunten a
l’apartat 8.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 2.1.5. Estudi de la
connectivitat ecològica de tota
l’anella perimetral de l’espai natural
de les Gavarres
Apartat 2.1.6. Estudi de la
Connectivitat Ecològica a través de
l’anella viària principal que envolta
les Gavarres
Apartat 2.1.7. Catàleg d’espais
d’interès natural i paisatgístic de les
comarques gironines
Apartat 4.2.5. Sòl no urbanitzable
Apartat 7.2.2. Sòl no urbanitzable.
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries

7. Cal dedicar especials esforços a
la conservació de les àrees d’interès
florístic i faunístic i d’espais d’interès
natural no protegits pel PEIN, com:
la Vall de Solius, la zona del Molí
d’en Reixac i les Bernardes, la Costa

Els espais catalogats com a Àrees
d’Interès Faunístic i Florístic, així
com els espais d’interès natural no
catalogats del municipi de Santa
Cristina d’Aro, són tractats de forma
específica per avaluar els possibles
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d’Alou-Riera de Salenys, la riera de
Malvet, i la zona d’influència del
Ridaura, la Zona del Balcar, Bell-llocTorrent de la Coma- Torrent de
Canyet, Vilar d’Aro i el Bosc d’en
provençal.

impactes i es proposen mesures per
conservar les característiques
naturals d’aquests entorns.

9. Incorporar els criteris de l’estudi
de la connectivitat ecològica de tota
l’anella perimetral de l’espai natural
de les Gavarres, elaborat pel
Consorci de Gavarres.

S’incorporen les mesures que fan
referència exclusivament al terme
municipal de Santa Cristina d’Aro.

10. Integrar els tributaris del Ridaura
sota una clau normativa de
protecció, especialment amb el
Torrent de Malvet. En l’àmbit del
Ridaura i dels seus afluents cal
assegurar la millora, potenciació i
conservació de la vegetació de
ribera, principalment allà on té
representació escassa o inexistent,
per tal de contribuir a la funció
connectora dels cursos fluvials.

El present EAE incorpora a l’apartat
8 algunes mesures relatives a
conservar i potenciar la conservació
autòctona de ribera. Els espais que
requereixen mesures específiques
en aquest sentit, independentment
de si són sòl urbà o no, són tractats
de forma concreta a l’apartat 7.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

11. Contemplar la recuperació
d’espais urbanitzables amb elevat
potencial recuperador com a zona
humida, en concret de l’espai de Les
Bernardes (catalogat com a SUD15).
La creació d’un espai natural humit
en una zona de transició entre Santa
Cristina amb Sant Feliu i Castell
d’Aro ajudaria a mantenir els
ecosistemes naturals que,
complementat per les pinedes del
Mas Trempat, i donaria una
continuïtat ecològica i natural entre
les dues poblacions.

Es desclassifica el sector Les
Bernardes i es proposa potenciar els
seus valors ambientals

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

12. En relació amb la connectivitat
terrestre faunística, caldrà estudiar
quines mesures concretes es poden
recollir en el planejament, amb
informació detallada i actualitzada,
per tal preveure una correcta
ubicació i ordenació de les mesures
de permeabilitat de les

El present EAE proposa algunes
mesures que s’hauran de recollir i
implementar a través de
planejament derivat o accions
destinades a aquesta finalitat.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

tots els espais sensibles del SNU
del municipi. En aquest mateix
apartat es proposen mesures per fer
fronts als possibles impactes.
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on
s’estableixen les condicions de
protecció de les AIFF.
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on
s’adopten els criteris de l’estudi en
qüestió.
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Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on
s’adopten els criteris de l’estudi en
qüestió. Veure “efectes sobre el
medi natural”.

Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on es
proposen mesures per millorar la
connectivitats ecològica a través de
les principals infraestructures del
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infraestructures principals que
creuen el municipi (C-65, C-250 i GI662).

transport.

13. Proposar la creació de noves
zones d’hortes, vist l’èxit de l’actual
espai reservat a aquesta activitat, o
en general crear o potenciar hàbitats
destinats a fer augmentar la
biodiversitat en sectors com a espais
lliures o espais d’interès natural a
restaurar.

Es proposa la potenciació dels
espais destinats a l’horta,
principalment a l’entorn periurbà,
tant per la seva significació social
com natural.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

14. Considerar especialment el valor
dels marges agrícoles, tal com ja
s’apunta al propòsit 4.3 de la DIE. Al
respecte, s’estima necessari
incorporar a la normativa del POUM
per a la protecció d’aquests
elements, i que ha d’afectar tots els
sòls no urbanitzables. S’atorgarà
importància a la conservació dels
marges arbrats entre parcel·les
agrícoles i al llarg de camins i se’n
procurarà una gestió que impliqui la
prohibició de l’ús de tractaments
químics i cremes.

Es proposa la conservació dels
marges vegetats i s’apliquen
mesures específiques per a la seva
gestió.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

15. Cal indicar el tractament que han
de tenir les activitats identificades en
sòl no urbanitzable: zona golf (clau
15) i zona de càmping (Clau 13). I
posar les bases del què pot resultar
admissible o no en les diferents
categories del sòl no urbanitzable
(claus 15 a 23). És necessari
identificar i delimitar els espais més
sensibles en el sòl no urbanitzable i
regular les activitats que s’hi poden
admetre, tenint sempre present el
manteniment del bon estat ecològic
de l’espai com a objectiu últim.
Urbanístics no desenvolupats
emplaçats en àmbits inundables,
valorar la seva requalificació o
l’establiment de mesures ambientals
compensatòries.

S’avalua la sensibilitat ambiental del
medi a tot el municipi, fent
referència explícita al SNU a
l’apartat 4.2.5. Pel que fa als sectors
més rellevants dins el SNU,
s’avaluen els possibles impactes i
les mesures al capítol 7.2.2.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

16. Fer un anàlisi complet de la
capacitat de l’abastament d’aigua, de
l’estat dels aqüífers i del sistema de
sanejament.

A l’apartat 6 del present EAE es
realitza el càlcul de les demandes
addicionals de recursos derivades
del POUM.

Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries. Quan
es fa referència als efectes sobre el
medi natura, s’especifiquen les
mesures referents a les hortes.

Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries. Quan
es fa referència als efectes sobre la
connectivitat ecològica,
s’especifiquen les mesures
referents a la protecció dels marges
vegetats.

Apartat 7.2.2. Sòl no urbanitzable,
on s’identifiquen i s’avaluen els
probables efecte del POUM sobre
tots els espais sensibles del SNU
del municipi. En aquest mateix
apartat es proposen mesures per fer
fronts als possibles impactes.
Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada
DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA
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Apartat 6.2. Sanejament d’aigües
residuals
DOC. ESTUDI D’INUNDABILITAT
DOC. ESTUDI XARXA
ABASTAMENT
17. Establir una ordenació clara
respecte a la gestió dels residus i
l’acopi de runes en sòl no
urbanitzable.
18. Tenir en compte la legislació
vigent en matèria d’espècies
exòtiques invasores (Catálogo
nacional de especies exóticas
invasoras). En aquest sentit es
proposa elaborar una llista de
plantes recomanades per a tanques,
una llista de plantes de baixa
inflamabilitat a utilitzar preferentment
en jardins i una llista de plantes
invasores a evitar.

DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA

Als annexos s’incorpora tant el llistat
de les espècies exòtiques invasores
com la llista de plantes de baixa
inflamabilitat.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Annex I. Relació d’espècies
vegetals que s’haurien d’evitar en la
jardineria i revegetació
Annex II. Espècies de baixa
inflamabilitat

Serveis Territorials a Girona (Departament de Cultura)
Determinacions de l’informe

Justificació

Incorporació als documents del
Pla

ASPECTES QUE CAL INCORPORAR A L’EAE
1. S’integrarà en el POUM el conjunt
d’espais d’expectativa arqueològica i
el Catàleg del Patrimoni
arquitectònic i dels elements
d’interès històric i artístic del municipi
ara vigent, el qual fou informat
favorablement (2007).

El POUM incorpora els espais
d’expectativa arqueològica el Catàleg
del Patrimoni arquitectònic i dels
elements d’interès històric i artístic del
municipi.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

2. Caldrà actualitzar aquesta
informació i incloure en cadascuna
de les fitxes individualitzades, a més
de la identificació, descripció, nivell
de protecció i representació gràfica,
la definició d’un àmbit de protecció
urbanística.

S’actualitzen les fitxes
individualitzades del Catàleg del
Patrimoni arquitectònic.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

24

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (Departament de Sostenibilitat i Territori)
Determinacions de l’informe

Incorporació als documents del
Pla

Justificació

ASPECTES QUE CAL INCORPORAR A L’EAE
Pel que fa als creixements proposats...
1. L’extensió urbana màxima
admissible a Santa Cristina d’Aro
aplicant estrictament els criteris de
l’article 3.7.3 de les normes del
PTPCG, és d’unes 10,91 ha. Tenint
en compte que l’àmbit recentment
urbanitzat del sector la Teulera s’ha
de computar dins de l’extensió
urbana proposada pel nou Pla.

El POUM de Santa Cristina d’Aro
adopta les limitacions que estableix
la legislació de rang superior en
matèria d’extensió urbana màxima.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

El POUM s’adapta al que dicta el
PTP-CG que fixa com a extensió
màxima de creixement 12,71 ha i al
dictat de la Sentencia del TSJC que
obliga a reduir en 132,91 ha el sòl
residencial no consolidat, urbà i/o
urbanitzable, ordenat pel
POUM/2008

Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.

2. Caldrà eliminar bona part dels
creixements previstos dins del teixit
qualificat pel PTPCG de nuclis
històrics i les seves extensions.
Caldrà disminuir substancialment el
sòl qualificat per al desenvolupament
d’àrees especialitzades aïllades i
aconseguir una major integració
d’aquelles que són contigües al teixit
de nucli històric i extensions.

El POUM de Santa Cristina d’Aro es
construeix a partir d’un pretext de
desenvolupament urbanístic
sostenible i adopta els criteris de
cohesió i compacitat per establir els
objectius de creixement.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

3. El total dels creixements
proposats dins del teixit de nucli
històric i extensions, i àrees
especialitzades hauran de ser
coherents també amb les necessitats
reals de creixement demogràfic
previstes a l’horitzó del Pla
(2026/2028), d’acord amb el que
s’ha exposat a la part valorativa.

El POUM de Santa Cristina d’Aro es
construeix a partir d’un pretext de
desenvolupament urbanístic
sostenible i adopta els criteris de
cohesió i compacitat per establir els
objectius de creixement.

4. Els creixements previstos en sòl
urbà no consolidat i sòl urbanitzable
hauran de donar compliment a les

El POUM dona compliment al que
dicta la sentència del TSJC que
ordena extingir 132,91 ha de sòl

El POUM dona compliment al que
dicta la sentència del TSJC que
ordena extingir 132,91 ha de sòl
residencial no consolidat ordenat en
el POUM/2008

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada

DOC. 6. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA
DOC. 6. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada
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determinacions de la Sentència de la
Secció Tercera del TSJC núm.144
de 14 de febrer de 2013 que declara
nul l’excés de sòl urbà no consolidat
i urbanitzable ordenats pel POUM, i
que es quantifica en 132,91ha.

residencial no consolidat ordenat en
el POUM/2008.
La nova ordenació extingeix un total
de132,07 ha de sòl residencial no
consolidat i 84,23 ha situades en
sòls no sostenibles.

Pel que fa a l’adequació de la proposta...
5. Dins del teixit qualificat pel PTPCG de nuclis històrics i les seves
extensions, es pot valorar
adequadament el manteniment dels
sectors SUD 04 El Pedró i SUD 10
Equip. Riera de Malvet i el SUD 01
Ridaura, ajustant el seu àmbit fora
de la zona inundable. Pel que fa als
altres sectors ordenats al
POUM/2008 i no desenvolupats la
revisió del POUM planteja la seva
classificació a sòl no urbanitzable,
atès que sobrepassen amb la seva
superfície l’extensió urbana màxima
admissible, i alguns es troben
afectats per inundabilitat.

La revisió del POUM manté els SUD
041 i SUD 10 i redueix l’extensió del
SUD Ridaura.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

S’extingeixen els sectors SUD 05,
SUD 06, SUD 07, SUD 12 , SUD 13
i SUD 17 i els PMU 02

DOC. 6. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

6. A les àrees especialitzades d’ús
residencial en contigüitat amb el
nucli qualificades pel PTPCG, es
podrien permetre certs creixements
que ajudin a una major integració
amb aquest, o associats a l’obtenció
de dotacions d’equipaments que
siguin necessaris pel municipi.
Aquest seria el cas del SUD02 Serra
Sol III, SUD04 Pedró, SUD10
Equipaments riera Malvet o l’ajust
del vigent SUD08 a l’estrictament
necessari per a la consolidació de
l’ampliació de l’escola.

El POUM incorpora al sòl urbà el
sector ja executat Serra Sol, manté
els sectors de sòl urbanitzable, en
execució, El Pedró i Equipament
Riera de Malvet i redueix l’àmbit del
sector Mas Pla que classifica com a
urbanitzable no delimitat.

7. Els creixements previstos en la
resta d’àrees especialitzades
aïllades d’ús residencial ajuden a
consolidar un model d’implantació
poc adequat a les característiques
físiques, ambientals i paisatgístiques
del territori, (en àmbits d’alt valor
paisatgístic i amb forta incidència
visual com la Vall de Solius, enmig
de masses forestals amb elevat risc
d’incendi o en sòls amb pendents

El POUM extingeix el sector PMU
Accés a Mas Trempat i els sectors
de sòl urbanitzable Bell-lloc III, Riera
Molinets i el sector no delimitat Els
Àrids.

Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA
DOC. 6. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.2.2. Introducció de canvis
respecte l’Avanç de Pla.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada
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superiors al 20%), no són coherents
amb el concepte de
desenvolupament urbanístic
sostenible establert al TRLU, i en
alguns casos amb un consum de sòl
excessiu que sobrepassa en gran
mesura la capacitat d’acollida del
propi nucli de Santa Cristina. Aquest
és el cas dels desenvolupaments
previstos a les urbanitzacions
SUD12 Bell-lloc II i PAU07 les
Teules, PMU 06 Accés Mas Trempat
i SUD 13 Riera de Molinets, així com
els SUD no delimitats al llarg de la
carretera GI-662, on caldrà
considerar en tots aquests àmbits la
seva classificació a sòl no
urbanitzable.
9. En base als mateixos criteris de
l’apartat anterior, caldrà redefinir
també els límits del sòl urbà de les
urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro,
Vall Repòs, Roca de Malvet, les
Teules, Golf Costa Brava i Rosamar,
per tal d’excloure totes aquelles
parcel·les amb pendents superiors al
20%, i que no tinguin la consideració
de solar en els termes que estableix
l’article 29.a del TRLU.

El POUM desclassifica part del sòl
amb pendents molt pronunciades de
les urbanitzacions Rosamar. Sant
Miquel d’Aro i Vall Repòs i la part
nord del PAU El Colomar.
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10. Pel que fa a les propostes en les
àrees especialitzades d’activitat
econòmica, el Pla haurà de
minimitzar també la seva superfície
en coherència amb els criteris
exposats a la part valorativa. Caldrà
replantejar per tant el sector
discontinu SUD15 per tal de
classificar com a sòl no urbanitzable
la peça aïllada situada en l’àmbit del
molí d’en Reixach, enmig d’una zona
especialment sensible com és l’espai
central entre els EINs de les
Gavarres i Cadiretes, i trobar-se en
bona part afectat per la inundabilitat
del Ridaura.

El POUM extingeix el sector
discontinu de sòl urbanitzable Molí
d’en Reixach – Les Bernardes

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

11. Per tal d’equilibrar el dèficit del
sòl industrial de tota l’àrea urbana,
es pot valorar adequadament la
proposta de concentrar l’activitat
econòmica prevista en un únic sector

El POUM manté el sector Molí d’en
Tarrés i desclassifica el sector Les
Bernardes donant compliment a les
determinacions del vigent RDPH
que exclou de futures urbanitzacions

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA
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en l’àmbit de Bernades del SUD 15 i
el SUD 16 Molí d’en Tarrés, sempre i
quan es doni compliment a les
determinacions del vigent RDPH pel
que fa als usos admesos en els
àmbits afectats també per la
inundabilitat del Ridaura.

els sòls situats en zones de flux
preferent.

12. Pel que fa al nucli urbà de
Romanyà, on el PTPCG li assigna
una estratègia de millora i compleció,
el Pla haurà de garantir el
manteniment, la reconstrucció i
millora de la trama urbana existent
amb especial atenció al manteniment
de la tipologia arquitectònica
dominant.

El POUM manté la reconstrucció i
millora de la trama urbana existent
al nucli de Romanyà de la Selva
amb especial atenció al
manteniment de la tipologia
arquitectònica dominant.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

Es dona compliment a l’article 58 del
TRLUC pel que fa al compliment de
l’estàndard mínim d’espais lliures.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

14. Pel que fa al sòl no urbanitzable,
es valoren adequadament les
propostes orientades a resoldre la
problemàtica existent a les
urbanitzacions de Romanyà i Salom,
amb dèficits de serveis, on es
planteja per la via d’una figura de
planejament especial donar solució a
aquesta problemàtica urbanística, si
bé caldrà que aquestes propostes
siguin coherents amb la normativa
urbanística en vigor.

El POUM ordena i delimita, per
aquests dos àmbits territorials, la
figura del pla especial per resposta
als dèficits urbanístics que
presenten
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15. La proposta del nou Pla haurà
d’ajustar o replantejar l’àmbit definitiu
de les úniques zones del municipi
qualificades de serveis tècnics
ambientals destinades a
instal·lacions d’acopi, classificació
d’àrids, dipòsit i tractament de
residus de la construcció,
considerant l’impacte ambiental i
paisatgístic que representen aquests

El POUM manté les zones del
municipi qualificades de serveis
tècnics ambientals destinades a
instal·lacions d’acopi, classificació
d’àrids, dipòsit i tractament de
residus de la construcció que
disposen de llicència d’activitat.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

Pel que fa als sistemes urbanístics...
13. Pel que fa als espais lliures, la
proposta plantejada a l’alternativa de
revisió haurà de donar compliment
estricte a l’estàndard mínim que
determina l’article 58 del TRLU,
d’acord amb el que s’exposa a la
part valorativa.
Pel que fa al sòl no urbanitzable...

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada.
Si n’hi ha, parlar-ne al 5.3.
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tipus d’instal·lacions, i que s’ubiquen
en aquest cas en àmbits d’especial
valor connector identificats pel
PTPCG, on ha de ser objectiu del
nou Pla garantir al màxim la
permeabilitat ecològica entre les
àrees d’interès natural.

DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA

16. En general caldrà que el Pla
reculli adequadament les zones de
protecció del planejament territorial
de rang superior. En el
desenvolupament del Pla, aquest pot
establir els subtipus d’espais no
urbanitzables de protecció que
consideri adequats en funció dels
seus objectius i del seu àmbit
d’actuació, sense contradir les
determinacions del PTPCG, amb el
benentès que no es considerin
contradictòries les disposicions que
pretenguin un major grau de
protecció o una major restricció de
les possibles transformacions (article
2.3.4 del PTPCG).

El POUM estableix els subtipus
d’espais no urbanitzables d’acord
amb el que estableix la legislació de
rang superior, especialment el
PTPCG en aquest sentit.
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17. Pel que fa al paisatge, d’acord
amb l’article 12 de la Llei de
protecció, gestió i ordenació del
paisatge, les Directrius de paisatge
precisen i incorporen normativament
les propostes dels objectius de
qualitat paisatgística (OQP) dels
Catàlegs de paisatge (CdP) en els
plans territorials parcials. Aquestes
directrius, segons l’article 1.4 del
PTPCG són d’aplicació directa i
obligatòria a tots els plans que
afecten la imatge del territori. És per
això que, més enllà de tenir en
compte els criteris i mesures que es
poguessin desprendre del Catàleg
de paisatge de les Comarques
Gironines, cal aplicar normativament
les directrius de paisatge generals
segons components (art 2.1 al 2.10).

La Normativa del POUM incorpora
les directrius dels Catàlegs del
Paisatge de les Comarques
Gironines.
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Pel que fa a la documentació i tramitació...
18. Pel que fa als riscos i en virtut de
l’article 2.12 del PTPCG i dels
articles 5, 6 i 7 del Decret 305/2006
pel qual s’aprova el Reglament de la

L’Estudi d’Inundabilitat delimita les
zones de risc i estableix mesures
concretes a aplicar en aquests
espais. El present Estudi Ambiental
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Llei d’Urbanisme, el document hauria
de delimitar amb precisió les zones
de risc o afectació i determinar si
s’escau les mesures específiques de
protecció i prevenció. En concret pel
que fa a la inundabilitat, l’estudi de
inundabilitat que incorpori l’Informe
Ambiental haurà de ser informat
favorablement per l’administració
hidràulica.

Estratègic adopta les mesures
proposades per l’Estudi
d’Inundabilitat pels sectors exposats
al risc.

19. La documentació gràfica del Pla
haurà d’incloure plànols
d’infraestructures de serveis
precisant les existents i futures, i
establir aquells àmbits on no és
possible o es preveu la seva
implantació.

Els plànols d’ordenació del POUM
preveuen tant els àmbits on serà
possible la implantació de noves
infraestructures com els espais on
no serà possible.

DOC. PLÀNOLS

20. Pel que fa a la documentació,
per tal de facilitar la comprensió del
document i la seva equiparació amb
el planejament d’altres municipis,
caldria ajustar la sistematització de
codis i nomenclatures a les previstes
per la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, o bé
establir el quadre d’equivalències de
les claus dels diferents sistemes i
zones del planejament amb les claus
del Mapa urbanístic de Catalunya
(MUC).

El POUM segueix el sistema de
codis i nomenclatures previstes per
la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme.

DOC. PLÀNOLS

21. Es recorda que, d’acord amb
l’article 105 del Decret 305/2006
l’aprovació i publicació del programa
de participació ciutadana és
obligatòria en el cas de formulació o
revisió del POUM i es pot acordar
prèviament o simultàniament a la
publicació de l’avanç del pla.

El procés de redacció del POUM ha
comptat amb un procés de
participació ciutadana.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
DOC. ESTUDI ‘D’INUNDABILITAT

Associació de Naturalistes de Girona
Incorporació als documents del
Pla

Conclusions de l’Informe

Justificació

1. Conveniència de dotar la Vall de
Solius d’un règim de protecció
especial.

El POUM dota la Vall de Solius d’un
tractament especial degut a la seva
singularitat paisatgística i natural i
amplia els límits de l’àmbit a protegir
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en relació al POUM/2008.
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.3.3. Sòl no urbanitzable
Apartat 7.2.2. Sòl no urbanitzable
especifica els possibles impactes
del POUM sobre aquests espais i
proposa mesures concretes a
adoptar.

2. Necessitat d’incorporar un règim
regulador de granges, amb límits
d’ocupació, edificabilitat i longitud de
façana i distàncies mínimes.

El POUM regula de forma específica
les granges. L’EAE estudia les
explotacions ramaderes existents, la
capacitat del medi per a la
instal·lació de noves explotacions
ramaderes i en fixa les condicions
que la Normativa recull.

DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA
DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 3.3. Paisatge. Es descriu les
explotacions ramaderes existents
Apartat 5.2.3. Capacitat del medi
per a l’admissió de noves granges.
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries, on
s’estableixen les condicions
d’establiment de les explotacions
ramaderes.

3. Exigència de dues unitats
mínimes de conreu per poder
edificar en SNU

El POUM de Santa Cristina d’Aro
recull la norma sectorial que fixa en
una unitat mínima de conreu la
superfície mínima per admetre
noves implantacions en SNU,
juntament amb d’altres condicions
especificades a la Normativa
Urbanística
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4. Conveniència de reduir sòls
urbanitzables i minimitzar el sòl a
transformar urbanísticament

El POUM de Santa Cristina d’Aro
redueix clarament les expectatives
de creixement urbanístic.

DOC. MEMÒRIA URBANÍSTICA

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada
5. Obligació d’aplicar les directrius
urbanístiques de l’article 9,
desclassificar sòls amb cobertura

El POUM de Santa Cristina d’Aro
exclou els àmbits exposats al risc
d’inundació del procés urbanitzador i
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vegetal, pendents superior al 20% i
zones sotmeses al risc d’inundació

limita els sectors de creixement a
zones adjacents al sòl urbà
consolidat.

6. Deure d’aplicar el principi de
desenvolupament urbanístic
sostenible

El POUM de Santa Cristina d’Aro es
constitueix en base al criteri de
desenvolupament urbanístic
sostenible, establert per l’Article 3
del TRLUC.
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7. Reconeixement exprés del fet que
amb el sòl urbà actual es cobreixen
les necessitats de creixement de la
població

El POUM analitza i descriu els
potencials de creixement del sòl
urbà i justifica que el sòl ordenat
cobreix les necessitats de
creixement de la població en la
pròxima dècada.
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8. Reducció del sostre, superfície i
dimensions de l’àmbit de sòl
urbanitzable SUD13 Riera de
Molinets

El SUD-13 Riera de Molinets es
desclassifica en compliment de la
Sentència del TSJC, que obliga a
l’extinció de 132,91 ha de sòl
residencial no consolidat, seguint les
directrius del PDU-RSNS-LG i per
no seguir el model de
desenvolupament urbanístic
sostenible.
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Article 225. Àrees de protecció
territorial

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 4.2.3. Sòl urbanitzable
delimitat, el SUD-13 Riera de
Molinets té una sensibilitat
ambiental alta.
Apartat 5.3. Alternativa
desenvolupada

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Departament de Territori i Sostenibilitat)
Incorporació als documents del
Pla

Conclusions de l’Informe

Justificació

1. L’Ajuntament té l’obligació
d’aprovar el mapa de capacitat
acústica que estableix els objectius
de qualitat amb la zonificació
acústica del territori i els valors límit
d’immissió, d’acord amb el que
preveu la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la
contaminació acústica i el seu
desenvolupament reglamentari, i
incloure la delimitació de la zona en
el mapa.

El mapa de capacitat acústica del
municipi de Santa Cristina d’Aro va
ser aprovat en el Ple municipal el 24
de novembre de 2011.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC

2. S’ha de tenir en compte les zones

L’ordenació que proposa la revisió

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
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de soroll de les infraestructures de
transport, delimitades pels seus
titulars, i les seves limitacions per a
determinats usos del sòl, activitats,
instal·lacions, construccions o
edificacions.

del POUM procura alliberar els
espais classificats com a sòl
urbanitzable dins la franja de 100m
a l’entorn de la C-65, principal focus
d’emissió de contaminació acústica.

ESTRATÈGIC
Apartat 3.1. Medi físic
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries. Veure
“en relació al medi atmosfèric”
DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA

3. Integrar a la normativa que abans
que s’atorguin els permisos i les
llicències corresponents,
l’ajuntament ha de comprovar que el
projecte bàsic recull els objectius de
qualitat acústica exigibles i preveu
les mesures necessàries per al seu
compliment, i també que aquestes
mesures i objectius es fan efectius
tant en el projecte d’execució com en
les fases d’ordenació i disseny.

La Normativa Urbanística de la
revisió del POUM estableix un
seguit de condicionants i limitacions
pel que fa a contaminació acústica.

DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA

4. La il·luminació en àrees de zones
de protecció moderada (E3)
properes a zones de protecció
màxima (E1), ha de ser
especialment respectuosa per evitar
efectes pertorbadors en el medi, i
controlar la il·luminació intrusa. En
aquest sentit, s’aconsella que les
franges més properes als punts més
vulnerables s’adoptin criteris de
zones de protecció alta (E2) o
màxima (E1).

Tant la a Normativa Urbanística de
la revisió del POUM com l’Estudi
d’Avaluació Ambiental estableixen
un seguit de condicionants i
limitacions pel que fa a
contaminació lumínica.

DOC. ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
Apartat 8. Mesures preventives,
correctores i compensatòries.
S’estableixen mesures concretes en
relació als efectes sobre el medi
atmosfèric.
DOC. NORMATIVA URBANÍSTICA

Taula 4: Incorporació de les determinacions del Document d’Abast d’Estudi Ambiental Estratègic
OTAAGI20180147 i d’altres informes sectorials en els documents urbanístics i ambientals de la modificació
urbanística per a la seva aprovació inicial.

1.4.2. Justificació de més detall d’algunes determinacions del document d’abast
De la graella anterior a continuació s’amplien algunes de les justificacions a les
consideracions i prescripcions que emet l’OTAA en el seu document d’abast, les quals
mereixen un major nivell d’anàlisi:
Capacitat del medi per a l’admissió de noves granges
A partir del que estableix el Document d’Abast, el present apartat realitzarà una anàlisi
genèrica de la capacitat del medi per admetre noves granges, al terme municipal de
Santa Cristina d’Aro. La taula inferior mostra la cabanya ramaders del municipi,
especificada per tipologia i amb el càlcul aproximat de generació de nitrogen anual. Les
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dades per realitzar aquest exercici procedeixen del Registre d’explotacions ramaderes,
actualitzat a novembre de 2019. La generació de nitrogen per cada tipus de plaça de
bestiar s’ha calculat a partir dels coeficients establerts pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tipologia

Caps de bestiar

Kg/N/plaça/any

Producció de nitrogen

Boví

85

7,7

654,5

Boví

512

7,7

3.942,4

Boví

134

22

2.948

Èquids

120

63,8

7.656

Èquids

20

63,8

1.276

Èquids

1

63,8

63,8

Èquids

2

27,3

54,6

Èquids

1

27,3

27,3

Èquids

3

27,3

81,9

Gallines i pollastres

27.834

0,755

21.014,67

Oví

68

9

612

TOTAL

28.780

38.331,17 (Kg/N/any)

Taula 5: Càlcul de generació de nitrogen. Font: Generació de nitrogen i dejeccions per a cada tipus de plaça
de bestiar i fase productiva i Registre d’explotacions ramaderes (2019).

Per tant, la producció anual de Kg/N al municipi de Santa Cristina d’Aro a partir de la seva
cabanya ramadera és de 38.331,17. Cal puntualitzar que amb un estudi de major detall
es podria determinar el destí o possible tractament d’aquesta quantitat de nitrogen. Tot i
això, el present apartat parteix del supòsit que tota aquesta quantitat és abocada al medi
i, concretament, a la matriu agrícola de Santa Cristina d’Aro.
La superfície agrícola municipal és de 331,38 Ha. Com que no es tracta d’una zona
vulnerable per contaminació de nitrats, segons el que determina la el Decret 153/2019, de
3 de juliol, de de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i
d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, es pot calcular la xifra que pot
admetre el medi a partir dels límits establerts per cada tipologia de conreu per part del
mateix decret. Les tipologies de conreus s’han obtingut a partir del Mapa de cultius de
Catalunya. La quantitat màxima que podria admetre el medi municipal és de 66.222,4
Kg/N.

34

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

Així doncs, el municipi de Santa Cristina d’Aro no assoleix el límit establert pel que fa a
l’abocament al medi dels nitrats provinents de fonts ramaderes. Malgrat això, és evident
que la quantitat estimada que es genera anualment és considerable, contextualitzada a
partir de l’estimació d’admissió del medi.
Per aquest motiu, el present EAE estableix mesures per regular la implementació de
noves granges, atenent a les prescripcions del Document d’Abast, a peticions realitzades
durant el període de consultes al públic de l’Avanç de Pla i a la capacitat del medi per
absorbir la generació de nitrats provinents de fonts ramaderes al municipi de Santa
Cristina d’Aro.
AIFF – Església
L’OTAA determinava, a través del Document d’abast, que per a l’Àrea d’Interès Faunístic i
Florístic (AIFF) declarada per Myriostoma coliforme situada entre l’avinguda de l’Església
i can Palmada s’havien d’establir mesures addicionals per garantir de forma efectiva la
seva protecció.
En aquest sentit, el present EAE ha establert les mesures següents (consultables a
l’apartat 8):
- Seguir les determinacions de l’article 2 del Decret 172/2008, de 26 d’agost, de
creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
- Es prohibeix qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de
destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les.
- Es prohibeix posseir-los, naturalitzar-los, transportar-los, comercialitzar-los,
exposar-los a la venta o importar-los.
- Es prohibeix alterar l’hàbitat afectant negativament les seves poblacions.
- Qualsevol actuació dins l’àmbit de l’AIFF que inclou la presència de Myriostoma
coliforme haurà de tenir en consideració el possible impacte sobre l’espècie tot
evitant-ne el seu efecte o adoptant mesures correctores. Quan aquestes no
siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació adients, de manera
que quan aquestes acabin cal assegurar que l’estat de conservació de l’espècie
sigui igual o superior a la situació inicial.
En termes generals, per les Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF) el present EAE ha
establert les següents mesures:
- Manteniment de les espècies autòctones i prohibició d’ús d’espècies amb un
comprovat comportament invasor.
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- Establir un Pla de gestió de la fauna quan l’activitat que es pretengui
desenvolupar pugui afectar de forma evident a la fauna o flora d’un espai AIFF.
- Implementar les accions que contempli el Pla de gestió de la fauna.
- Les activitats que puguin resultar molestes per a la fauna s’hauran de realitzar
fora de la temporada de nidificació, reproducció i cria de les espècies d’interès.
- Elaboració de figures de planejament derivar i/o ordenances municipals per
regular l’elevada freqüentació d’alguns espais naturals sensibles.
Admissió de rompudes
L’OTAA determinava, a través del Document d’abast, l’anàlisi de l’admissió de rompudes i
les seves característiques i condicions.
En aquest sentit, el present EAE ha establert les mesures següents (consultables a
l’apartat 8):
- Es permet la rompuda de terrenys forestals si:
- La finalitat és la prevenció d’incendis forestals, especialment aquells
àmbits en SNU que són àrees boscoses i/o de vegetació singular (article
233 Normativa Urbanística)
- Es tracta de recuperar terrenys que antigament havien estat conreus
i/o pastures i són aptes tècnicament i econòmicament per a un
aprofitament d’aquesta naturalesa, segons fixa l’article 23 de la Llei
6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- No s’afecta zones incloses dins el sistema hidrogràfic o pendents
superiors al 20%.
En el cas que es proposin rompudes en zones forestals sense un passat
agrícola, es permet si:
- No s’afecta zones incloses dins el sistema hidrogràfic o pendents
superiors al 20%.
- L’objectiu és la geometrització o ampliació dels camps existents i no
s’excedeix el 8% de la superfície actual del camp o el 14% en el cas de
superfícies cremades.
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Compatibilitat del SUD-15 Bernades Molí d’en Reixac
El POUM vigent (2008) definia un àmbit de sòl urbanitzable delimitat per a activitats
econòmiques (SUD-15) a les Bernades – Molí d’en Reixac, amb una extensió de 33,18
Ha i un sostre total de 199.080 m². Després d’haver analitzat la sensibilitat ambiental
d’aquest espai, mitjançant els criteris que desgrana el present EAE n’ha resultat que
aquest entorn no era apte per a esdevenir un sòl urbanitzable a causa de l’elevada
sensibilitat ambiental.

Figura 3: Sensibilitat ambiental del SUD-15 Bernades – Molí d’en Reixac. Font: elaboració pròpia, 2020.

En primer lloc, aquest entorn està inclòs dins l’aqüífer al·luvial profund del Ridaura i, per
tant, esdevé un àmbit clau per a la recàrrega de l’aqüífer. La seva proximitat amb el
Ridaura fa que estigui inclòs dins l’espai de valor natural del Riu Ridaura i molt proper a
l’espai natural d’interès del Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal. Aquests valors naturals fan
que sigui un espai estratègic per a la connectivitat ecològica al marge dret del Ridaura,
inclòs dins l’àmbit d’interès connector del Bosc d’en Provençal – Massís de Cadiretes. A
més, les característiques similars del medi a banda i banda del Ridaura en aquest punt i
la permeabilitat ecològica i paisatgística i fan que esdevingui una àrea estratègica per a la
connectivitat Gavarres – Ardenya.
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Actualment el sector té una important activitat agrícola en forma d’horta, destinada
principalment a l’autoproducció, a causa de la fertilitat del sòl per aportacions del Ridaura.
El fet que sigui un entorn agrícola en actiu crea unes sinergies en forma de vincle social i
territorial que cal preservar. També cal tenir present la rellevància d’aquest ús del sòl pel
que fa a evitar l’exposició al risc d’inundació.
Segons la Prognosi d’Inundabilitat, document que acompanya la tramitació del present
POUM, determina que el sector urbanitzable resta totalment afectat pel risc d’inundació
en T-500 anys, a més de tenir una important superfície afectada pel període T-100 i T-10
anys.

Figura 4: Inundabilitat del SUD-15 Bernades – Molí d’en Reixac. Font: Prognosi d’Inundabilitat, ABM, 2020.

Per tot plegat s’ha considerat oportú desclassificar el SUD-15 Bernades – Molí d’en
Reixac per la incongruència entre la sensibilitat del medi amb el principi de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Reserva de sòl en SNU per a equipaments
L’OTAA indicava, a través del Document d’abast, que caldria revisar l’emplaçament,
condicions d’ocupació i extensió de la reserva de sòl no urbanitzable per equipaments
esportius situat al costat del SUD10 (actual SUD3), per tal d’evitar l’afectació a la
continuïtat del corredor d’espais oberts entre el Ridaura i les Gavarres.
L’alternativa d’ordenació escollida en l’Avanç de Pla delimita una reserva de sòl en SNU
al nord oest de l’actual zona esportiva per a possibles ampliacions dels equipaments
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esportius. L’OTAA va determinar, mitjançant el Document d’abast, que calia revisar
l’emplaçament, les condicions d’ocupació i l’extensió de la reserva de sòl.
Actualment aquesta parcel·la és un espai agrícola en actiu dedicada a la producció de
cereals. Malgrat tingui una sensibilitat ambiental moderada en termes paisatgístics, per la
connectivitat visual i la preservació de la matriu agroforestal a la vora urbana de Santa
Cristina d’Aro, l’Avanç proposava que fos una zona òptima per a establir possibles
creixements de la zona esportiva, donat que el pendent de la reserva de sòl és molt suau
en direcció sud est, no es situa dins de cap àrea d’interès geològic ni de cap espai
protegit per raons d’interès natural, així com tampoc conté hàbitats d’interès comunitari ni
està inclòs dins cap Àrea d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF).
Tal com mostra la figura següent, procedent de la Prognosi d’Inundabilitat, queda palès
que la reserva de sòl resta lleugerament afectada per la inundabilitat de la Riera de
Malvet. Malgrat tot, és evident que és l’única parcel·la adjacent a l’actual zona esportiva
que no es veu afectada totalment pel risc d’inundació i que, per tant, permetria expandir la
zona esportiva d’una forma compacte sense exposar-se en excés al risc d’inundació.

Figura 5: Inundabilitat de la vora urbana oest del nucli de Santa Cristina d’Aro. Font: Prognosi d’Inundabilitat,
ABM, 2020.

Partint de les característiques del medi d’aquesta parcel·la, i prioritzant la connectivitat
ecològica, s’ha reconsiderat la proposta feta a l’Avanç de pla d’aquest reserva de sòl per
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destinar.la a futurs equipaments esportius i la revisió del POUM manté les actuals
condicions urbanístiques d’aquests terrenys agrícoles de manera que es potenciïn les
seves funcions connectores al tractar-se d’uns espais situats a l’extrem est de l’espai
d’interès connector de la Vall de Solius – Costes d’Alou, que contribueixen a la
connectivitat entre el Massís de l’Ardenya i les Gavarres.
1.4.3

La delimitació del sòl urbà en relació a les vores del PEIN

El nou POUM de Santa Cristina d’Aro engloba en el seu àmbit d’actuació el límit sud del
PEIN de les Gavarres i el límit nord del PEIN del Massís de Cadiretes.
Pel que fa al PEIN del Massís de Cadiretes:
“és un espai natural format per petites elevacions de relleu granític que entre
en continuïtat amb la Marina de la Selva, tot separant la plana selvatana del
mar. Els vessants marítims d’aquest massís baixen de forma sobtada fins el
mar amb una costa alta i escarpada, molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de
les aigües marines. El conjunt d’aquest massís constitueix una àrea natural de
valors estètics i paisatgístics excepcionals. Donades les seves
característiques de massís litoral, aquest espai augmenta el seu interès per
mantenir en un bon estat de conservació una àrea prou extensa de costa.”
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Pel que fa al PEIN de les Gavarres:
“són un massís individualitzat d’edat paleozoica, format bàsicament per
llicorelles que vers el sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral,
mentre les calcàries només apareixen puntualment als costers de Girona a
l’extrem nord-est. Espai essencialment forestal, amb un paisatge vegetal
caracteritzat pel predomini gairebé absolut de les comunitats del país de la
sureda i l’alzinar –brolles calcífugues d’estepes i brucs, pinedes de pi pinyer i
pinastre...-. Faunísticament, el massís acull una bona mostra típica de les
comunitats mediterrànies septentrionals lligades als biòtops forestals.”

GAVARRES

CADIRETES

Figura 6: Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992). Font: Pla d’Espais d’Interès Natural, 1992.

El Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge
de les Gavarres fou aprovat el 6 de juny de 2006 (publicat al DOGC núm. 4677 el 17 de
juliol de 2006), a més fou inclòs a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5120010) com a Zona
especial de conservació (ZEC), considerat un espai de muntanya litoral.
El Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del Massís
de Cadiretes fou aprovat el 14 de desembre de 2004 (publicat al DOGC núm. 4296 el 7
de gener de 2005), i també fou inclòs a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5120013) com a
Zona especial de conservació (ZEC) i Zona d’especial protecció d’aus (ZEPA).
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La revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro no entra en
contradicció amb les normes de protecció dels espais PEIN i recull les seves regulacions
aprovades pel Decret 328/1992, de 14 de desembre.
Delimitació dels espais d’interès natural
La primera delimitació de l’EIN de Les Gavarres és la feta l’any 1992 mitjançant el DL
328/1992, de 14 de desembre, pel que s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural.
Posteriorment s’aprova el DL 20/2002, de 10 de gener, que modifica el DL328/1992 pel
que fa als límits de l’EIN de Les Gavarres en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro.
Finalment la Resolució MAH/2339/2006, de 27 de juny, aprova el Pla especial de
delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de Les Gavarres
Pel que fa a EIN de L’Ardenya-Cadiretes la delimitació inicial de l’EIN es la feta l’any 1992
mitjançant el DL 328/1992, de 14 de desembre, pel que s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural. Posteriorment la Resolució MAH/3580/2004, de 14 de desembre, aprova el Pla
especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de l’Ardenya
- Cadiretes.
Malgrat que aquestes dues delimitacions són anteriors al POUM/2008, aquest no les
recull correctament i per tant no coincideixen amb les que hi figuren en el referit document
urbanístic com a límits dels respectius PEIN, afectant especialment als espais frontera
amb el sòl urbà, essent les més significatives les dels assentaments urbans situats en
l’àmbit del PEIN Les Gavarres que concretament afecten als límits urbans del nucli de
Romanyà de la Selva i de les urbanitzacions històriques de Bell-lloc II, Roca de Malvet,
Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs.
Les discrepàncies en el sòl no urbanitzable, entre els límits reals dels PEIN i els límits del
PEIN reflectits en el POUM/2008, no són significatives des del punt de vista urbanístic
doncs a l’afectar a sòls no urbanitzables no tenen conseqüències el l’ordenació dels
assentaments urbans . En aquest cas, l’actual revisió del POUM, al recollir els límits reals
fixats l’any 2004 (Cadiretes) i 2006 (Les Gavarres), resol aquestes discordances de
manera satisfactòria.
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En relació a l’EIN Cadiretes, la delimitació vigent, de 2004, no afecta a sòls urbans i en
conseqüència el nou POUM es limita a recollir-la.

En relació a la situació dels sòls urbans ordenats pel POUM/2008 que es troben dins
l’àmbit del PEIN de Les Gavarres, és de difícil solució urbanística dins el nou POUM2020
donat que aquest no té la competència per ajustar i en conseqüència modificar els límits
establerts en l’anteriorment referida resolució MAH/2339/2006 que delimita definitivament
el PEIN Les Gavarres. No obstant el nou POUM sí que ajusta, en la majoria del casos, el
límits del sòl urbà als límits del PEIN vigents.

43

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

La revisió del POUM, un cop incorporada la delimitació vigent del PEIN i Xarxa Natura
2000 de les Gavarres feta l’any 2006, proposa instar a que mitjançant una nova Resolució
del organisme ambiental competent, a l’igual que es va fer per Decret l’any 2002 pel
sector Bell-lloc i l’any 2006 per a la resta dels sectors urbans mitjançant la Resolució
MAH/2339, es procedeixi a ajustar la delimitació d’aquests assentaments urbans del
terme municipal de Santa Cristina d’Aro inclosos en l’àmbit del PEIN Les Gavarres.
En tant no es produeixi aquest necessari ajust de delimitació, els sòls afectats per
presentar discordances entre la delimitació vigent del PEIN i els sòls urbans consolidats,
alguns d’ells amb parcel·les edificades, han de restar classificats com a sòls no
urbanitzables. El POUM proposa una regulació transitòria per aquestes situacions.
Amb el referit ajustament dels límits del sòl urbà que fa la revisió del POUM, els sòls
afectats per aquestes discordances, en els cinc assentaments urbans existent a Santa
Cristina d’Aro situats dins Les Gavarres, són de molt escassa dimensió si els comparem
amb la situació del POUM/2008.
Delimitació del nucli urbà de Romanyà de la Selva
En aquest nucli urbà el POUM adapta el límit urbà al PEIN en tot el seu perímetre a
excepció d’una petita zona de 405m² situada a l’oest del nucli, que es troba consolidada i
parcialment edificada.
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Delimitació de les urbanitzacions històriques
En el terme municipal de Santa Cristina, dins el territori de Les Gavarres, existeixen cinc
urbanitzacions històriques, totes elles ordenades i desenvolupades amb anterioritat a la
delimitació del PEIN de l’any 2006, quatre de les quals el PEIN les exclou del seu àmbit i
les considera sòl urbà (Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Bell-lloc i Roca de Malvet) i en el
cas de la cinquena (Romanyà) prescindeix de la seva existència i la inclou dins el PEIN.
URBANITZACIÓ

Planejament derivat

Sant Miquel d’Aro
Vall Repòs
Bell-lloc II
Roca de Malvet
Romanyá

Pla parcial 1967
Pla parcial 1968
Pla parcial 1964
Pla parcial
Pla especial 1963

Urbanització Sant Miquel d’Aro
En la urbanització històrica de Sant Miquel d’Aro (any 1967) el POUM adapta l’ordenació
del sòl urbà de manera que en la seva practica totalitat queda fora dels límits del PEIN, a
excepció de dues petites porcions de terreny de dues parcel·les consolidades i edificades
situades al sud de la urbanització i a est i oest de la riera d’en Lloberes, amb superfícies
de 424 m2 i 340 m2.
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En aquesta urbanització el nou POUM redueix l’extensió inicial del sector de sòl urbà, de
77,68 ha. segons ordenació del POUM/2008, en 25,61 ha. classificant aquests terrenys
com a sòl no urbanitzable i regulant les seves condicions urbanístiques de forma similar a
les existents en la zona d’especial interès natural que l’envolta.

Urbanització Vall Repòs
En la urbanització històrica de Vall Repòs el POUM ordena el sòl urbà de manera que les
zones urbanes consolides restin fora dels límits del PEIN, si bé es constata que en el seu
límit nord i oest existeixen porcions de terreny que pertanyen a parcel·les consolidades i
majorment edificades que el vigent límit del PEIN les afecta. Aquest és el cas, de tots els
assentament situats a Les Gavarres, a on les discordances són més pronunciades
afectant a un total de 1,75 ha. distribuïdes en cinc diferents zones.
En aquesta urbanització el nou POUM redueix l’extensió inicial del sector de sòl urbà, de
72,83 ha. segons ordenació del POUM/2008, en 7,30 ha. situades a l’est del sector i al
sud del Torrent de Mas Cases. Aquests terrenys es classifiquen com a sòl no
urbanitzable i es regula les seves condicions urbanístiques de forma similar a les
existents en la zona d’especial interès natural que l’envolta.
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Urbanització Bell-lloc
En la urbanització històrica Bell-lloc la primera delimitació del PEIN de 1992 es va
modificar l’any 2002 i finalment el vigent límit és el de l’any 2006. El POUM/2008, recollint
l’ordenació de l’anterior Pla parcial.
La revisió del POUM manté l’ordenació existent que provoca una discordància entre el
vigent límit del PIEN i el del sòl urbà, que afecta a una superfície de 0,61 ha de sòl situat
a l’oest del sector que l’anterior POUM qualificava de espais lliures, equipament privat i
una molt petita porció de sòl es correspon a parcel.les urbanes consolidades i edificades.
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Urbanització Roca de Malvet
En la urbanització històrica Roca de Malvet, un cop el nou POUM adapta l’ordenació del
sòl urbà als límits del PEIN, no es produeix cap disconformitat.

Romanyà de la Selva
La urbanització històrica de Romanyà de la Selva, ordenada l’any 1963, es troba
totalment inclosa en l’àmbit del PEIN delimitat l’any 2006.

Àmbit del Pla Especial de 1963 en les NNSS de 1998

Delimitació PEIN 2006
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En el moment en que s’aprova aquesta delimitació del PEIN/2006, la urbanització ja
contava amb 52 parcel·les edificades de les 103 ordenades, amb carrers i serveis
parcialment executats, malgrat els evidents dèficits que actualment encara contempla.

El nou POUM, per imperatiu legal, manté aquesta anòmala situació urbanística i per tal
de pal·liar les deficiències urbanístiques i millorar els serveis mínims proposa la redacció
d’un Pla especial per determinar les infraestructures necessàries que s’haurien de fer, tot
mantenint les característiques rurals de l’entorn, amb carrers d’amplada variable,
pavimentació tova i escorrenties a cel obert.
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2.

DETERMINACIONS AMBIENTALS PROCEDENTS
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESTRATÈGICA

D’INSTRUMENTS

DE

2.1. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE RANG SUPERIOR
Les condicions d’ordenació del sòl que estableixi el vigent POUM de Santa Cristina d’Aro
s’hauran d’ajustar a les determinacions pròpies de figures de planejament territorial
d’abast supramunicipal i de superioritat normativa al planejament urbanístic general,
especialment pel que fa al pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i al Pla
Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. aprovats amb
posterioritat al POUM de 2008. Per aquest motiu la revisió del POUM recull i desenvolupa
els seus corresponents objectius i criteris ambientals, així com altres mesures de
protecció territorial i més condicions d’aprofitament urbanístic per a la protecció del medi i
la sostenibilitat de les transformacions urbanístiques.
2.1.1. El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, és l’instrument
cabdal d’ordenació territorial de Catalunya, el qual fixa un model organitzatiu
d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del PTGC és
potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a
Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants.
Alhora, aquest document també és el marc de referència per a la discussió i el debat de
caire horitzontal i vertical entre les administracions a l’hora de resoldre els desequilibris
territorials i estableix les directrius per als Plans territorials i els Plans urbanístics
municipals.
El Pla inclou les determinacions següents:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir
nova activitat econòmica.
3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal.
4. Protegir del paisatge en tant que és factor identitari i actiu econòmic.
5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats
econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció immobiliària.
Aquest és un objectiu que adquireix un major protagonisme a les comarques de
l’Empordà.
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6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en
front dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a
llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi
ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen.
7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt
del territori.
8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben
interrelacionats amb els entorns naturals.
9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans.
10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general.
11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures
ferroviàries de forma que es doni prioritat a les solucions que estructurin territorialment els
desenvolupament urbans.
12. Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.
Amb relació al sistema d’espais oberts, el PTPCG pretén, com a criteri general, preservar
aquelles parts del territori que han de ser blindades davant de la urbanització i en general
dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics,
ambientals, patrimonials i econòmics. En aquest sentit es proposen els següents
objectius:
-

Evitar la urbanització i la degradació d'aquells terrenys no urbanitzats que
reuneixen especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social,
cultural, agrícola i econòmic.

-

Evitar els processos d'implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes
orogràficament o subjectes a riscos, d'acord amb allò que estableix la normativa
urbanística.

-

Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de
les zones humides.

-

Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon
estat de conservació les zones humides.

-

Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del
sistema d'espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les
peces no urbanitzades.
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-

Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d'urbanització
i edificació.

-

Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions
de les àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès
estratègic en el futur.

-

Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais
oberts.

-

Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.

-

Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d'aquelles
edificacions que es poden admetre en sòl no urbanitzable.

El PTPCG, mitjançant la definició i el desenvolupament dels sistemes d’espais oberts,
d’assentament i d’infraestructures de mobilitat, estableix mesures directes en relació a
aquests objectius, que caldrà resoldre a escala de detall (POUM).
En relació al sistema d’espais oberts
El PTPCG distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau de protecció que el PTPCG
els atorga vers les transformacions:
-

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

-

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

-

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

En concret, el PTPCG inclou el municipi de Santa Cristina d’Aro a l’àmbit de referència
del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols.
En relació amb el sistema d’espais oberts el PTPCG determina per al terme municipal
de Santa Cristina d’Aro la protecció d’un 60% de la superfície de l’àmbit que esta inclosa
dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i la xarxa Natura 2000 (Gavarres i l’Ardenya-
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Cadiretes). El Pla territorial protegeix un 28% més del territori del municipi, en major part
com a protecció especial.
En matèria de connectivitat ecològica el PTPCG defineix dues franges als extrems est i
oest de l’àmbit, com a àmbit d’especial valor connector, sent les vies biològiques de
connexió del massís de Cadiretes amb la costa Brava i les Gavarres.

Figura 7: Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector. Font: Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, 2012.

En relació al sistema d’assentaments
El PTPCG assenyala estratègies per al desenvolupament de nuclis i àrees urbanes
existents en el territori. Les estratègies tipificades cobreixen una gradació que va des de
promoure l’extensió d’aquelles àrees amb millors condicions fins a contenir l’àrea urbana
en el seu actual perímetre, passant per opcions intermèdies d’extensió moderada,
extensió només per necessitats internes o només operacions de compleció del teixits
perifèrics, les quals aniran acompanyades sovint per actuacions de reforma interior.
Pel que fa al municipi de Santa Cristina d’Aro, el Pla estableix unes estratègies de
desenvolupament en funció de les projeccions de creixement demogràfic i econòmic que
estima per a un escenari que projecte al 2026, estratègies de desenvolupament es
concreten de la següent manera:
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Una estratègia de creixement mitjà o moderat pel nucli urbà de Santa
Cristina d’Aro, que constitueix una polaritat municipal i articula el sistema urbà de
Sant Feliu de Guíxols. El creixement moderat es defineix en aquells nuclis o
àrees de mitjana o petita dimensió urbana que, sense l’objectiu sense l’objectiu
d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves condicions de sòl i de
connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com
a àrees urbanes. A les àrees que tinguin assignada aquesta estratègia, els
POUM podran fer propostes d’extensió de l’àrea urbana existent que de forma
orientativa permetran creixements de fins el 30% de l’àrea urbana existent.
Una millora i compleció del nucli històric de Romanyà de la Selva. La millora i
compleció s’aplica en aquells nuclis i àrees urbanes que per la seva petita
dimensió no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no
disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que tenen un baix nivell
d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora
d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la residència
associada a les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i
a la segona residència de reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i
petita escala.

Figura 8: Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures al terme municipal de
Santa Cristina d’Aro. Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2012.
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Per al nucli de Santa Cristina d'Aro, l’extensió urbana admissible, en aplicació de les
limitacions que el planejament territorial estableix per a l’estratègia de creixement
moderat, es calcula en funció de la superfície total dels sòls consolidats o urbanitzats que
conformaven a finals del 2006 el nucli històric de Santa Cristina d’Aro. En base a aquesta
determinació del pla territorial l’extensió urbana admissible màxima que la revisió del
POUM pot proposar es 12,71 ha., extensió molt inferior a la que ordena el POUM aprovat
l’any 2008 que classificava un total de 181,32 ha. de sòl urbanitzable residencial, 58,51
ha. de sòl urbanitzable industrial, 16,41 ha. de sòl urbà en sectors de millora urbana i
14,97 ha. en nous polígons d’actuació en sòl urbà un cop excloses les 408,46 ha.
corresponents a les set urbanitzacions històriques existents que també s’incloïen en
polígons d’actuació.
Atenent a la doble condició que ha de subjectar-se la revisió del POUM:
- que els sòls d’extensió previstos pel planejament urbanístic vigent no poden
superar l’extensió màxima admissible fixada pel PTPCG de 12,71 ha
- que una Sentència del TSJC de 2013 dicta que s’han de reduir un total de 132,91
ha. del sòl residencial no consolidat que ordena el POUM/2008
la revisió del POUM/2008 s’adapta a aquestes condicions i estableix que el creixement
màxim admissible pel nucli serà de 12,71 ha, extingeix un total de 132,91 ha. de sòl
residencial no consolidat anteriorment ordenat entre el sòl urbà i l’urbanitzable i, en
compliment de les directrius del PDU del sòls no sostenibles també proposa l’extinció de
84,23 ha. de sòl que afecten tant a sòl urbà com urbanitzable del POUM/2008.
Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat (carreteres i ferrocarrils), entre
els plans territorials i els plans sectorials específics s’han d’establir relacions de
coherència i complementarietat. Sense contradir o interferir les lògiques funcionals dels
plans sectorials a escala de tot Catalunya, els plans territorials han de centrar-se en el
valor estructurant que les vies tenen pel seu àmbit espacial i en les exigències
d’integració morfològica, la qual cosa consella adoptar una tipificació diferent a les
pròpies dels plans sectorials que hauria de facilitar, a més, la incorporació a la proposta
de les vies de funció paisatgística.
Per al municipi de Santa Cristina d’Aro, el PTPCG incorpora les característiques del
sistema existent l’any 2010, que ja recollia el POUM/2008, reforçant el caràcter de la
carretera C-65 dins la xarxa bàsica territorial.
2.1.3. Espais Naturals Protegits
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de
desembre, com un instrument de planificació sectorial de desplegament del PTPCG. Els
objectius d’aquest Pla són:
- Establir una xarxa d’espais d’interès natural àmplia i representativa de la riquesa
paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya.
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- Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais
naturals.
El Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN) protegeix aquells espais considerats
d’interès pels seus valors naturals. La finalitat del Pla és garantir l’existència d’un règim
jurídic que permeti fer front a les principals causes de degradació d’aquests entorns.
S’inclouen dins aquesta consideració les diferents figures de protecció especial (Espais
Naturals de Protecció Especial, ENPE).
El nou POUM de Santa Cristina d’Aro contempla en el seu àmbit d’actuació la franja sud
del PEIN de les Gavarres i la nord del PEIN del Massís de Cadiretes.
El Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge
de les Gavarres fou aprovat el 6 de juny de 2006 (publicat al DOGC núm. 4677 el 17 de
juliol de 2006), a més fou inclòs a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5120010) com a Zona
especial de conservació (ZEC), considerat un espai de muntanya litoral.
El Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del Massís
de Cadiretes fou aprovat el 14 de desembre de 2004 (publicat al DOGC núm. 4296 el 7
de gener de 2005), i també fou inclòs a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5120013) com a
Zona especial de conservació (ZEC) i Zona d’especial protecció d’aus (ZEPA).
2.1.4. Pla Director de Revisió dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí
El Pla Director Urbanístic, aprovat definitivament en data 28.01.2021, té incidència sobre
tot el municipi de Santa Cristina d’Aro i el POUM de Santa Cristina d’Aro s’adapta a les
seves determinacions, tant pel que fa a classificacions com a objectius d’ordenació del
territori.
Els objectius que s’ha marcat el PDU són:
-

Establir les determinacions i directrius per tal d’adaptar els planejaments
urbanístics municipals a les estratègies de creixement establertes en el
planejament territorial vigent.

-

Donar les directrius per tal que els planejaments municipals hagin d’adaptar
cadascun els àmbits i paràmetres els sectors a la normativa sectorial i les
determinacions vigents en matèria de riscos.

-

Identificar les incompatibilitats entre les delimitacions dels sectors vigents i les
proteccions territorials en matèria de protecció ambiental.

-

Establir directrius i recomanacions, d’acord amb les estratègies territorials, de
canvi de model a implementar en els sectors destinats a l’extensió urbana.
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Pel que fa al municipi de Santa Cristina d’Aro, el PDU valora la idoneïtat dels sòls
respecte de la sostenibilitat, atesa la important dimensió del creixement per sobre de
l’estratègia prevista pel PTPCG.
El PDU proposa la directriu per al planejament general per al conjunt dels sectors que se
situen dins el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro segons els plànols d’ordenació del
PTGCG o bé a l’entorn immediat de reconsiderar-ne els àmbits i dimensions amb la
finalitat de reduir el creixement total previst per tal que el conjunt d’aquest àmbits,
conjuntament amb els que el PDU considera adequat per al creixement, no superi la
superfície màxima admissible per l’estratègia de creixement moderat assenyalada pel
PTPCG.
El PDU recomana allunyar l’edificació del límit del Ridaura, pel que fa al SUD-1, ja sigui
mitjançant la reordenació de l’àmbit o la reducció del mateix. De forma concreta, el PDU
recomana desclassificar els sectors SUD-6 Camí Vell, SUD-18 Activitats turístiques i
SUND-18 els Àrids, atesa la seva gran dimensió. També es recomana la desclassificació
del SUD-7 Equipaments Teulera, atesa la seva vulnerabilitat als riscos d’inundabilitat i
impacte ambiental. Pel que fa als SUD-8 Mas Pla A, SUD-12 Bell-lloc III i SUD-13 Riera
de Molinets, es proposa la directriu de reducció/extinció.
Pel que fa al SUD-5 Estació, en cas de mantenir-lo, es considera oportú consolidar la
franja més propera als darreres dels edificis amb front al carrer Pere Geronès, per tal de
dotar al nucli d’una façana ordenada. Finalment, pel que fa al SUD-15 Molí d’en ReixachBernades, es proposa excloure la part discontínua corresponent al Molí d’en Reixac i
valorar l’afectació per Inundabilitat de l’àmbit Bernades.

Figura 9: Sectors afectats pel PDU_RSNS_LG (Aprovació definitiva, 2021). Font: Pla Director Urbanístic de
Revisió dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, 2020.
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2.1.5. Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu
Ridaura al seu pas pel terme de Santa Cristina d’Aro
El Pla Especial fou aprovat definitivament per la CTUG el dia 20 de desembre de 2012 i
les normes foren publicades al DOGC el dia 25 de març de 2013.
El Ridaura esdevé un dels principals elements de l’estructura natural del municipi, i
constitueix un component territorial de molt calat com a connector ecològic, entre els
espais de l’Ardenya-Cadiretes i les Gavarres a través de la Vall d’Aro, però també entre la
Plana de la Selva i el litoral de la Costa Brava. Aquest PEU formava part dels treballs de
planificació estratègica del territori que es desenvoluparen en el marc de l’Agenda 21
supramunicipal de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro. La revisió del POUM de
Santa Cristina d’Aro caldrà que incorpori les determinacions que preveia aquesta figura
de planejament.
L’objectiu principal del Pla va ser el de regular els usos i activitats en l’àmbit fluvial en
compatibilitat amb la millora de l’estat natural del riu, la protecció enfront els riscos, la
potenciació de les seves funcions hidrogeomorfològiques i de connectivitat biològica, i
l’aprofitament de les seves possibilitats socials. La superfície inicial delimitada en el
POUM/2008 com a Pla especial del Ridaura era de 71,56 ha. La revisió del POUM ajusta
aquesta delimitació resultant un àmbit final de 50,33 ha. després d’excloure del mateix els
sòls que l’anterior POUM qualificava d’espais lliures en sectors de sòl urbanitzable que la
revisió extingeix.
El Pla unifica els criteris aplicables per a una intervenció homogènia sobre el conjunt de
l’espai fluvial per tal d’assegurar el desenvolupament d’un projecte conjunt i integral de
recuperació natural i rehabilitació ambiental del riu Ridaura, i per a la valorització social, la
integració urbana i la gestió de manteniment de la qualitat de l’espai fluvial.

Figura 10: Àmbit del Pla Especial Urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura. Font:
Memòria del Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura, 2013.
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La revisió de POUM delimita de nou l’àmbit del PE un cop ordenat el conjunt d’espais
amb els que limita, part dels quals eren sòls urbanitzables en l’ordenació del POUM/2008
i que en la revisió es classifiquen dins el règim de sòls no urbanitzables. eren sòls
urbanitzables. El POUM determina la necessitat de procedir a adaptar el PE a la nova
planificació urbanística.
2.1.6. Estudi de la connectivitat ecològica de tota l’anella perimetral de l’espai
natural de les Gavarres
L’Estudi es redacta partint de la premissa de la gran importància de la connectivitat
ecològica, social i paisatgística en relació a la preservació de la natura i la matriu
territorial.
El document parteix de les àrees crítiques pel que fa a la connectivitat ecològica a les
comarques gironines. L’objectiu del mateix és donar suport als ens locals per tal de
resoldre les problemàtiques associades a la fragmentació del territori, dels espais lliures o
degut al desplegament de les infraestructures i del sòl urbà o industrial. En definitiva,
l’estudi procura garantir el manteniment, la funcionalitat i la recuperació dels processos
ecològics i del funcionament del sistema d’espais lliures, evitant-ne la degradació i
fragmentació dels més vulnerables.
Pel que fa al municipi de Santa Cristina d’Aro, l’estudi recalca la importància de l’espai
connector Gavarres – Cadiretes a l’entorn dels afluents del curs alt del Ridaura, a través
de les valls de Solius, les Costes de Penedes i la vall de Salenys.
L’estudi proposa millores tant a l’àmbit de la Sureda d’en Barella, pràcticament en la seva
totalitat dins el terme municipal de Llagostera, com al Molí d’en Reixac. Per aquest darrer,
el present EAE també estudia la possibilitat d’executar mesures per fomentar la
connectivitat ecològica a banda i banda de la vall d’Aro, entre les Gavarres i el Massís de
Cadiretes, evitant així la fragmentació de la C-65.
2.1.7. Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques
gironines
El Catàleg es redacta fruit d’un acord entre la Diputació de Girona, la Fundació Territori i
Paisatge i l’Associació de Naturalistes de Girona l’any 2009. El treball té la intenció de ser
un inventari concret dels espais amb un elevat interès natural i paisatgístic de les
comarques gironines i que, per tant, requereixen una anàlisi exhaustiva. Els entorns
seleccionats són aquells que no gaudeixen de figures de protecció específiques, com el
PEIN o la XN2000.
Els espais seleccionats es classifiquen segons el seu interès, ja sigui d’alt valor natural,
connectivitat, amortiment, extensió agrària, etc.
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Pel que fa al municipi de Santa Cristina d’Aro, aquest catàleg selecciona els espais
següents:
- El Ridaura (EIN), amb una extensió de 325,60 Ha i que s’estén al municipi veí de
Castell-Platja d’Aro. Comprèn l’entorn del principal curs fluvial de la Vall d’Aro.
- Roca Tosa (EIN), amb una extensió de 246,92 Ha.
- Connector les Gavarres – Cadiretes (Costa d’Alou – Riera de Salenys) (CON), amb una
extensió de 904,68 Ha, afectant també el terme municipal de Llagostera. És un dels
principals espais connectors entre aquests dos massissos inclosos dins el Pla d’espais
d’interès natural.
- Vall de Solius (EIN), amb una extensió de 179,52 Ha. Esdevé un dels racons de major
interès natural i paisatgístic de la Vall d’Aro.
- Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal (EIN), amb una extensió de 96,60 Ha compartides
amb els municipis veïns de Sant Feliu de Guíxols i Castell – Platja d’Aro.
- Connector el Bosc d’en Provençal – Massís de Cadiretes (CON), amb una extensió de
295,70 Ha i que inclou parcialment el municipi de Sant Feliu de Guíxols.
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Figura 11: Espais d’interès natural protegits i no protegits i Espais d’Interès Connector. Font: elaboració
pròpia, 2020.

2.2. ESTRATÈGIES I REQUERIMENTS LEGALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI
Dins el marc normatiu i de planejament abans exposat, la revisió del POUM de Santa
Cristina d’Aro segueix unes condicions de sostenibilitat en aspectes diversos com la
permeabilitat territorial, la connectivitat ecològica, la construcció sostenible, l’ús
d’energies renovables, etc.
Es presenten a continuació un recull dels requeriments ambientals que assumeix el nou
POUM en aquests termes, procedents de marcs d’estratègies d’actuació a diferents
nivells administratius, català, estatal i internacional.
L’aplicació de les següents estratègies d’actuació es reflecteix en l’adopció d’uns
propòsits de revisió del POUM (2.4. Propòsits ambientals de revisió del POUM) i en els
objectius genèrics i específics concrets (apartat 4.3. Objectius específics i criteris
ambientals incorporats en la proposta de planejament urbanístic), en la direcció del que
suggereixen els següents documents. Finalment, l’aplicació dels criteris i objectius i, per
tant, de les estratègies següents, es reflecteix en l’ordenació resultant i en les mesures
adoptades (apartat 8. Mesures preventives, correctores i compensatòries) i es justifica el
seu compliment a l’apartat 9.1. Compliment dels objectius i criteris ambientals.
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Pel que fa a la Biodiversitat:
Caldrà donar compliment al que estableix l’Estratègia del patrimoni natural i la
biodiversitat de Catalunya (ESNATRURA), document elaborat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat (DTES) amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història
Natural, essent el seu objectiu bàsic el d’invertir la tendència actual de pèrdua de la
diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que configuren la diversitat
biològica de Catalunya.
Els seus objectius estratègics són:
-

Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya.

-

Garantir la conservació de la diversitat d’hàbitats.

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Tractament dels límits urbans i integració dels principis de permeabilització i
l’establiment d’itineraris paisatgístics.

-

Estudi de la possibilitat d’utilitzar plans especials per tal de protegir aquells sectors
del sòl no urbanitzable de més valor per a la biodiversitat i d’importància per al
manteniment de la connectivitat ecològica.

-

Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal
d’incrementar el grau de protecció activa preventiva dels sòls amb interès
connector.

-

Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària
d’interès connector i adopció de mesures necessàries per a la seva protecció.

-

Aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions
tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial”
redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Pel que fa a l’Aigua:
-

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de
2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la
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política d’aigües, marca els objectius ambientals on el planejament territorial i
urbanístic ha d’incidir:
-

Protegir i millorar el medi aquàtic.

-

Prevenir el deteriorament addicional, i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes
aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents.

-

Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.

-

Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar
noves contaminacions.

-

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

A les conques internes catalanes, de conformitat amb l’article 20 del Text refós, de la
legislació en matèria d’aigües, aprovat pel D.L. 3/2003, de 4 de novembre, la planificació
hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) està integrada per diferents
instruments com el Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021),
el Programa de mesures, els Programes de control i seguiment i els plans i programes
específics.
Els objectius de la planificació hidrològica, fixats en l’article 19 del Text refós i en
l’article 3 del Reglament de la planificació hidrològica, són els següents:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Garantir el manteniment dels cabals ecològics.

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

Pel que fa al Medi Atmosfèric:
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió
de la qualitat de l’aire, defineix l’estratègia comuna i els objectius de qualitat de l’aire
ambient a la Comunitat Europea, per tal d’evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a
la salut humana i pel medi ambient en el seu conjunt mitjançant l’establiment de llindars.
Entre els objectius de la Directiva marc, aquells en el planejament urbanístic ha d’incidir
són:
-

Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi
ambient de la contaminació de l’aire.

-

Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.

Pel que fa al Canvi Climàtic:
La Generalitat de Catalunya ha promogut l’Estratègia Catalana sobre el Canvi
Climàtic, que recull actuacions a portar a terme en el control d’emissions de CO 2, política
energètica, educació i informació, mobilitat, gestió i coordinació de polítiques, d’acord
amb els convenis i protocols internacionals (Conveni marc de les Nacions Unides sobre el
canvi climàtic, Protocol de Kyoto, Estratègia europea sobre el canvi climàtic, etc.).
Les línies d’actuació d’aquesta estratègia en les quals el planejament territorial i
urbanístic pot tenir major incidència són:
-

Increment de l’ús d’energies netes i renovables, com a mesura essencial en la
lluita contra el canvi climàtic

-

Millora de l’eficiència energètica en edificis (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel
qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis) i
especialment en el sector transport.
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-

Disseny d’un planejament que incorpori els criteris de mobilitat sostenible i que
penalitzi els escenaris que augmentin la mobilitat obligada.

-

Promoció del transport col·lectiu i altres sistemes de transport que permetin reduir
les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

-

Atenció a accions que redueixin les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

El tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2016) recull diferents
recomanacions per la prevenció dels efectes del canvi climàtic, que en alguns casos
poden ser atesos dins la figura de planejament urbanístic. Es pot destacar entre altres:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Per aquest motiu, cal que enfrontem dos aspectes fonamentals. D’una banda,
l’estudi de l’alliberament de CO2 en els plans generals que ja s’han dut a terme i,
a partir dels resultats i de l’anàlisi de la situació de cada municipi (demografia,
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entorn ecològic, entorn social i activitat econòmica), determinar els llindars que
permetin objectivar la decisió en nous plans, incloure accions de millora en relació
amb el canvi climàtic o creure positiu el model plantejat. De l’altra, cal establir els
continguts mínims d’un pla en fase avançada per a poder aplicar l’eina de càlcul
d’emissions de CO2 prevista per a cada alternativa.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la
consideració de la mitigació i adaptació del canvi climàtic en l’avaluació ambiental
estratègica de plans i programes, esdevé un mandat legal. Aquest mandat queda ratificat
amb la Llei 16/2017, de 1 d’agost, aprovada pel Parlament de Catalunya.
Pel que fa als Usos del Sòl:
A l’any 2006 es va publicar, per part de la Comunicació del Comitè Econòmic i Social
Europeu i del Comitè de les Regions del Parlament Europeu, l’Estratègia temàtica per a
la protecció del sòl COM (2006). Aquesta Comunicació assenyala com a objectiu
general la protecció i la utilització sostenible dels sòls, en funció dels següents principis:
-

Prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions.

-

Restauració del sòl degradat per retornar-li un nivell de funcionalitat que
correspongui almenys a la seva utilització actual i prevista, considerant també les
repercussions financeres de la restauració del sòl.

Per altra banda, aquesta Comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un
paper important en la protecció dels recursos edàfics i en la reducció del risc d’erosió.
Pel que fa al Paisatge:
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge, constitueix el marc
normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la
gestió i l’ordenació del paisatge. En aquest sentit el planejament urbanístic ha de:
-

Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat
dels ecosistemes.

-

Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.

-

Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a
més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social,
patrimonial i identitària.
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-

Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació
i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.

-

Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració
i l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge.

-

Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions,
l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge.

-

Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials,
professionals i econòmics, especialment dels col·legis professionals, les
universitats, les associacions de defensa de la natura i els representants de les
organitzacions empresarials i sindicals.

-

Fomentar la formació en matèria de paisatge.

-

Preservar els valors patrimonials i identitaris del territori.

-

Protegir i ordenar els elements culturals, econòmics i socials d’acord amb un
model de desenvolupament sostenible.

-

Integrar els valors del paisatge en el planejament per tal de no afectar les conques
visuals ni el seu patrimoni.

El 23 de novembre de 2010 es va publicar al DOGC l’aprovació del Catàleg del Paisatge
de les Comarques Gironines. La integració de les seves directrius i recomanacions al
desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro serà útil per orientar els objectius de
qualitat paisatgística del planejament.
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro es troba parcialment inclòs dins de tres
unitats del paisatge: Gavarres, Costa Brava i Ardenya-Cadiretes.
Per a aquestes unitats de paisatge s’estableixen una sèrie d’objectius de qualitat
paisatgística, dels quals s’han seleccionat els que poden incidir en l’àmbit i activitat a
avaluar:
-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

Unes formacions granítiques del massís de l’Ardenya-Cadiretes preservades com
a elements configuradors del paisatge, que actuïn com a fites en el paisatge,
revaloritzant el seu caràcter.
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Figura 12: Unitats de paisatge que conformen Santa Cristina d’Aro. Font: Catàleg de Paisatge de les
Comarques gironines, 2010.

Pel que fa a la Mobilitat:
La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i objectius als quals
ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies
adreçada a la sostenibilitat i la seguretat” (article 1).
En aquest sentit, es destaquen per la seva incidència en el planejament urbanístic les
següents directrius de mobilitat:
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-

Fomentar l’ús del transport col·lectiu als diferents àmbits territorials.

-

Integrar la xarxa de transport col·lectiu dins el sistema intermodal de transport.

-

Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport col·lectiu de superfície.

-

Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l’exclusió social en
la incorporació al món laboral i acadèmic.

-

Racionalitzar l’ús del vehicle privat en el desplaçaments urbans i intermunicipals.

-

Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre
d’accidents i de víctimes mortals.

-

Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la
seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes, dissenyant equipaments com
carrils bici i aparcaments segurs.

-

Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

-

Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària.

-

Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de
planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans
consolidats.

-

Dissenyar el planejament tenint en compte criteris de mobilitat per a les persones
amb mobilitat reduïda, mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques i
l’adequació de les voreres.

-

Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de
planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans
consolidats, tenint en compte sobretot la distribució del sòl industrial/comercial.

-

Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la
distribució urbana de mercaderies en la planificació general del transport urbà i en
les normatives locals específiques.

Per altra banda, la Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla estratègic de la
bicicleta a Catalunya, un instrument de planificació que té per objectiu definir les línies
estratègiques i els plans d’acció necessaris per tal d’afavorir l’ús de la bicicleta com a
sistema de transport sostenible. A efectes de la concreció urbanística del POUM de Santa
Cristina d’Aro, seran d’aplicació les següents directrius:
-

Preveure el disseny d’una xarxa local dins el marc territorial.
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-

Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat.

-

Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat.

-

Aplicar les mesures que estableixi l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

Pel que fa als Serveis Bàsics
De forma genèrica, serà necessari dotar les noves àrees urbanitzables i les ja
urbanitzades que encara no en disposin, amb els sistemes adients d’urbanització: Xarxes
separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i infraestructures,
dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, dotació d’enllumenat públic amb sistemes
d’estalvi energètic, i la utilització de sistemes ecològicament sostenibles segons la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció
del medi nocturn.
Pel que fa a la Prevenció de Riscos Naturals i Tecnològics:
Caldrà considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl permesos (zones
inundables, zones amb geologies inestables, amb risc d’incendi, etc.) i regular de forma
acurada la implantació d’activitats de risc segons els Plans de protecció civil oportuns: Pla
de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), Pla de
protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT), etc.
D’acord amb les definicions establertes amb l’Agencia Catalana de l’Aigua, la
inundabilitat és un aspecte lligat al negament temporal del territori i per tant molt lligat a
la seva funció drenant. Les inundacions constitueixen el risc natural que més danys
(materials i humans), a llarg termini, ha causat a Espanya. La lluita per evitar-les ha anat
acompanyada del desenvolupament de mesures (inicialment només de tipus estructural),
que ha comportat el desenvolupament de un marc legal específic a nivell europeu.
Fent repàs a la història recent de Catalunya s’aprecia com les inundacions han ocasionat
quantioses pèrdues materials i humanes. Per aquest motiu, les diferents administracions
competents porten treballant durant dècades en la implementació de mesures destinades
a mitigar i prevenir els danys produïts per aquestes inundacions. Durant tot aquest temps,
tant els criteris i metodologies com les tècniques aplicades han anat evolucionant, des de
solucions estructurals fins a les respostes holístiques actuals que integren mesures de
gestió del territori, del risc i de l’emergència, articulades mitjançant una legislació que
incorpora tots aquets conceptes oferint un marc d’actuació integral.
Pel que fa a la Gestió de Residus:
En el context de consum exacerbat de recursos en el qual ens trobem immersos, és cada
vegada més important aplicar mesures per fer front a aquest greuge, ja sigui a través del
reciclatge, la reutilització o la reducció en el consum de béns. En aquest marc, cal
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fomentar la promoció de la deixalleria municipal, sistemes alternatius de recollida de
residus –com per exemple la recollida selectiva en els edificis- i, en definitiva, la
valorització de tots els residus possibles.
En aquest sentit, atenent als condicionants del municipi, les següents normatives seran
aplicades pel POUM de Santa Cristina d’Aro:
-

Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

-

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya.

-

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució
de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
municipals.

-

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestió de residus municipals.

Pel que fa a la Prevenció i correcció de les formes de contaminació:
En la present revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro es proposaran normatives
encaminades a reduir la contaminació produïda per les activitats, ja siguin industrials, del
sector terciari o activitats ramaderes.
En general els criteris dels plans territorials i urbanístics i de les normatives de rang
superior, que s’han d’incorporar en la redacció del POUM són:
-

Planificar racionalment les activitats sobre el territori.

-

Garantir la seguretat en situacions de perillositat natural.

-

Reduir les desigualtats socials i millorar la mobilitat.

-

Garantir el benestar social en un entorn urbà agradable mitjançant la planificació
de serveis.

-

Protegir l’entorn natural i el paisatge.

-

Garantir la impulsió de l’activitat socioeconòmica d’acord amb criteris de
sostenibilitat i d’ecoeficiència.
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2.3. REFERÈNCIES DE LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE
Les formes de desenvolupament del sòl han de seguir les determinacions de protecció
ambiental del marc legislatiu vigent en matèria urbanística i ambiental. Tot seguit
s’enumeren les referències legals bàsiques que es tenen en compte en el procés de
redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro i també en la seva fase posterior d’execució
del Pla:
Legislació referent a urbanisme i territori
Marc legal
Llei 16/2015, del 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
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei
d'urbanisme
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de
Catalunya

Àmbit

Any

Català

2015

Català

2012

Català

2010

Català

2009

Català

2007

Català

2006

Català

2003

Català

1995

Àmbit

Any

Estatal

2010

Català

2009

Català

2009

Estatal

2008

Estatal

2007

Estatal

2005

Estatal

2003

Estatal

2003

Català

2002

Legislació referent a la qualitat atmosfèrica, lumínica i acústica
Marc legal
Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març,
per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle, per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets
d’emissió i incloure-hi l’aviació.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos
Llei 20/2009, de 14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats
Reial decret 189/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior
Ley, 34/2007, de 15 d'octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la
atmósfera
Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Ley
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l’evaluació i la gestió del
soroll ambiental
Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre de 2007, pel que es desenvolupa la
Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a la zonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació
acústica
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Marc legal
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric
Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i
capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica
Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions

Àmbit

Any

Català

2001

Català

1996

Català

1995

Català

1995

Àmbit

Any

Estatal

2016

Estatal

2010

Català

2009

Europeu

2008

Estatal

2008

Estatal

2007

Europeu

2006

Català

2005

Català

2005

Català

2003

Estatal

2003

Català

2003

Estatal

2001

Europeu

2000

Estatal

2000

Europeu

1991

Legislació referent a les aigües
Marc legal
Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament
del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, el
Reglament de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6
de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals
ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals.
Reial decreto 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació
Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de
2008 que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les
competències d'execució atribuïdes a la Comissió.
Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril
Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el Text refós de la
Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol
Directiva 2006/11 relativa a la contaminació causada per determinades
substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat Europea
Decret 187/2005, de 6 de setembre, de modificació del Decret 93/2005, de 17
de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels
recursos hídrics
Decret 93/2005 de 17 de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació
amb la utilització dels recursos hídrics
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret
849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, I, VI i VII de la Llei
29/1985, de 2 d'agost d'Aigües
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis
Públics de Sanejament
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de
la Ley de Aguas
Directiva 2000/60/CE Marc de l'aigua, per la qual s'estableix un marc
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües
Reial Decret 995/200, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a
determinades substàncies contaminants i es modifica el Reglament del Domini
Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril
Directiva 91/271/CEE de tractament de les aigües residuals urbanes
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Marc legal
Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat
Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació
i tractament d'aigües residuals
Directiva 80/68/CEE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació causada per determinades substàncies perilloses

Àmbit
Català

Any
1986

Català

1981

Europeu

1980

Àmbit

Any

Català

2008

Estatal

2005

Català

1998

Àmbit

Any

Estatal

2007

Català

2006

Estatal

2006

Europeu

2002

Àmbit

Any

Català

2014

Estatal

2013

Català

2008

Català

2006

Català

2006

Català

2005

Català

2005

Català

2003

Legislació referent a la contaminació de sòls
Marc legal
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny i per l'article 14 de la Llei 9/2008, de 10 de juliol
Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableix la relació
d’activitats potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per
a la declaració de sòls contaminats.
Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus

Legislació referent a l’energia
Marc legal
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprova el procediment bàsic
per a la Certificació de l’Eficiència Energètica d’Edificis de nova construcció.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
Reial Decret 314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
Directiva 2002/91/CE de 16-12-2002, relativa a l’eficiència energètica dels
edificis

Legislació referent al patrimoni natural i al paisatge
Marc legal
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic (modifica alguns articles de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana)
Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els
estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals,
de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del
Govern de 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial
protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura
2000 com a llocs d'importància comunitària (LIC)
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

78

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

Marc legal
Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per
contribuir a garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres
Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre de 1997, pel que s’adapta el
progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres
Llei 9/1995, de 27 de juliol, reguladora de l’accés motoritzat al medi natural
Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies
protegides de Catalunya
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural (PEIN)
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals
Directiva 79/409/CE, relativa a la conservació de las aus silvestres

Àmbit

Any

Estatal

1997

Europeu

1997

Català

1995

Català

1994

Català

1992

Català
Europeu

1985
1979

Legislació referent a residus
Marc legal
Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus
Llei 11/97 d’envasos i residus d’envasos
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats
Directiva 91/159/CEE del Consell de 18 de març de 1991, pel que es modifica
la Directiva 75/442/CEE relativa als residus
Directiva 91/689/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa als
residus perillosos

Àmbit

Any

Català

2009

Català

2009

Català

2009

Català

2008

Català

2003

Català

2001

Estatal

2001

Català
Estatal
Estatal

1999
1998
1997

Català

1997

Europeu

1991

Europeu

1991

Legislació referent a l’administració ambiental i al control integrat de la contaminació
Marc legal
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats
Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures
aeroportuàries
Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de carreteras
Llei 26/2007, de 23 d'octubre de 2007, de Responsabilitat Mediambiental
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals,
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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.
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998
Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de
29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i
altres instal·lacions de radiocomunicació
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació
Llei 3/1998, de 23 de febrer de 1998, d'Intervenció Integral de l'Administració
Ambiental
Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els criteris per a la
determinació de les fiances relatives als programes de restauració d'activitats
extractives i Decret legislatiu 14/1994, de 26 de juliol
Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental
Directiva 96/61/CE relativa a la prevenció i el control integrat de la
contaminació
Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi
ambient d’aplicació a les activitats extractives
Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes
addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per
activitats extractives

Català

2004

Català

2003

Estatal

2002

Català

1998

Català

1994

Català

1988

Europeu
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Català
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Català
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2.4. PROPÒSITS AMBIENTALS DE LA REVISIÓ DEL POUM
Aquest capítol estableix els propòsits socioambientals que el nou POUM de Santa
Cristina d’Aro assumeix com a propis per tal de garantir que el desenvolupament
urbanístic que es proposa sigui compatible amb la protecció de les condicions i les
funcions ambientals del medi.
Els propòsits ambientals o línies estratègiques ambientals que segueix el POUM es
plantegen a partir del següent marc de referència:
-

L’annex I de la Directiva 2001/42/CE que estableix que caldrà definir els objectius
de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o de l’Estat
que guardin relació amb el pla o programa i que estableix que caldrà concentrarse en aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la
flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni
cultural.

-

Aquells objectius i directrius de les principals estratègies i normatives
internacionals, estatals i catalanes en matèria de medi ambient i de
desenvolupament sostenible, fent especial esment en els objectius i directrius que
s’estableixen en els plans directors urbanístics costaners (PDUSC, PDUSC-2 i
PDURSNS_LG) i del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

80

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

La memòria del POUM estableix uns objectius que integren els aspectes ambientals i
urbanístics, fet que denota la relació destriable d’aquests dos aspectes per tal de fornir
una proposta urbanística sostenible.
Els objectius específics del POUM de Santa Cristina d’Aro se centren en la cohesió i
l’estructuració funcional del territori, i en la conservació i la potenciació dels valors
existents al terme, mitjançant l’aplicació d’una regulació urbanística preventiva i ben
definida dels usos, les activitats i les transformacions del sòl, amb la vocació d’aprofitar
les possibilitats de desenvolupament i d’oportunisme que té el municipi a nivell
socioeconòmic, urbanístic i ambiental, alhora que també es pretén poder actuar sobre els
factors de risc social i ambiental
A continuació s’estableixen, de manera sintètica, uns primers objectius generals o
estratègies de caràcter ambiental que són aplicables per la revisió del POUM.

PROPÒSIT AMBIENTAL 1: Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent.
Minimitzar el consum del sòl, racionalitzar-ne l’ús, crear una estructura urbana compacta, i proporcionar
una diversificació d’usos.

PROPÒSIT AMBIENTAL 2: Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi.
Preservar la diversitat i la integritat dels valors i les singularitats naturals del municipi.

PROPÒSIT AMBIENTAL 3: Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica.
Garantir la integritat, la qualitat i la funcionalitat connectora dels espais naturals, i procurar la continuïtat
física/funcional de la xarxa d’espais lliures

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

PROPÒSIT AMBIENTAL 5: Protecció del sòl i l’activitat agrícola.
Garantir la protecció i valorització del sòl i la seva capacitat agrològica i productiva.
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PROPÒSIT AMBIENTAL 6: Prevenció i gestió dels riscos naturals existents.
Identificar i ordenar els àmbits amb riscos i vulnerabilitats naturals.

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

PROPÒSIT AMBIENTAL 8: Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus efectes i
desenvolupament urbanístic sostenible.
Contribuir en la mitigació del canvi climàtic, adaptar-se als seus efectes, i garantir la protecció del medi en
la implementació de les previsions urbanístiques
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3. ANÀLISI I DIAGNOSI DEL TERME MUNICIPAL. SENSIBILITAT AMBIENTAL
A continuació s’elabora una caracterització dels aspectes i els elements ambientals més
significatius que presenta l’àmbit objecte de revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro, i
així aquest exercici permet localitzar i destacar les sensibilitats ambientals del territori,
que ajudaran a prendre decisions urbanístiques.
Els condicionants ambientals que incideixen en la formulació de les propostes
urbanístiques s’agrupen en cinc blocs: medi físic, medi biòtic, paisatge, mobilitat i riscos
naturals. Dins de cada bloc es destaquen diferents elements de cada medi i, alhora, es
caracteritzen diferents elements que serveixen per especificar l’anàlisi ambiental del medi
receptor. Serà en base a aquests elements que a continuació s’elaborarà la valoració de
la sensibilitat ambiental del medi.
3.1. MEDI FÍSIC
Aspecte: Climatologia
Santa Cristina d’Aro presenta un tipus de clima mediterrani septentrional, comú a la Costa
Brava, d’acord amb la divisió climàtica establerta pel Servei Meteorològic de Catalunya.
Les temperatures mitjanes (màximes, mitjanes i mínimes) de les dues darreres dècades
han estat les següents:

Any

TMM

TXM

TNM

Any

TMM

TXM

TNM

2002

15,2

20,7

10,4

2011

15,2

20,8

10,2

2003

16,2

21,3

11

2012

14,5

20,1

9,3

2004

15,1

20,1

10,3

2013

14,3

19,9

9,3

2005

14,6

19,8

9,5

2014

15,2

20,6

10,2

2006

16,5

21,6

11,5

2015

15

20,9

9,8

2007

15,2

20,8

10,1

2016

15,7

21,4

10,5

2008

15

20,4

10

2017

15,5

21,4

10,1

2009

15,8

21,6

10,4

2018

15,9

21,6

10,8

2010

14,4

19,4

9,4

2019

15,6

21,5

10,2

Taula 6: Anàlisi de la precipitació anual al municipi. Font: Servei Meteorològic de Catalunya, 2020.
TMM: temperatura mitjana anual.
TXM: temperatura màxima mitjana anual.
TNM: temperatura mínima mitjana anual.
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Aspecte: Geomorfologia
Pendents: inclinació del terreny
El terme municipal de Santa Cristina d’Aro presenta un relleu molt divers, amb una plana
al·luvial del Ridaura central, que limita al sud amb el massís de l’Ardenya-Cadiretes i al
nord amb el massís de les Gavarres. Això fa que fora de la plana al·luvial predominin
pendents superiors al 20%, podent superar el 40% de pendent en forces casos. Arribant
en algun punt a haver-hi cingles i penya-segats, amb afloraments rocosos, com a Roques
Bessones, Pedralta i als Carcaixells d’en Dalmau, que s’estenen pel Puig de Sant Baldiri
fins als penya-segats litorals, entre la Punta de Canyet i la Platja de Vallpresona. Per
aquest motiu, el procés urbanitzador queda exclòs de bona part del terme municipal i es
centra en aquells àmbits més propers al fons de vall i, en alguns casos herència del
passat, en zones de vessant amb uns pendents superiors.

Figura 13: Mapa de pendents i exemples fotogràfics de diversitat de zones. Font: elaboració pròpia, 2020.
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Aspecte: Geomorfologia
Valor agrològic del sòl
El mapa geològic de la zona permet identificar les profundes diferències que existeixen
dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Per una banda, a la zona de les Gavarres
està formada majoritàriament per Granodiorites biotítiques i Granit, amb una franja de
Leucogranits. A la zona més septentrional del municipi, entre Sant Miquel d’Aro i la Serra
Llarga, afloren roques de la unitat Orln afectades per metamorfisme. Per altra banda, al
Massís de Cadiretes hi predominen els granits leucocràtics i leucogranits, però també les
granidiorites biotítiques als espais de penya-segats.
Les zones amb un valor agrològic més elevat es situen a la Plana del Ridaura i al sistema
de drenatge de Gavarres i Cadiretes, És en aquestes zones on hi predominen llims,
sorres i argiles fruit de la sedimentació exercida pels diversos cursos que formen la xarxa
hídrica, especialment pel Ridaura. Per tant, és als marges del Ridaura però també a la
zona de Solius on el valor agrològic del sòl és més elevat.

Figura 14: Mapa geològic del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.
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Aspecte: Patrimoni geològic
Espais d’interès geològic
El massís de les Cadiretes, és un sistema muntanyós de substrat granític, amb un
patrimoni geològic d’alt valor, que ha estat catalogat com a Geozona dins de l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (Formes granítiques de l’Ardenya, codi 362). La
fàcil accessibilitat i la situació d’aquestes formes, permeten unes perspectives de gran
interès paisatgístic i moltes possibilitats didàctiques.

Figura 15: Mapa geològic del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.

Dins d’aquest espai s’hi distingeixen dos punts d’interès geològic, la Roca Cavallera de la
Pedralta, que forma part de la tradició cultural i turística de la zona, i els Doms de Solius.
Els materials granítics que afloren a la geozona són granits o leucogranits formats per
abundant feldspat potàssic, quars i plagiòclasi i amb un contingut baix de biotita i, en
alguns casos, una mica de moscovita. Sobre aquest substrat ha actuat una combinació
de factors estructurals i climàtics que han donat lloc al modelat actual del relleu. Cal
destacar també les cassoletes d’erosió, cavitats tancades de dimensions reduïdes que
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sorgeixen a zones de roca sense vegetació. Són elements formats per processos de
dissolució i disgregació granular a partir de meteorització química i física, en molts casos
sobre debilitats puntuals de la roca.

Figura 16: Elements d’interès geològic del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.

Pel que fa a la zona de les Gavarres, destaca l’aflorament rocós de Roca Rovira, formada
per leucogranits, espai singular dins el context de les Gavarres no només per la seva
formació geològica sinó també per ser un espai de reproducció de rapinyaires.
És urgent regular l’elevada freqüentació que ara suporten aquests espais per part de
diversos col·lectius, per assegurar la conservació d’aquests valuosos espais.
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Aspecte: Hidrogeologia
Aqüífers i vulnerabilitat hidrogeològica
El terme municipal es situa sobre aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat, però a
la part central hi destaca tot el sistema lligat al Ridaura. Aquest sistema, està format per
l’aqüífer al·luvial superficial del Ridaura (codi 3033A15) i l’aqüífer al·luvial profund del
Ridaura (codi 3033A16), tal com es pot apreciar al mapa inferior (veure en detall al mapa
4 de l’annex cartogràfic). A més l’aqüífer del Ridaura, en sentit ampli, es troba protegit pel
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals
en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya: delimitació de
l’aqüífer de les rieres d'Aubí i Calonge i de l’aqüífer del Ridaura.

Figura 17: Aqüífer superficials i profunds del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.
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Pel que fa a la contaminació de les aigües subterrànies, els nivells de nitrats identificats,
no superen els màxims considerats adequats, i no està inclòs a l’inventari de zones
vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries de la Generalitat de Catalunya
(Decret 476/2004). Tot i així el risc és present, ja que alguns dels municipis pròxims han
estat inclosos dins d’aquest inventari.

Figura 18: Estat de les aigües del riu Ridaura. Font: Planificació de l’espai fluvial de les conques del riu
Ridaura i la riera de Calonge, 2010.

L’explotació de l’aqüífer ha anat variant al llarg dels anys, però es tracta d’un element
vulnerable del territori, el qual requereix d’un instrument per a la gestió sostenible, que en
puguin preservar els seu valors a llarg termini. En aquest sentit el Pla especial de
recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al pas pel terme de Santa Cristina
d’Aro, proposa la redacció i instauració d’un programa d’ordenació de les extraccions
d’aigua dels aqüífers del Ridaura.
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Aspecte: Hidrologia
Xarxa hídrica
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal s’integra dins de la conca hidrogràfica
del riu Ridaura, la qual forma part de les rieres del cap de Begur-Blanes.

Figura 19: Conques hidrogràfiques de Catalunya. Font: elaboració pròpia, 2020.

El Ridaura rep les aigües d’una xarxa fluvial que drena el massís de les Gavarres i de
l’Ardenya-Cadiretes (Torrent de la Deu, Riera de Salenys, Riera de Bell-lloc, Riera del
Cementiri, Riera de Malvet, Torrent de Santa Escolàstica, Riera del Vilar, i Riera de
Solius). També hi ha presents diferents torrents i rieres litorals, com al nord la Riera de de
Mas Cases i Mar Riera, tributaries de la riera de Calonge, i al sud del municipi el Torrent
de Canyet i la Riera de Vallpresona, que drenen directament al mar.
L’espai fluvial del Ridaura disposa de valors potencials a nivell natural, paisatgístic, urbà i
social, tot i que avui presenta un elevat grau de degradació estructural en termes de
vegetació i de paisatge fluvial. La vegetació original de ribera (pollancres, àlbers, etc.)
pràcticament ha desaparegut de la major part del riu, i en molts trams ha estat substituïda
per espècies invasores com ara la canya americana (Arunda donax) i les Acàcies
(Robinia pseudoacàcia). En aquest sentit, caldria emprendre accions de recuperació de la
flora original. D’altra banda, les petites rieres i torrenteres acullen encara un flora singular
que cal protegir.
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Figura 20: Xarxa hídrica municipal. Font: ABM i elaboració pròpia, 2020.
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Aspecte: Atmosfera
Contaminació lumínica
D’acord amb el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa, a l’àmbit del Pla
d’ordenació urbanística municipal s’hi diferencien diferents zones. Les zones urbanes
com Santa Cristina d’Aro es troben principalment en zones E3 de protecció moderada,
mentre que la plana fluvial es considera zona E2 d’alta protecció, i els massissos de
Gavarres i Ardenya-Cadiretes es consideren zones E1 de protecció màxima.

Figura 21: Protecció vers la contaminació lumínica del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.
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Aspecte: Atmosfera
Contaminació acústica
El municipi de Santa Cristina d’Aro disposa del Mapa de Capacitat Acústica, aprovat pel
Ple municipal el 24 de novembre de 2011.El principal focus emissor de soroll a tot el
terme municipal és el trànsit rodat, principalment a les vies ràpides com la C-65 – C-31.
L’emissió de soroll des d’aquestes vies té un efecte pràcticament nul sobre el benestar
dels habitants del municipi, ja que la distància que separa aquestes infraestructures de
les zones residencials és prudencial, d’almenys 200 metres. El punt més conflictiu en
aquest sentit és l’entrada al Golf, ja que les primeres edificacions es situen a 60 metres
de l’autovia C-65. En aquest punt, però, la infraestructura ha adoptat mesures per atenuar
l’impacte acústic.
La GI-662 al seu pas pel nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, el Carrer Teulera, també
esdevé una zona amb una elevada circulació i pot provocar molèsties sobre els veïns i
veïnes.
Pel que fa a les activitats situades dins el teixit urbà, Santa Cristina no té importants focus
emissors dins el nucli urbà. Els dos punts més rellevants en aquest sentit són la zona
esportiva, situada a ponent del nucli urbà, i la zona dels càmping, a llevant del mateix
nucli urbà. Cal apuntar que el focus emissor no són els equipaments com a tal sinó la
mobilitat de vehicles que aquests generen, sobretot de forma concentrada en certes
moments. Aquests, però, es situen a una distància prudencial dels habitatges més
propers.
A causa de la problemàtica ciutadana que poden generar les emissions de soroll i les
vibracions, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va aprovar el 9 de febrer de 2015
l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, establint les següents zones de
sensibilitat acústica i els fixant els nivells límit d’immissió sonora:
- Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els àmbits que requereixen protecció
contra el soroll.
- Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els àmbits que admeten una
sonoritat mitjana.
- Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els àmbits que admeten una
sonoritat elevada.
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Figura 23: Valors límit d’immissió en dB. Font: Ordenança reguladora de soroll i les vibracions de Santa
Cristina d’Aro, 2015.

A continuació es mostra el Mapa de capacitat acústica de Santa Cristina d’Aro, on es
distingeixen les tres zones segons la sensibilitat envers el soroll. A grans trets, les zones
residencials tenen una sensibilitat alta envers la contaminació acústica, excepte aquells
àmbits adjacents a vies de comunicació prioritàries, que tenen una sensibilitat acústica
moderada. Finalment, les zones d’equipaments, els càmping i àrees industrials i les vies
de comunicació prioritàries tenen una baixa sensibilitat acústica.

Figura 24: Mapa de capacitat acústica municipal. Font: Mapa de de capacitat acústica de Santa Cristina
d’Aro, 2011.
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Aspecte: Atmosfera
Qualitat de l’aire
En l’àmbit de la qualitat de l’aire, el terme municipal se situa a la Zona de Qualitat de
l'Aire 9 (ZQA-09). La zona té uns valors per diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre,
partícules en suspensió, plom i el benzè que estan per sota dels valors límit establerts per
la normativa vigent. Pel que fa als nivells d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no es
superen els valors objectiu establerts a la legislació. En relació a l’ozó troposfèric no s’ha
superat el llindar d’alerta i tampoc s’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la
salut humana, però si en un punt de mesura de la zona pel que fa a l’objectiu per a la
protecció de la vegetació. En relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants,
els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.

3.2. MEDI BIÒTIC
Aspecte: Espais naturals
Espais naturals protegits i espais d’interès local
Aproximadament el 60% de l’àmbit municipal s’engloba dins d’espais PEIN, pel nord dins
de l’espai natural de les Gavarres i pel sud al del Massís de Cadiretes, que alhora estan
inclosos a la xarxa Natura 2000 en compliment de la Directiva Hàbitats (Directiva
92/43/CEE i la posterior adaptació 97/62/CEE) i la Directiva Aus (Directiva 79/409/CEE).

Figura 25: Espais de valor natural del municipi.. Font: elaboració pròpia, 2020.
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A més, les Gavarres es considera Zona especial de conservació (codi ES51120010) i el
massís de les Cadiretes es alhora ZEC i Zona d’especial protecció per a les aus (codi
ES5120013).
L’espai natural de les Gavarres (codi 490 del PEIN) és un espai on podem trobar ben
representada la diversitat dels ecosistemes de les serres litorals silícies del sistema
Mediterrani septentrional. Les Gavarres són un massís d'edat paleozoica, format
bàsicament per llicorelles que vers el sud entren en contacte amb el batòlit granític litoral.
El massís és terra de suro i alzina (Quercetum ilicis galloprovinciale), i és on hi ha les
millors suredes de tot Catalunya, essent així un espai d’alt interès forestal, però també
conté poblament florístics i faunístics mediterranis d’alt valor. Part dels motius pel qual es
preserven aquests valors, és un seguit de pràctiques tradicionals d'ús i aprofitament dels
ecosistemes mediterranis, les qual tenen un gran interès didàctic i pedagògic.

L’espai natural de les del Massís de les Cadiretes (codi 610 del PEIN) és un espai natural
format per petites elevacions de relleu granític. Tot i que la franja litoral de Cadiretes, té
poca superfície dins de l’àmbit municipal de Santa Cristina d’Aro, hi ha presents alguns
dels vessants marítims d'aquest massís, formada per una costa rocosa alta i escarpada,
molt abrupta i sotmesa a la dinàmica de les aigües marines. Aquest massís litoral, té
valors estètics i paisatgístics excepcionals, amb una gran rellevància en la conservació de
la costa. A més cal destacar-ne la singularitat geològica que representen algunes
formacions característiques del massís.
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Com en el cas de les Gavarres, el massís té una vegetació típica de la mediterrània
septentrional, i es troba en el domini de la sureda i les brolles silicícoles. Tot i així, en
aquest cas destaca per un notable interès biogeogràfic, per la presència notable
d’elements extramediterranis (eurosiberians i atlàntics), que enmig d’un paisatge
típicament mediterrani donen un remarcable interès com a centre relictual d’espècies
d’afinitats atlàntiques. Cal destacar la presència al massís d'àrees notables per la seva
riquesa en espècies boreals, envoltades per una vegetació plenament mediterrània.
Sureda al massís de
les Gavarres

La línia litoral d'aquest massís presenta també un notable interès amb biocenosis marines
característiques dels trams de costa rocosa alta, fortament batuda i d'aigües fondes i
netes. Són de gran interès els fons de grapissar i els blocs coral·lígens de fondària, ben
diferents paisatgísticament dels que trobem a les Illes Medes.
A l’espai que hi ha entre aquests dos elements, s’hi troben diversos espais d’interès
natural en l’àmbit local (Bell·lloc-Torrent de la Coma-Torrent de Canyet, Riu Ridaura, Vall
de Solius i Vilar d'Aro-Bosc d'en Provençal). Aquests espais, tenen un important paper
com a connectors entre els dos espais naturals protegits esmentats, ja que pràcticament
permeten connectar-los.

A més també hi ha la zona del Balcar, d'interès ecològic en l'àmbit local, situat al sud. Un
espai fluvial més humit i frescal associat a la llera del riu Ridaura, amb una gran diversitat
d’ambients i amb un grau de naturalitat elevat en comparació amb la resta del riu, tot i la
presència d’espècies al·lòctones en determinats punts.
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Tant a les Gavarres com, sobretot, al Massís de l’Ardenya, les zones de cingleres i
afloraments rocosos tenen una importància excepcional ja que són l’hàbitat d’espècies
singulars i amenaçades, des de rapinyaires com l’àliga cuabarrada o el Duc (que fa niu a
les cingleres). Destacar també la presència d’elements geològics com les cassoletes, ja
esmentades en aquest informe, que allotgen poblacions de petits crustacis anostracis i
elements vegetals singulars.
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Aspecte: Hàbitats naturals
Hàbitats naturals i hàbitats d’interès comunitari
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal acull hàbitats i elements naturals que
formen part de l’estructura vegetal mediterrània característica del Baix Empordà. El terme
municipal, especialment a les zones muntanyoses, està dominat per brolles calcífugues
de brucs i estepes (Cisto-Lavanduletea), amb un estrat arbori preponderant que en la
majoria de casos està dominat pel suro (Quercus suber), i en alguns casos per boscos de
transició dominats per pins mediterranis (Pinus halepensis, Pinus pinea i Pinus pinastre),
entre els que destaquen els boscos de pinastre més importants del Principat de
Catalunya.
Brolla
d’estepes

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

Peus de
roure de
(Quercus
pubescens)
Els espais oberts són escassos i principalment
es tracta
fenassars
(prats de
alineats
a
l’antic
camí
de
Solius
Brachypodium phoenicoides).
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Els importants afloraments rocosos dels massissos, presenten cingles i penyals silicis,
amb vegetació rupícola de les contrades mediterrànies càlides. El municipi no compta
amb una gran superfície d’ambients pròpiament litorals, però tot i així presenta alguns
penya-segats amb pastanaga marina (Daucus gingidium) típics de la zona septentrional.
En resum, es tracta d’un mosaic força complet dels hàbitats mediterranis, tot i que alguns
ambients presents de manera extensa en la història recent (com ara les pastures i els
prats i espais oberts) han esdevingut força rars. De tota manera, l’esmentat mosaic
esdevé així un bon punt de representació de la biodiversitat d’aquest tipus d’ambients,
especialment del paisatge forestal.
Pel que fa als hàbitats riberencs, a l’àmbit del riu Ridaura, com a la majoria de rius del
territori hi manquen algunes comunitats, i les presents es troben poc estructurades. Tot i
així s’hi troba alguna verneda (Alnus glutinosa), que exemplificaria el tipus de bosc de
ribera que hi hauria a la plana en el passat, i els hàbitats associats als rius amb vores
llotoses.
Existeixen alguns estudis de detall, com el de la Xarxa Sèlvans, on s’identifiquen els
boscos d’alt valor ecològic en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Aquest estudi
en qüestió posa de manifest algunes bosquines concretes, ubicades en els principals
entorns descrits en els darrers apartats (Massís de Cadiretes a l’entorn del Montclar,
fondalades de la Riera de Canyet, alguns indrets elevats al sud i oest de la Vall de Solius,
les costes de Bell-lloc i alguns boscos de les Gavarres).

Verneda a la zona del Balcà,
al riu Ridaura
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Hàbitats (LHC)

Superfície (ha)

16a Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfits

0,3

18b Penya-segats i costes rocoses de la zona septentrional (fins al Maresme), amb
pastanaga marina (Daucus gingidium)
24a Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa

0,1

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

122,9

34g Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium
lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la
baixa muntanya mediterrània
41m Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex),
de terra baixa
41o Rouredes de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris catalanídic
septentrional i olositànic
41p Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

13,4

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

10,6

42y Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana
44f Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium flexuosum), de la
terra baixa plujosa i de l'estatge submontà
45a Suredes amb sotabosc clarament forestal

245,1

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

2350,6

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

670,9

62d Cingles i penyals silicis de les contrades mediterrànies càlides

49,8

44,9

8,7
57,3
4,0

151,3
9,3

23,4
1512,9

80,8

Taula 7: Hàbitats i superfícies al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Font: elaboració pròpia, 2020.

El terme municipal presenta una gran varietat d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC), els
quals cal conservar, degut a la seu alt valor natural.
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Figura 26: Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.

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

HIC
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb
ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques
3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion
rubri p.p. i del Bidention p.p.
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)
9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà
(Quercus canariensis)
9260 Castanyedes
9330 Suredes
9340 Alzinars i carrascars
9540 Pinedes mediterrànies

Superfície (ha)
10,78
19,57
86,86
23,44
94,01
4,04
4.775,87
8,45
323,84

Taula 8: Hàbitats d’Interès Comunitari i superfícies al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Font:
elaboració pròpia, 2020.
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Aspecte: Biodiversitat
Flora i fauna
Part de la importància de les Gavarres com a espai natural, es deu a la presència de
singularitats florístiques, de caràcter termòfil i típicament mediterrànies com Adenocarpus
telonensis, Cistus ladaniferus i Genista linifolia, que en aquest cas es troben estrictament
protegides pel PEIN. Faunísticament el massís també és un gran exponent de la fauna
mediterrània, amb la presència de diverses espècies catalogades a l’Annex II de la
Directiva 92/43 d’hàbitats (Barbus meridionalis, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx
cerdo, Coenagrion mercuriale, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Lutra lutra,
Mauremys leprosa, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus,
Oxygastra curtisii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum i Rhinolophus
hipposideros).
En el cas del massís de les Cadiretes hi ha presents algunes espècies singulars
extramediterrànies, molt vulnerables, que troben en aquest àmbit les seves localitats més
properes a la Mediterrània, motiu pel qual es tracta d’espècies estrictament protegides pel
PEIN (Sphagnum subnitens, Drosera rotundifolia, Potamogeton polygonifolius, Hypericum
elodes, Osmunda regalis).
La presència d'aquests elements extramediterranis en aquest massís plenament
mediterrani li dona un remarcable interès com a centre relictual d'espècies d'afinitats
atlàntiques que, temps enrere, devien ésser àmpliament representades en aquestes
contrades. A això cal sumar-hi espècies mediterrànies rares al territori català que també
són estrictament protegides pel PEIN (Genista linifolia, Iberis dunali, Ophioglossum
lusitanicum, Isoetes durie). La fauna terrestre és típicament mediterrània amb alguns
elements destacats inclosos a de l’Annex II de la Directiva 92/43 d’hàbitats (Mauremys
leprosa, Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis,
Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros i Tursiops truncatus).
A aquestes comunitats cal afegir la presència de comunitats pròpies del litoral, donant en
el conjunt una riquesa faunística elevada, en especial a l’avifauna, essent així el massís
de les Cadiretes considerat una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), on s’hi
troben diverses espècies d'ocells incloses a l'Annex I de la Directiva 2009/147. Per
aquesta biodiversitat, i la presencia d’una àrea critica d’espècies de fauna i flora
amenaçada, el massís i la seva àrea d’influència és considerat pel DTES com una Àrea
d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF) amb el codi 13618.
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Figura 27: Àmbits d’especial valor ecològic per a la flora i al fauna (AIFF). Font: elaboració pròpia, 2020.

El Ridaura tot i ser un riu amb una vegetació molt alterada, té una biodiversitat prou
destacada, que fa que el tram alt dins del municipi sigui considerat AIFF. De fet a la zona
de la Balca hi ha presència d’espècies botàniques eurosiberianes de gran interès com el
Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis, Doronicum pardalianches i Lilium martagon.
Alhora destaquen altres espècies com la Genista linifolia, estrictament protegida en els
espais natural de Cadiretes i Gavarres, d’acord amb Decret 328/1992, de 14 de
desembre, incorporat el Decret 12/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora
amenaçada de Catalunya.
Així mateix a les capçaleres de les rieres del Vilar i Solius, des de les proximitats del
camp de golf fins els Creixells d’en Dalmau i Puig de les Cols, s’inclouen dins l’àmbit
definit pel DTES de les Àrees d’Interès Florístic (codis 35518, 36487, 35692, 35356,
36564, 35857 i 36915). Aquestes àrees engloben principalment ambients associats a
zones humides i riberes dels torrents, així com els costers rocosos i silicis amb vegetació
rupícola.
A les formacions rocoses de Cadiretes, s’hi formen les anomenades cassoletes o
cadolles (veure Patrimoni geològic d’aquest mateix apartat) , que es poden omplir d’aigua
de pluja i constituir una singular comunitat biològica, d’ambient extrem, amb espècies de
la flora interessants com Elatine hydropiper ssp. macropoda, Sedum andegavense,
Serapias lingua i Ophioglossum lusitanicum; també algunes espècies de fauna com
l’ostràcode Branchyphus scharefferi.
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Aspecte: Connectivitat ecològica
Espais d’interès connector
A escala territorial, l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal se situa en l’espai de
transició entre el massís de Cadiretes i les Gavarres, dos espais PEIN. Per això, en el
terme municipal s’hi troba un gran corredor entre els dos espais naturals esmentats.
Dins d’aquest corredor, hi ha diversos espais d’interès connector Gavarres-Cadiretes:
Costa d'Alou-Riera de Salenys, Vall de Solius-Costes de Bell-lloc, Bosc d'en ProvençalMassís de Cadiretes i Bosc d'en Provençal-Riera de Canyet. Alhora, entremig d’aquest
dos espais PEIN hi ha les riberes del Ridaura, el qual no només exerceix de connector
entre els dos espais naturals, sinó que també fa de corredor per a la biodiversitat cap a
altres termes municipals pròxims. Per això l’ambient fluvial del Ridaura es considera una
àrea estratègica d'interès per a la connectivitat.

Figura 28: Àmbits d’interès connector del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.
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L’espai fluvial del Ridaura és el principal connector ecològic
del terme, al llarg de la vall d’Aro i entre els massisso de
Cadiretes i les Gavarres.

Aquest sistema de connectors, dona una continuïtat física i biofísica a les dos àrees
muntanyoses, tot i que també cal tenir en compte que hi ha un seguit d’infraestructures
que fan de barrera en el sistema, arribant a situacions com les Costes de Penedes on els
espais PEIN es troben a una distància mínima, en línia recta, inferior als 2 Km, però que
suporten una grau d’aïllament important. Es tracta doncs de barreres com les
infraestructures lineals de comunicacions, especialment la xarxa viària supramunicipal,
com les carreteres principals de la Vall d’Aro (C-31 i C-65) que aïllen els espais PEIN i
circulen paral·leles al curs del riu Ridaura, fet que fa que esdevinguin barreres
infranquejables per la fauna. D’aquí la presencia d’accidents amb ungulats dins el terme, i
la necessitat de potenciar l’establiment de més passos de fauna. En menor grau, aquest
aïllament també es produeix en les urbanitzacions situades en el territori muntanyós i
forestal.
També s’han detectat nombrosos atropellaments d’ocells, alguns tan sensibles i
emblemàtics com ara el Duc eurasiàtic (bubo bubo). Així mateix, hi ha un tram d’un
quilòmetre a la C-65 que concentra una alta mortalitat d’òliba comuna (Tyto alba), una
espècie en recessió arreu de Catalunya. És urgent l’establiment de mesures correctores
en els trams d’alta concentració d’atropellament pels ocells.

Pas de fauna per a la permeabilitat ecològica de la C-31, a
davant del càmping Mas de Sant Josep i del sector de les
Bernades a l’altre costat de la via.
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3.3. PAISATGE
Aspecte: Conques visuals
Exposició visual
L’espai del Pla d’ordenació urbanística municipal és una plana central que limita tant pel
nord com pel sud amb dos espais muntanyosos que presenten miradors d’observació del
paisatge.
El mirador de Carcaixells d'en Dalmau, està situat al massís de Cadiretes, mentre que el
mirador de Romanyà de la Selva, està situat a les Gavarres.

Els estudis d’impacte i integració paisatgística analitzaran amb detall l’impacte visual que
poden tenir les futures actuacions urbanístiques sobre l’escena paisatgística d’aquest
entorn. En general la visibilitat del terme des dels miradors és moderada o fins i tot baixa.
El terme és molt més visible a través de les rutes senyalitzades, per fer a peu o en
bicicleta, ja que estan distribuïdes de tal forma que s’assoleix una exposició important del
paisatge del terme.
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Aspecte: Matriu territorial
Elements significatius del paisatge
El Pla d’ordenació urbanística municipal es localitza principalment en un paisatge forestal
de boscos mediterranis, on destaca a la plana amb un paisatge fluvial vinculat al Ridaura,
que aporta heterogeneïtat al mosaic del terme. A la Vall d’Aro hi ha alguna petita zona
d’hortes, però sense ser dominant.
A nivell agrícola destaca la Vall de Solius, un espai agrícola molt ben conservat i paisatge
d’excel·lència, situat al peu del massís de Cadiretes, el qual aporta una gran diversitat a
un paisatge principalment forestal.

Paratge de Solius amb un mosaic agroforestal on hi predomina en general
la matriu agrícola, preferentment de secà

En algunes raconades on la superfície boscosa és més
predominant s’hi encaixen petits retalls agrícoles
Tot i que la vegetació de ribera de la riera de Solius es troba desestructurada, els valors
naturals i paisatgístics d’aquesta àrea, exigeixen la seva classificació com a sòl no
urbanitzable d’especial interès agrícola i paisatgístic, així com la dotació d’un règim de
protecció adequat.
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Riera de
Solius

Figura 29: Elements d’interès del paisatge del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.

111

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

En l’àmbit al·luvial de la vall d’Aro, s’estén un mosaic agroforestal que combina una
matriu agrícola predominant amb retalls forestals intersticials, i camps delimitats amb una
estructura irregular de marges i vores vegetats. Conjuntament conformen una singularitat
paisatgística i alhora esdevé un paisatge ecològicament productiu.

Ecotò camp-bosc propi del paisatge agroforestal. A la vall del Ridaura
abunden aquests hàbitats de vora de la zona oberta entre camps i boscos
amb gran valor per a la biodiversitat

Més al sud de la vall, s’hi localitza el Castell de Solius (1399-MH), que data del segle XV i
es troba protegit per llei com ha Bé cultural d’interès nacional (BCIN Decret 22/04/1949
BOE 05/05/1949).

Vores vegetades entre camps, amb elements arboris, arbustius i
herbacis

En el conjunt del municipi, hi ha un gran nombre d’elements inventariats del Patrimoni
Arquitectònic i del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, entre els que destaca el castell
ja esmentat i el dolmen de la Cova d’en Daina (2006-ZA), una galeria feta amb llosses de
granit i situada prop del nucli de Romanyà de la Selva, que es troba protegit per llei com
ha Bé cultural d’interès nacional (BCIN 26/08/1996).
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Dins els elements d’interès cultural destaca també, entre altres, l’oratori de Santa
Escolàstica, el monestir cistercenc de Solius i l’església de Sant Marti de Romanyà.
També és especialment rellevant el teló de fons del massís de les Gavarres i Cadiretes,
amb Puig d’Arques i Puig de Sant Baldiri respectivament.

Silueta del massís
l’Ardenya-Cadiretes

de

Silueta del massís de
les Gavarres
La revisió del POUM inclou, en el seu text normatiu, un Precatàleg de béns protegits,
mentre no es redacti un Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni. Aquest
Precatàleg està format per un conjunt d’elements arquitectònics, jaciments arqueològics i
elements naturals, identificats en els plànols d’ordenació, i té per objecte evitar que es
destrueixin testimonis del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i natural de notòria
qualitat de diferents èpoques, i que es perdin llurs valors a causa d’obres o canvis d’ús
desafortunats, de desídia.
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Aspecte: Matriu territorial
Usos del sòl
L’àmbit territorial del municipi és principalment forestal, i la matriu agrícola es concentra
bàsicament a la Vall d’Aro, a la plana al·luvial del Ridaura.

Més del 80% de la superfície del terme és boscosa, amb
un clar predomini del les suredes
Al conjunt del terme de Santa Cristina d’Aro hi conviuen un munt d’usos corresponents a
diferents sectors econòmics del municipi, ja siguin els serveis i turisme, el comerç, també
l’explotació forestal o ramadera, o l’activitat agrícola, així com els usos industrials.
El sòl no urbanitzable presenta un mosaic d’usos diversos i dispersos que en alguns
sectors provoquen la fragmentació de la matriu territorial. En el darrer tram de la C-65,
abans de confluir amb la 31, la via actua amb efecte aparador i se succeeixen diferents
tipus d’usos a prop el nucli de Santa Cristina, però en discontinuïtat.

Dins d’aquest àmbit de la façana viària, a ambdós costats de la carretera hi ha la zona de
les Bernades i del Molí d’en Tarrés, on s’hi emplaça una amalgama d’usos que li
confereixen al paisatge un caràcter molt antropitzat i amb cert desordre, havent quedat
algunes peces relictuals de camps que espongen la zona i eviten la continuïtat física
d’uns usos que en algun cas són més propis de medi urbans.
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La C-31 també presenta, amb intermitències, alguns trams amb les façanes ocupades per
usos diversos, però alhora conserva trams amb cobertes naturals i agrícoles que
permeten mantenir la permeabilitat territorial a banda i banda de la via.
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Pel conjunt del municipi, la figura següent mostra quins són els trams de les principals
vies de comunicació que presenten una major permeabilitat territorial a banda i banda de
la via, posant tot l’èmfasi en l’autovia C-31, mantenint les cobertes naturals i agrícoles
lliures d’ocupació i, per tant, procurant la continuïtat de la matriu territorial i els seus
espais oberts.
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En aquest mateix sentit, és bo destacar l’alta permeabilitat paisatgística de la GIV-6611
de Santa Cristina d’Aro a Solius, on la via drena una matriu predominantment agrícola als
seus marges. La continuïtat i cohesió territorial dels espais oberts en aquest entorn
accentuen encara més el valor paisatgístic del pla de Solius.

A la plana al·luvial del Ridaura hi destaquen dos àmbits agrícoles clarament diferenciats.
Per una banda la vall agrícola de Solius, amb un alt valor paisatgístic, juntament amb la
matriu agrícola del marge esquerre del Ridaura, als peus del massís de les Gavarres, i
per altra banda, una zona de cultius intensius de vivers de plantes ornamentals i horta
entre Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro, al front de la carretera C-31, amb un valor
productiu destacat.
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El tipus d’agricultura és predominantment de secà, però també hi ha camps de regadiu.

També és rellevant la zona d’hortes situada a l’entrada est del nucli de Santa Cristina
d’Aro, a les ribera dreta del riu Ridaura, on es concentra una superfície hortícola d’1,5 ha.
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Fora d’aquests àmbits es localitzen alguns espais agrícoles més aïllats, principalment de
secà, amb cereals, alfals i raigràs, entre d’altres, i alguns d’ells s’intercalen tímidament
amb l’extensió boscosa del massís de les Gavarres.

Massís de les Gavarres

Dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro s’ubiquen un total de 19 explotacions
ramaderes diferents, tot i que algunes estan situades dins la mateixa finca. El mapa
inferior mostra la distribució de les explotacions ramaderes, la majoria situades al fons de
vall i a la Vall de Solius, tot i que alguna també es situa a les Gavarres. La majoria
d’aquestes explotacions estan destinades a l’engreix i reproducció per a sella d’èquids, tot
i que també destaca l’engreix i la reproducció per a producció de llet de les explotacions
bovines. L’explotació amb més caps es situa a la Vall de Solius, i compta amb més de
27.000 caps de gallines i pollastres destinats a l’engreix. En resum, el terme municipal
compta amb més de 30.000 caps de bestiar, la majoria en un sistema de producció
intensiu, amb un impacte evident sobre el medi i, per tant, es requereix una regulació de
les explotacions ramaderes.
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Figura 30: Explotacions ramaderes del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.

En el terme municipal hi ha una activitat extractiva activa de recursos minerals,
d’extracció de sauló, anomenada Mas Patxot (AE92/1814). També hi ha dues activitats
finalitzades anomenades Cifre-Solius (AE92/1826) i Solius (AE97/2592). La gestió
d’aquestes activitats d’acord amb la Llei 12/1981 de 24 de desembre i normativa de
desplegament, requereix un procés de restauració integrada.
Pel que fa als equipaments de gestió de residus, el municipi disposa d’un dipòsit controlat
de residus de la construcció, la deixalleria municipal i en el terme municipal de Llagostera,
just en el límit amb Santa Cristina d’Aro el dipòsit controlat de residus municipals de
Solius i la planta de compostatge.
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3.4. Mobilitat
Aspecte: Xarxa viària
Accessibilitat viària, mobilitat sostenible i connectivitat social
L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal està ben connectat amb la xarxa
d'autovies, que arriben al Baix Empordà, que connecta el municipi amb l’AP-7 i la N-II.

Figura 31: Xarxa de mobilitat del municipi. Font: elaboració pròpia, 2020.

El nucli urbà de Santa Cristina d’Aro es situa al costat de la C-31, infraestructura que
creua transversalment el municipi, seguint el Ridaura. En segon terme es troba la xarxa
de carreteres, que connecta amb diferents nuclis urbans i urbanitzacions de les Gavarres
com Romanyà de la Selva. Per altra banda la xarxa comarcal connecta Canyet amb la
resta de la comarca. Per últim hi ha la xarxa local, que connecta la major part
d’urbanitzacions amb els nuclis urbans. El terme ocupa així un lloc altament estratègic
amb relació a proximitat a vies principals que faciliten l’accessibilitat des d’altres punts del
territori.
Pel que fa a la mobilitat sostenible, no hi ha transport ferroviari al terme municipal. El
transport de viatgers per carretera s’efectua mitjançant autobusos que operen al municipi,
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connectant-lo amb la resta de municipis pròxims, oferint un transport interurbà, semiurbà i
intraurbà.

Pel que fa a camins per a cicloturistes i a peu, hi ha elements de caràcter local com la
ruta urbana saludable a Santa Cristina d’Aro, la ruta local de la Balcar i la xarxa de
camins de l’inventari de camins públics. A nivell territorial més ampli, també s’hi troben la
via verda de l’antic carrilet, la xarxa cicloturista i els itineraris d’excursionisme, destacant
la via ferrata dels Carcaixells per la seva singularitat.

El Consorci de les Gavarres ha elaborat diversos estudis on es pretén dur a terme
projectes d’integració de les Gavarres a l’entorn urbà que l’envolta i viceversa. Un
d’aquests projectes és “Porta de Massís: Vall de Salenys – Santa Cristina d’Aro”, on
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pretenen aprofitar el potencial d’aquesta vall pel que fa a connexió entre l’espai d’interès
natural i la Vall d’Aro.
La Vall de Salenys té algunes característiques que la situen com a peça clau d’aquesta
connectivitat: és una de les poques valls sense urbanitzar a la zona, té un alt interès
natural i paisatgístic per la presència de gorgues i salts d’aigua i disposa d’una bona
xarxa de senderisme i ciclisme.

La figura superior mostra alguna de les rutes que s’ofereixen per accedir a les Gavarres
des de la Vall de Salenys, on es troben diversos elements de patrimoni natural,
arquitectònic, històric i paisatgístic. Finalment, per consolidar aquest projecte, el Consorci
de les Gavarres fixa algunes actuacions per conservar i potenciar aquest efecte
connector que es pretén donar a la vall.
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3.5. Riscos naturals
Aspecte: Riscos naturals
Risc d’inundació
Resseguint els diversos rius i rierols del municipi, hi ha àmbit potencialment inundables
segons criteris geomorfològics, però el risc d’avingudes es concentra principalment al la
vall d’Aro, al curs del Ridaura.

Figura 32: Àmbits inundables del Ridaura. Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ACA, 2020.

Es tracta d’un riu mediterrani de règim torrencial, majoritàriament sec amb una gran
variabilitat estacional, en què durant períodes d’elevada pluviometria pot arribar a
ocasionar problemes d’inundabilitat a causa de la ràpida crescuda del seu cabal. Per
aquest motiu la plana del Ridaura, s’ha de considerar una zona de màxim risc, ja que a
més els nuclis urbans de el Vilar, Santa Cristina d’Aro i Bufaganyes, estan situats molt a
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prop d’espais inundables o fins i tot en alguns casos en zones inundables. En aquest
sentit el Pla especial del riu Ridaura, recull zones vulnerables pel risc d’inundació que
actualment tenen infraestructures i construccions. El Pla d’ordenació urbanística
municipal hauria de minimitzar els riscos associats a aquest àmbit.
Juntament amb la documentació de l’Aprovació Inicial de POUM s’ha elaborat una
Prognosi d’Inundabilitat, tant del riu Ridaura com dels seus principals afluents al seu pas
per Santa Cristina d’Aro. Aquest estudi permet disposar d’un estudi hidràulic de detall
actualitzat referent a tots els sectors urbans i urbanitzables.

Figura 33: Prognosi d’Inundabilitat de Santa Cristina d’Aro.. Font: treballs complementaris al POUM de Santa
Cristina d’Aro, 2020.

Tot seguit es relacionen els diferents àmbits de sòl (urbà i urbanitzable) afectats per la
potencial inundació de torrents i rieres segons la Prognosi d’inundabilitat i que, per tant,
són molt vulnerables a aquest risc.
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PAU-UH 01 Golf Costa Brava (i PAU 10)

PAU-11 Cases Escoles

PAU-13 Avinguda Església

PAU-16 Avda. Costa Brava
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PAU-17 Jacint Verdaguer

SUD-1 Ridaura

SUD-2 El Pedró

SUD-3 Equip. Riera Malvet
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SUD-4 Molí d’en Tarrés

SUND Mas Pla

Els àmbits afectats per zones inundables segons cartografia de l’ACA, a més dels
esmentats –que han estat analitzats a la Prognosi d’Inundabilitat- són els següents:
PAU-UH 02 Rosamar (i PAU 08 i PAU 09)

PAU-UH-03 Bell-lloc II
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PAU-UH-05 Sant Miquel d’Aro

PAU-UH-06 Vall Repòs

PAU-15 Rec d’Illa
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Aspecte: Riscos naturals
Risc d’incendi forestal
L’àmbit del POUM té més del 80% de superfície ocupada per boscos. Aquest fet, sumat a
un nivell baix de gestió d’aquestes masses vegetals, comporta un perill alt d’incendi
forestal, que es reflexa en la cartografia de risc d’incendis forestal del Departament de
Territori i Sostenibilitat. A més es tracta de masses contínues o semicontínues, essent
així probable l’expansió d’un incendi forestal en cas de produir-se.
Només hi ha un risc baix a l’entorn del riu Ridaura i Sant Cristina d’Aro. S’ha de destacar
com moltes de les urbanitzacions es troben plenament envoltades de zones boscoses
amb perill alt.

Figura 34: Perill d’incendi al municipi. Font: elaboració pròpia a partir de cartografia del DARPA, 2020.

A la figura següent s’aprecia la superfície afectada per incendis forestals en els períodes
1986-1999 i 2000-2019. És apreciable l’extensió afectada, tant al Massís de Cadiretes
com a les Gavarres, tot i que en menor mesura. En tots els casos, els incendis s’han
produït en espais de difícil accés i en molts d’ells, han estat a punt d’efactar àrees
residencials aïllades del nucli urbà, enclavament altament sensibles al risc d’incendi
forestal.
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Figura 35: Incendis forestals en els períodes 1986-1999 i 2000-2019. Font: elaboració pròpia a partir de
cartografia del DARPA, 2020.

Tant el Massís de les Gavarres com el Massís de Cadiretes són dos espais altament
sensibles al risc d’incendis forestals, per les seves característiques físiques, ecològiques,
de gestió forestal i d’accessibilitat.
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Aspecte: Riscos naturals
Risc geològic
Exceptuant la franja central ocupada per sediments al·luvials associats a la dinàmica del
riu Ridaura, el conjunt del territori municipal és constituït per granits i leucogranits -a la
meitat S- i per granodiorites i roques metamòrfiques -a la meitat N. La combinació de les
litologies descrites amb el pendent del relleu és el que propicia l’existència de fenòmens i
d’indicis de risc geològic que, d’acord amb la seva magnitud i freqüència, determinen un
grau de perillositat més o menys elevat en els sectors del territori municipal on són
presents.

Figura 36: Perillositat geològica. Font: elaboració pròpia a partir de cartografia del DARPA, 2020.

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

- A la Cala del Senyor Ramon, on el perill geològic és conegut i que va significar 1 mort i
2 ferits l’any 2003, es detecta una superfície rocosa amb molts indicis que representen
una perillositat mitjana. Actualment hi ha mesures de protecció que minimitzen aquesta
perillositat a un nivell baix.
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4. DIAGNOSI DEL MEDI RECEPTOR: SENSIBILITAT AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DE
LA MODIFICACIÓ
4.1. INTRODUCCIÓ
A partir de la caracterització del medi receptor de l’àmbit d’anàlisi s’obté una diagnosi
dels aspectes ambientals del territori, i ha de servir per conèixer les capacitats ambientals
de l’àmbit i les seves possibilitats d’aprofitament i transformació urbanística.
En concret, es poden prendre decisions sobre la capacitat que té el medi per acollir els
nous usos previstos en la proposta de zonificació urbanística, d’acord amb:
- la susceptibilitat de perjudicar valors intrínsecs i estratègics del medi,
- la transformació irreversible de les condicions naturals del territori,
- la presència de vulnerabilitats i de riscos ambientals, i
- l’existència d’elements ambientals que poden aportar millores al desenvolupament
sostenible de la proposta.
A continuació s’especifiquen les sensibilitats ambientals del territori, agrupades en grans
termes en el medi físic, medi biòtic, paisatge, mobilitat i riscos naturals. Per a
cadascun d’aquests àmbits s’han tingut en compte els condicionants ambientals que
segueixen a continuació, i que es corresponen amb diversos aspectes que s’han
caracteritzat en el capítol anterior sobre el medi receptor a l’hora d’obtenir un
reconeixement referencial de la matriu territorial:
MEDI FÍSIC
Geomorfologia / Hidrogeologia / Hidrologia / Atmosfera

MEDI BIÒTIC
Hàbitats naturals / Hàbitats naturals / Biodiversitat / Connectivitat ecològica / Patrimoni geològic

PAISATGE
Conques visuals / Matriu territorial

MOBILITAT
Xarxa viària

RISCOS NATURALS
Riscos naturals

A més a més, per a cadascun d’aquests aspectes s’han utilitzat una sèrie de criteris que
es corresponen amb els elements que serveixen per avaluar objectivament el grau de
sensibilitat ambiental del medi, i que per tant contribueixen a determinar el nou
planejament urbanístic de Santa Cristina d’Aro.
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MEDI

ASPECTE

ELEMENTS / CRITERIS

Geomorfologia

Pendents
Valor agrològic del sòl

MEDI FÍSIC

Patrimoni geològic

Espais d’interès geològic

Hidrogeologia

Aqüífers

Hidrologia

Xarxa hídrica
Estat de les aigües fluvials

Atmosfera

Contaminació lumínica
Qualitat de l’aire

MEDI

MEDI BIÒTIC

MEDI

PAISATGE

ASPECTE

ELEMENTS / CRITERIS

Espais naturals

Espais naturals protegits i
d’interès local

Hàbitats naturals

LHC i HIC

Biodiversitat

Flora i fauna

Connectivitat ecològica

Espais d’interès connector

ASPECTE

Espais

ELEMENTS / CRITERIS

Conques visuals

Exposició visual

Matriu territorial

Elements significatius del paisatge
Usos del sòl

MEDI
MOBILITAT

ASPECTE
Xarxa viària

ELEMENTS / CRITERIS
Accessibilitat
viària,
mobilitat
sostenible i connectivitat social
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MEDI

ASPECTE

ELEMENTS / CRITERIS
Risc d’inundació

Riscos naturals

Risc d’incendi forestal

RISCOS NATURALS

Vulnerabilitat hidrogeològica
Risc geològic
Taula 8: Criteris ambientals per avaluar la sensibilitat ambiental del municipi de Santa Cristina d’Aro. Font:
elaboració pròpia, 2020.

4.2. VALORACIÓ DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL MEDI
La sensibilitat ambiental s’ha mesurat en quatre categories, d’acord amb el que estableix
el mètode d’anàlisi que proposen els Serveis Tècnics del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
•

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

▪

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

▪

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

▪

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

La metodologia d’anàlisis de les sensibilitats ambientals del present capítol es basa en un
anàlisi exhaustiu de cadascun dels condicionants ambientals examinats anteriorment
sobre cadascun dels àmbits delimitats pel POUM vigent de Santa Cristina d’Aro, aprovat
definitivament el 2008. És a partir de la valoració de la sensibilitat ambiental d’aquest
planejament urbanístic en vigor que es poden revisar els paràmetres urbanístics actuals i
emetre un nou planejament d’acord amb la sensibilitat ambiental del municipi.
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Els aspectes i elements que s’han tingut presents per tal de determinar la sensibilitat
ambiental de cada sector són els que es detallen a la Taula 8 (superior) i que a la Taula 9
(inferior) s’especifiquen amb els criteris de valoració de la sensibilitat ambiental. Per
cadascun d’aquests condicionants s’ha anat elaborant la cartografia corresponent envers
la sensibilitat ambiental i s’ha anat agrupant per cada medi avaluat (físic, biòtic, paisatge i
riscos naturals) i, finalment, amb el mapa de la sensibilitat ambiental global a nivell de
municipi. Cal dir que s’han obviat els elements no cartografiables i aquells que no tenen
una incidència directa en la zonificació de planejament o en la presa de decisions
urbanístiques.
El fet de seguir aquesta metodologia permet allunyar-se de reflexions excessivament
descriptives i/o subjectives i cada element és tractat de forma objectiva en funció de la
seva afectació sobre el medi, conformant els mapes generals de sensibilitat ambiental,
que ofereixen una visió objectiva de la incidència dels diversos elements sobre l’espai.
Les taules que segueixen a continuació expliquen quina ha estat la metodologia de
valoració de la sensibilitat ambiental del medi receptor. Concretament, apareix un apartat
corresponent als criteris de valoració de la sensibilitat ambiental. Finalment, el grau de
sensibilitat ambiental de cada sector s’efectuarà tenint present tots aquests
condicionants.
MEDI FÍSIC
Elements d’objecte d’anàlisi

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental

Geomorfologia

- Identificació dels terrenys amb pendents superiors al 20%, els quals
queden exclosos del procés urbanitzador.
- Identificació dels sòls segons la seva qualitat intrínseca i aptitud agrícola,
d’acord amb els resultats de l’estudi de caracterització del sòl no
urbanitzable en el marc de l’Agenda 21 de Santa Cristina d’Aro i CastellPlatja d’Aro.

Patrimoni geològic

- Presència d’elements d’interès del patrimoni geològic en el medi natural
de l’àmbit.

Hidrogeologia

- Presència d’aqüífers i valoració de la vulnerabilitat de les aigües
subterrànies a veure’s afectats davant de qualsevol procés potencialment
contaminant, segons quines siguin les característiques naturals del medi
(geologia del terreny, i els paràmetres de profunditat del nivell piezomètric,
de recàrrega, i del tipus d’aqüífer, sòl, pendent, topografia, naturalesa de la
zona saturada, i de la conductivitat hidràulica).

Hidrologia

- Valoració de la xarxa hídrica com a elements preexistents del territori i
amb capacitat estructuradora. S’han de protegir d’acord amb el Reial
Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986.

Atmosfera

- Delimitació de diferents zones del territori d’acord amb la seva
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vulnerabilitat envers la contaminació lluminosa, i la qualitat de l’aire, per
tant segons el grau de necessitat de protecció.
- Delimitació de diferents zones del territori d’acord amb la seva
vulnerabilitat envers la qualitat de l’aire, per tant segons el grau de
necessitat de protecció.

MEDI BIÒTIC
Elements d’objecte d’anàlisi

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental

Espais naturals

- Inclusió a espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000, PEIN) o altres
espais naturals d’interès en l’àmbit local.

Hàbitats naturals

- Presència d’hàbitats naturals i cobertes de vegetació dins de la matriu
territorial on s’insereix l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal.

Biodiversitat

- Àrees d’elevada biodiversitat de flora i fauna, en la matriu territorial on
s’insereix el Pla d’ordenació urbanística municipal.

Connectivitat ecològica

- Inclusió o proximitat a espais connectors dins de la matriu territorial on
s’insereix el Pla d’ordenació urbanística municipal.

PAISATGE
Elements d’objecte d’anàlisi

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental

Exposició visual

- Exposició visual del paisatge des de diferents punts d’observació de
l’entorn, especialment des de rutes turístiques senyalitzades i miradors.

Elements
paisatge

significatius

del

Usos del sòl

- Identificació d’elements i components d’interès del paisatge pel seu valor
patrimonial, identitari o estructurador dins de la matriu territorial on
s’insereix l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal.
- Identificació dels diferents usos, valorant la matriu agrícola del territori i el
seu valor productiu, les activitats extractives, i la gestió de residus.

RISCOS NATURALS
Elements d’objecte d’anàlisi

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental

Risc d’inundació

- Valoració de l’abast territorial i la intensitat dels àmbits d’inundació
associats a les avingudes del riu Ridaura.

Risc d’incendi forestal

- Zonificació del territori segons el perill d’incendis forestals.

Risc geològic

- Existència d’indicis de perillositat geològica en l’àmbit municipal i, d’acord
amb criteris de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, existència de
perillositat geològica.

Taula 9: Elements i criteris de valoració de la sensibilitat ambiental del municipi de Santa Cristina d’Aro. Font:
elaboració pròpia, 2020.
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4.2.1. Sòl urbà: polígons d’actuació
PAU-UH 01 Golf Costa Brava
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa moderada
- Pendents < 20%
- Parcialment inclòs dins la Vall agrícola de Solius
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera
del Vilar
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2) i a la zona de
protecció màxima (E1)
- Parcialment inclòs dins l’espai d’interès natural no protegit de
la Vall de Solius
- Coberta vegetal de matollar i pinedes
- Inexistència d’hàbitats d’interès comunitari. Parcialment inclòs
dins l’àrea d’interès faunístic i florístic
- Envoltat pels espais d’interès connector Gavarres – Cadiretes
del Bosc d’en Provençal i la Vall de Solius
- Zona sud considerada d’elevada exposició visual
- Parcialment dins el paisatge d’excel·lència de la Vall de Solius
- Parcialment inclòs dins un àmbit potencialment inundable
segons criteris geomorfològics (NW) i, també, parcialment inclòs
dins un àmbit inundable per un període de retorn de 100 i 500
anys (franja N)
- Perímetre inclòs dins el risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-UH 02 Rosamar
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents > 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcel·les incloses dins la zona de policia (100 m) del Torrent
de Canyet
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica,
envoltada per zona de protecció màxima (E1)
- Sector envoltat per PEIN i Xarxa Natura 2000 i Zona
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
- Envoltat de coberta vegetal de suredes i pinedes
- Parcialment ocupat per suredes, hàbitats d’interès comunitari
de rang no prioritari. Envoltat per Zona d’Especial Protecció per
a les Aus (ZEPA)
- No forma part de cap connector ecològic
- Reduïda exposició paisatgística
- Elements paisatgístics d’interès com penya-segats
- Usos del sòl = bosc i urbà
- Sector amb un àmbit potencialment inundable segons criteris
geomorfològics
- Envoltat per risc d’incendi alt
- Absència de risc geològic
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PAU-UH 03 Bell-lloc II
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents > 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava, zona sud inclosa a l’aqüífer al·luvial
superficial del Ridaura.
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera
de Bell-lloc i la Riera de la Font Picant.
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2) i a la zona de
protecció màxima (E1).
- Zona propera a un espai PEIN i Xarxa Natura 2000
- Coberta vegetal que envolta el sector formada per suredes
- Sector envoltat per suredes, hàbitats d’interès comunitari de
rang no prioritari. No inclòs dins l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- Franja E considerada espai d’interès connector de la Vall de
Solius – Costes de Bell-lloc
- Espai considerat d’exposició paisatgística
- Zona limitada al S i al W per la matriu agroforestal preGavarres
- Ús del sòl = urbà
- No exposat al risc d’inundació
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-UH 04 Les Teules
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa moderada
- Pendents > 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava.
- No inclòs en cap espai fluvial
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2).
- Limitat a tota la façana N per l’espai d’interès natural no
protegit de Bell-lloc – Torrent de la Coma – Torrent de Canyet.
- Sector envoltat per suredes i bosc mixt de suro i pi
- Sector envoltat per suredes, hàbitats d’interès comunitari de
rang no prioritari. No inclòs dins l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- Envoltat per la matriu forestal de les Gavarres i limitat a l’E per
l’espai d’interès connector entre Gavarres i Cadiretes del Bosc
d’en Provençal – Riera de Canyet.
- Espai de molt elevada exposició paisatgística
- Envoltat pel paisatge forestal de les Gavarres
- Ús del sòl = urbà i bosc
- Vulnerabilitat hidrogeològica alta al sud de l’àmbit.
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-UH 05 Sant Miquel d’Aro
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa-moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents >20% i bona part del sector > 40%
- Sòl agrícola en ús al marge sud
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava (zona S) i als aqüífers locals en medis
de baixa permeabilitat a les pissarres de les Gavarres (zona N).
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) del Torrent
d’en Lloberes
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona de protecció màxima (E2).
- Envoltat per espai PEIN i Xarxa Natura 2000
- Coberta vegetal que envolta l’àmbit formada per sureres i
plantacions de pollancres
- Sector envoltat per suredes, hàbitats d’interès comunitari de
rang no prioritari. No inclòs dins l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- No forma part de l’espai d’interès connector
- Espai d’elevada exposició paisatgística
- Envoltat pel paisatge forestal de les Gavarres
- Ús del sòl = bosc i urbà
- No exposat al risc d’inundació
- Envoltat pel risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-UH 06 Vall Repòs
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents >20% i bona part del sector > 40%
- Espais agrícoles en ús propers al sector
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2) i a la zona de
protecció màxima (E1)
- Envoltat per espai PEIN i Xarxa Natura 2000
- Coberta vegetal de sureres que envolten el sector
- Sector envoltat per suredes, hàbitats d’interès comunitari de
rang no prioritari. No inclòs dins l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- No forma part de cap espai d’interès connector
- Zona d’exposició paisatgística
- Envoltat pel paisatge forestal de les Gavarres
-Ús del sòl = urbà i bosc
- No exposat al risc d’inundació
- Envoltat pel risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-UH 07 Can Reixac
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents > 20%
- Vall agrícola de Solius
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera
del Mar de Sants
- Zona de protecció moderada (E3) i d’alta protecció (E2) de
contaminació lumínica però propera a la zona de protecció
màxima (E1)
- Zona inclosa dins l’espai d’interès natural no protegit de la Vall
de Solius
- Zona envoltada, a excepció del marge nord, per matriu
forestal. Coberta vegetal de pi pinyer
- Parcialment ocupat per suredes, hàbitats d’interès comunitari
de rang no prioritari. No inclòs dins l’àmbit d’especial valor
ecològic per a la flora i la fauna.
- Proximitat amb la Riera del Mar de Sants, considerada espai
d’interès connector Gavarres – Cadiretes
- Àmbit d’exposició paisatgística
- Paisatge d’excel·lència de la Vall de Solius
- Usos del sòl = bosc i urbà
- No exposat al risc d’inundació
- Risc alt d’incendi a la franja sud de l’àmbit
- Absència de risc geològic
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PAU-08 Rosamar 1
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada - alta

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa - moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) del Torrent
de Canyet
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica,
envoltada per zona de protecció màxima (E1)
- Sector envoltat per PEIN i Xarxa Natura 2000 i Zona
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
- Envoltat de coberta vegetal de suredes i pinedes
- Elements arboris dispersos de pi, hàbitats d’interès comunitari
de rang no prioritari. Envoltat per Zona d’Especial Protecció per
a les Aus (ZEPA)
- No forma part de cap connector ecològic
- Reduïda exposició paisatgística
- Elements paisatgístics d’interès per la proximitat a la platja
dels Canyerets
- Usos del sòl = urbà i bosquines
- Parcialment afectat per zona inundable segons criteris de
l’ACA
- Envoltat per risc d’incendi alt
- Absència de risc geològic
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PAU-09 Rosamar 2
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada - alta

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa - moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) del Torrent
de Canyet
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica,
envoltada per zona de protecció màxima (E1)
- Sector envoltat per PEIN i Xarxa Natura 2000 i Zona
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
- Envoltat de coberta vegetal de suredes i pinedes
- Elements arboris dispersos de pi, hàbitats d’interès comunitari
de rang no prioritari. Envoltat per Zona d’Especial Protecció per
a les Aus (ZEPA)
- No forma part de cap connector ecològic
- Reduïda exposició paisatgística
- Elements paisatgístics d’interès per la proximitat a la platja
dels Canyerets
- Usos del sòl = urbà i bosquines
- Parcialment afectat per zona inundable segons criteris de
l’ACA
- Envoltat per risc d’incendi alt
- Absència de risc geològic
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PAU 10 Dotacions Golf
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa moderada
- Pendents < 20%
- Parcialment inclòs dins la Vall agrícola de Solius
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera
del Vilar
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2) i a la zona de
protecció màxima (E1)
- Parcialment inclòs dins l’espai d’interès natural no protegit de
la Vall de Solius
- Coberta vegetal de matollar i pinedes
- Inexistència d’hàbitats d’interès comunitari. Parcialment inclòs
dins l’àrea d’interès faunístic i florístic
- Envoltat pels espais d’interès connector Gavarres – Cadiretes
del Bosc d’en Provençal i la Vall de Solius
- Zona sud considerada d’elevada exposició visual
- Parcialment dins el paisatge d’excel·lència de la Vall de Solius
- Parcialment inclòs dins un àmbit potencialment inundable
segons criteris geomorfològics (NW) i, també, parcialment inclòs
dins un àmbit inundable per un període de retorn de 100 i 500
anys (franja N)
- Perímetre inclòs dins el risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU 11 Cases de les Escoles
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa – moderada
- Pendents < 20%
- Matriu agrícola en ús
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2)
- No inclòs en espais de valor natural
- Coberta vegetal de pi pinastre
- Inexistència d’hàbitats d’interès comunitari. No inclòs dins
l’àrea d’interès faunístic i florístic
- No inclòs dins espais d’interès connector
- Zona d’elevada exposició visual
- Absència d’elements d’interès del paisatge
- Ús del sòl = agrícola i bosc
- Parcialment afectat per una zona inundable en període de
retorn T-10, T-100 i T-500.
- Risc baix d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU 12 Colomar
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents > 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava.
- No inclòs en cap espai fluvial
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2).
- Proper, en direcció N, a l’espai d’interès natural no protegit
de Bell-lloc – Torrent de la Coma – Torrent de Canyet.
- Sector envoltat per suredes i bosc mixt de suro i pi
- Sector envoltat per suredes, hàbitats d’interès comunitari de
rang no prioritari. No inclòs dins l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- Envoltat per la matriu forestal de les Gavarres i limitat a l’E
per l’espai d’interès connector entre Gavarres i Cadiretes del
Bosc d’en Provençal – Riera de Canyet.
- Espai de molt elevada exposició paisatgística
- Envoltat pel paisatge forestal de les Gavarres
- Ús del sòl = urbà i bosc
- No afectat per zones inundables.
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU 13 Avinguda Església
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Espais agrícoles en actiu
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Sector proper a la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2)
- No inclòs en espais de valor natural
- Coberta vegetal de pi pinastre
- Inexistència d’hàbitats d’interès comunitari. A prop d’un espai
on s’han identificat Myriostoma coliforme, classificada com a
AIFF.
- No inclòs dins espais d’interès connector
- Zona d’elevada exposició visual
- Absència d’elements d’interès del paisatge
- Ús del sòl = agrícola, bosc i urbà
- Parcialment afectat per la zona ZFP i zona inundable d’un
torrent (extrem nord oest).
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU 14 Equipament Roca Malvet
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa - moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa - moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa – moderada
- Pendents < 20%
- Absència de matriu agrícola en ús
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- No afectat per la xarxa hidrogràfica
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2)
- Àmbit molt proper a l’espai d’interès natural no protegit de Belllloc – Torrent de la Coma – Torrent de Canyet.
- Coberta vegetal de pi pinastre
- Inexistència d’hàbitats d’interès comunitari. No inclòs dins
l’àrea d’interès faunístic i florístic
- Àmbit molt proper a l’espai d’interès connector de la Vall de
Solius – Costes Bell-lloc.
- Zona d’elevada exposició visual
- Absència d’elements d’interès del paisatge
- Ús del sòl = bosquina
- No afectat per espais inundables
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-15 Rec Dilla
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada - alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Àmbit de l’aqüífer al·luvial superficial del Ridaura
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) d’un
torrent.
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2).
- No inclòs a espais de valor natural
- Coberta vegetal ocupada per suredes
- Sector format per suredes, hàbitats d’interès comunitari de
rang no prioritari. No inclòs dins l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- No forma part de cap espai d’interès connector
- Zona d’elevada exposició paisatgística.
- Limitat al nord per la matriu forestal i a l’W pel mosaic
agroforestal de les pre-Gavarres
- Ús del sòl = bosc
- No afectat pel risc d’inundació
- Alt risc d’incendi forestal
- Absència de risc geològic

153

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

PAU-16 Avda Costa Brava
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendent < 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Ubicat en aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als
granits de la Costa Brava
- Parcialment inclòs a la zona de policia de la Riera del Vilar
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació lumínica
però propera a la zona d’alta protecció (E2)
- Espai considerat parcialment com a espai d’interès natural no
protegit entre la Vall de Solius i el Vilar d’Aro
- Coberta vegetal de pinedes de pi blanc i pi pinastre
- Parcialment ocupat per pinedes mediterrànies, hàbitats
d’interès comunitari de rang no prioritari. No inclòs a l’àrea
d’interès faunístic i florístic
- No forma part de cap connector ecològic. Proximitat a un pas
de fauna
- Reduïda exposició paisatgística
- Absència d’elements d’interès paisatgístic
- Ús del sòl = bosc i urbà
- Espai parcialment afectat per la zona inundable del Ridaura a
l’aiguabarreig del Ridaura i la Riera del Vilar. Considerat com a
grau alt de vulnerabilitat hidrogeològica
- Risc d’alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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PAU-17 Jacint Verdaguer
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada alta
- Pendent < 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial de la Riera de Ridaura i
parcialment inclòs a l’àrea de màxima aptitud de recàrrega
dels aqüífers del Ridaura
-Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de la
Riera de Malvet i el Ridaura
- Zona de protecció moderada (E3) de contaminació
lumínica però propera a una zona d’alta protecció (E2)
- Proximitat a la Zona de Balcar, d’interès ecològic local
- Coberta vegetal de pi pinyer i espècies de ribera
- Parcialment ocupat per vernedes i altres boscos de ribera,
hàbitats d’interès comunitari de rang prioritari
- No forma part de cap connector ecològic. Limita amb un
pas de fauna per creuar el Ridaura i la Riera de Malvet
- Reduïda exposició paisatgística
- Absència d’elements d’interès paisatgístic
- Ús del sòl = bosc i parcialment urbà
- Parcialment afectat pel risc d’inundació pels períodes de
retorn T-100 i T-500.
- Risc d’alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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4.2.2. Sòl urbanitzable delimitat
SUD 1 – Ridaura
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa - moderada
- Pendents < 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial del Ridaura. Proper a l’àrea de
màxima aptitud de recàrrega en el punt on es comuniquen els
dos aqüífers al·luvials del Ridaura
- Parcialment inclòs a la zona de policia (100 m) del Ridaura
- Zona de protecció moderada de contaminació (E3)
- Parcialment inclòs a l’espai d’interès natural no protegit del Riu
Ridaura
- Coberta vegetal formada de terrenys erms
- No inclòs en hàbitats d’interès comunitari. No inclòs a l’àrea
d’interès faunístic i florístic
- No inclòs en espais d’interès connector entre les Gavarres i
l’Ardenya
- Zona d’exposició paisatgística
- Forma part, parcialment, del paisatge fluvial del Ridaura.
- Ús del sòl = terrenys erms
- Parcialment afectat (oest) pel risc d’inundació en període de
retorn T-100, tot i que amb un calat en T-500 de <10cm.
- Risc baix d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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SUD 2 – Pedró
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa - moderada
- Pendents < 20%
- Sòl parcialment agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits de
la baixa Costa Brava
- Parcialment inclòs a la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Zona de protecció moderada de contaminació (E3) i,
parcialment, de protecció alta (E2)
- No inclòs en espais de valor natural
- Coberta vegetal formada de fenassars
- Àmbit proper a l’hàbitat d’interès comunitari de rang no
prioritari de les sureres. No inclòs a l’àrea d’interès faunístic i
florístic.
- No inclòs en espais d’interès connector entre les Gavarres i
l’Ardenya
- Zona d’alta exposició paisatgística
- Inclòs dins el paisatge forestal de les Gavarres
- Ús del sòl = terrenys erms i bosc
- No exposat al risc d’inundació
- Risc baix d’incendi forestal, però proper a la massa boscosa i,
per tant, al risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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SUD 3 – Equipaments Riera Malvet
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Principalment ocupat per sòl agrícola en ús
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial del Ridaura
- Inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera de Malvet
- Protecció alta de contaminació lumínica (E2)
- No inclòs en espais de valor natural, però limita amb l’espai
d’interès natural no protegit de Bell-lloc – Torrent de la Coma –
Torrent de Canyet
- Coberta vegetal formada d’alzines i conreus
- No inclòs en hàbitats d’interès comunitari.
- Inclòs a l’espai d’interès connector de la Vall de Solius –
Costes de Bell-lloc
- Zona d’alta exposició paisatgística
- Inclòs al mosaic agroforestal de les pre-Gavarres
- Ús del sòl = conreus i bosc
- Parcialment afectat pel risc d’inundació en període de retorn T10, T-100 i T-500.
- Risc baix d’incendi forestal amb algun punt de risc alt
- Absència de risc geològic
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SUD 4 – Molí d’en Tarrés
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada - alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Sòl agrícola inclòs al Pla agrícola de regadiu
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers al·luvial superficial del Ridaura i, parcialment, aqüífer
al·luvial profund del Ridaura
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Protecció alta de contaminació lumínica (E2)
- Inclòs a l’espai natural no protegit del Ridaura
- Coberta vegetal formada de conreus i erms
- No inclòs en Hàbitats d’Interès Comunitari
- Proper a l’àrea estratègica d’interès per a la connectivitat
Gavarres – Ardenya a través del Ridaura
- Zona d’exposició paisatgística
- Parcialment ocupat pel paisatge forestal de Bufaganyes
- Ús del sòl = conreus de regadiu, de secà i bosc
- Afectat parcialment (sud est, futura zona verda) pel risc
d’inundació en període de retorn T-10, T-100 i T-500. No afecta
la zona destinada a ús privat.
- Risc baix d’incendi forestal amb algun punt de risc alt, sobretot
al perímetre sud
- Absència de risc geològic
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4.2.3. Sòl urbanitzable no delimitat
SUND-01 Mas Pla A
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Parcialment ocupat per sòl agrícola en ús
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial del Ridaura
- Inclòs dins la zona de policia (100 m) de diversos torrents
- Protecció moderada de contaminació lumínica (E3)
- No inclòs en espais de valor natural
- Coberta vegetal formada de pinedes de pi pinastre i conreus
- No inclòs en hàbitats d’interès comunitari.
- No forma part dels espais d’interès connector
- Zona d’alta exposició paisatgística
- Inclòs dins el paisatge forestal de les pre-Gavarres
- Ús del sòl = conreus, bosc i urbà
- Afectat per un espai inundable per un període de retorn de 100
i 500 anys. Vulnerabilitat hidrogeològica alta
- Risc baix d’incendi forestal amb algun punt de risc alt
- Absència de risc geològic
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4.2.4. Sectors desclassificats del POUM 2008
SUD 5 – Estació
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20%
- Sòl agrícola en ús pràcticament en la seva totalitat
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial del Ridaura i, parcialment, aqüífer
al·luvial profund del Ridaura
- Inclòs dins la zona de policia (100 m) de dos torrents
- Zona de protecció moderada de contaminació (E3), però
propera a la de protecció alta (E2)
- No inclòs en espais de valor natural, però limítrof amb l’espai
d’interès natural no protegit del Ridaura
- Coberta vegetal formada de conreus i algun pi
- No forma part de cap hàbitat d’interès comunitari, però limita
amb les vernedes i boscos de ribera del Ridaura, de rang
prioritari
- No inclòs en espais d’interès connector entre les Gavarres i
l’Ardenya, però parcialment inclòs dins l’efecte connector del
Ridaura
- Zona d’alta exposició paisatgística
- Inclòs dins la matriu agrícola a l’entorn del Ridaura
- Ús del sòl = conreus
- Parcialment inundable per un període de retorn de T-10, T-100
i T-500, amb uns calats en T-100 >25cm. Vulnerabilitat
hidrogeològica alta
- Risc baix d’incendi forestal
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SUD 6 – Camí Vell
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada – alta
- Pendents < 20%
- Sòl agrícola en ús pràcticament en la seva totalitat
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial del Ridaura
- Inclòs dins la zona de policia (100 m) de dos torrents
- Zona de protecció alta de contaminació lumínica (E2)
- Parcialment inclòs a l’espai d’interès natural no protegit del
Ridaura
- Coberta vegetal formada de conreus i algun erm
- No forma part de cap hàbitat d’interès comunitari, però limita
amb les vernedes i boscos de ribera del Ridaura, considerats de
rang prioritari
- No inclòs en espais connectors entre Gavarres i Ardenya.
Parcialment inclòs dins l’efecte connector del Ridaura
- Zona d’alta exposició paisatgística
- Inclòs dins la matriu agrícola a l’entorn del Ridaura
- Ús del sòl = conreus
- Parcialment inundable per un període de retorn de T-10, T-100
i T-500, amb uns calats en T-100 >25cm. Vulnerabilitat
hidrogeològica alta
- Risc baix d’incendi forestal amb algun punt de risc alt
- Absència de risc geològic
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SUD 7 – Equipaments Teulera
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada – alta
- Pendents < 20%
- Parcialment ocupat per sòl agrícola en ús
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífer al·luvial superficial del Ridaura
- Inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera de Malvet i la
Riera del Cementiri
- Zona de protecció moderada de contaminació lumínica (E3) i
parcialment zona de protecció alta (E2)
- Parcialment inclòs a l’espai d’interès natural no protegit de la
Vall de Solius i proper a la Zona de Balcar
- Coberta vegetal formada de pinedes de pi pinyer i conreus
- Proximitat amb les vernedes i boscos de ribera del Ridaura,
considerats de rang prioritari. També amb les alberedes i
boscos de ribera de rang no prioritari.
- Espai molt proper a l’espai d’interès connector Vall de Solius –
Costes de Bell-lloc. Parcialment inclòs dins l’efecte connector
del Ridaura
- Zona d’alta exposició paisatgística
- Inclòs dins la matriu agrícola a l’entorn del Ridaura
- Ús del sòl = conreus i bosc
- Parcialment afectat per un àmbit potencialment inundable
segons criteris geomorfològics. Vulnerabilitat hidrogeològica alta
- Risc baix d’incendi forestal amb algun punt de risc alt
- Absència de risc geològic
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SUD 12 – Bell-lloc III
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada
- Pendents < 20% amb algun sector > 20%
- Sòl no agrícola
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits de
la baixa Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Protecció moderada de contaminació lumínica (E3)
- No inclòs en espais de valor natural, però proper al PEIN i
Xarxa Natura 2000 de les Gavarres
- Coberta vegetal formada de pinedes i sureres
- Hàbitats d’Interès Comunitari de rang no prioritari de les
sureres
- Proper a l’espai d’interès connector de la Vall de Solius –
Costes de Bell-lloc
- Zona d’exposició paisatgística
- Inclòs al paisatge forestal de les Gavarres
- Ús del sòl = bosc
- No afectat per àmbits inundables. Vulnerabilitat hidrogeològica
baixa
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic

164

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

SUD 13 – Riera de Molinets
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental alta – molt alta

Paisatge

Sensibilitat ambiental alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental alta
- Pendents < 20% amb algun sector > 20%
- Sòl agrícola de la Vall de Solius
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits de
la baixa Costa Brava
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de la Riera
del Vilar i la Riera d’en Dalmau, així com del RIdaura
- Protecció moderada de contaminació lumínica (E3)
- Inclòs a l’espai natural no protegit de la Vall de Solius
- Coberta vegetal formada de pi pinyer i pi pinastre
- Hàbitats d’Interès Comunitari de rang no prioritari de les
pinedes mediterrànies i, també, d’alberedes i salzedes.
Parcialment inclòs a l’espai d’interès faunístic i florístic.
- Totalment considerat com a espai d’interès connector de la
Vall de Solius – Costes de Bell-lloc
- Zona d’exposició paisatgística
- Inclòs al paisatge d’excel·lència de la Vall de Solius
- Ús del sòl = bosc i conreus
- Parcialment considerat àmbit potencialment inundable segons
criteris geomorfològics. Vulnerabilitat hidrogeològica baixa –
alta.
- Risc alt d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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SUD 15 – Bernades – Molí d’en Reixac
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada – alta
- Pendents < 20%
- Sòl agrícola inclòs al Pla agrícola de regadiu
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers al·luvial superficial del Ridaura i, parcialment, aqüífer
al·luvial profund del Ridaura
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) d’un torrent
- Protecció alta de contaminació lumínica (E2)
- Inclòs a l’espai natural no protegit del Ridaura
- Coberta vegetal formada de conreus i erms
- No inclòs en Hàbitats d’Interès Comunitari
- Àrea estratègica d’interès per a la connectivitat Gavarres –
Ardenya a través del Ridaura
- Zona d’exposició paisatgística
- Parcialment ocupat pel paisatge forestal de Bufaganyes
- Ús del sòl = conreus de regadiu, de secà i bosc
- Afectat per l’àmbit inundable per un període de retorn de 100
anys i per un període de retorn de 500 anys del Ridaura.
Vulnerabilitat hidrogeològica alta.
- Risc baix d’incendi forestal amb algun punt de risc alt, sobretot
al perímetre sud-est
- Absència de risc geològic
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SUD 17 – Activitats turístiques
Medi físic

Sensibilitat ambiental baixa

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental baixa – moderada
- Pendents < 20%
- Parcialment sòl agrícola en ús
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers al·luvial superficial del Ridaura
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de dos
torrents
- Protecció moderada de contaminació lumínica (E3) i,
parcialment, protecció alta (E2)
- No inclòs però limítrof amb l’espai natural no protegit del
Ridaura
- Coberta vegetal formada de conreus, bosc i alguna construcció
- Parcialment inclòs en l’Hàbitat d’Interès Comunitari de rang no
prioritari de les pinedes mediterrànies
- Proper, però no inclòs, a l’àrea estratègica d’interès per a la
connectivitat Gavarres – Ardenya a través del Ridaura
- Zona d’exposició paisatgística
- Parcialment ocupat pel paisatge forestal de les pre-Gavarres
- Ús del sòl = conreu, bosc i urbà
- No exposat al risc d’inundació. Vulnerabilitat hidrogeològica
alta.
- Risc baix d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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SUND 18 – Els àrids
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental baixa - moderada

Paisatge

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada – alta

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada – alta
- Pendents < 20%
- Sòl agrícola inclòs al Pla agrícola de regadiu
- Absència d’elements geològics d’interès
- Aqüífers al·luvial superficial del Ridaura i, parcialment, aqüífer
al·luvial profund del Ridaura
- Parcialment inclòs dins la zona de policia (100 m) de dos
torrents
- Protecció moderada de contaminació lumínica (E3) i,
parcialment, protecció alta (E2)
- Parcialment inclòs a l’espai natural no protegit del Ridaura
- Coberta vegetal formada de conreus i àrids
- Absència d’Hàbitats d’Interès Comunitari.
- Parcialment inclòs a l’àmbit d’interès connector del Ridaura
Proper, però no inclòs, a l’àrea estratègica d’interès per a la
connectivitat Gavarres – Ardenya a través del Ridaura
- Zona d’exposició paisatgística
- Parcialment ocupat pel paisatge fluvial del Ridaura
- Ús del sòl = conreu i tractament d’àrids
- Parcialment afectat per l’àmbit inundable del Ridaura per un
període de retorn de 100 i 500 anys. Vulnerabilitat
hidrogeològica alta.
- Risc baix d’incendi forestal
- Absència de risc geològic
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4.2.5. Sòl no urbanitzable
Sòl No Urbanitzable (SNU)
Medi físic

Sensibilitat ambiental moderada - alta

Medi biòtic

Sensibilitat ambiental alta

Paisatge

Sensibilitat ambiental baixa – moderada

Riscos naturals

Sensibilitat ambiental moderada

Sensibilitat ambiental del sector:

Sensibilitat ambiental moderada – alta

- Relleu molt irregular. Zones amb orografia suau i pendents < 20%, principalment als marges del Ridaura
i a la Vall de Solius, però també al sector de Bufaganyes i alguns espais de les Costes de Bell-lloc i
entorns de Romanyà. La resta destaca per tenir forts pendents superiors al 20%, com al nord del municipi
(Serra Llarga), la zona de les Mirandes i Roca Rovira (amb pendents superiors al 80%) i a l’entorn del
Montlcar i Sant Grau d’Ardenya, al sud del municipi.
- L’activitat agrícola es circumscriu a la zona periurbana del nucli de Santa Cristina d’Aro, ja que els
marges del Ridaura són els espais més fèrtils. La Vall de Solius forma el paisatge agrícola per excel·lència
del municipi, mentre que entre el nucli històric i Bufaganyes s’ubica el pla agrícola de regadiu amb elevat
valor productiu per a l’horta. És en aquests espais on es redueix la permeabilitat ecològica a banda i banda
de la C-31, el gran eix viari de la Vall d’Aro que divideix en dos el municipi de Santa Cristina.
- Espais d’interès geològic a l’entorn del Montclar, a la carena de l’Ardenya (Puig de les Cols, Puig de
Sant Baldiri, Turó de l’Avi) i zones disperses a la Vall de Solius (Coll de Solius, Roques Bessones, Roca
Rodona i Rocatosa).
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- La zona central del municipi està ocupat per l’aqüífer superficial d el Ridaura. A la zona del Balcar,
aigües amunt abans del nucli urbà, s’ubica la zona de màxima aptitud de recàrrega de l’aqüífer, mentre
que aigües avall, després del nucli, apareix l’aqüífer profund del Ridaura. Tant als vessants de les
Gavarres com als de l’Ardenya apareixen aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits de la
Costa Brava. Finalment, a les zones enlairades de la Serra Llarga, a les Gavarres, existeixen aqüífers
locals en medis de baixa permeabilitat a les pissarres de les Gavarres.
- Conca hidrogràfica del Ridaura pràcticament a la totalitat del municipi. Aquest riu transcorre pel centre
del terme municipal, pel fons de vall, proper al nucli de Santa Cristina d’Aro. Es nodreix de torrents, rieres i
escòrrecs tant dels vessants meridionals de les Gavarres com dels vessants septentrionals de l’Ardenya.
Alguns torrents que neixen a l’Ardenya desemboquen directament al mar, com el Torrent de Canyet o la
Riera de Vallpresona.
- Protecció lumínica màxima (E1) als espais inclosos dins el PEIN de les Gavarres o el PEIN de
l’Ardenya-Cadiretes. Les zones urbanes i urbanitzables, segons el POUM vigent, estan classificades dins
la protecció moderada (E3) mentre que la resta forma part de la protecció lumínica alta (E2).
- Espais PEIN de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes. Espais naturals no protegits de: Bell-lloc – Torrent de
la Coma – Torrent de Canyet, Ridaura, Vall de Solius i Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal. Zona d’interès
ecològic d’àmbit local del Balcar.
- Les espècies vegetals més predominants són les suredes (Quercus suber), el pinastr e (Pinus pinaster)
i l’alzina (Quercus ilex). En alguns punts de les Gavarres hi ha plantacions de pollancres (Populus spp.) i
plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis. Finalment, en alguns indrets reduïts apareixen
rouredes (Quercus pubescens) i, de forma molt reduïda, vernedes (Alnus glutinosa).
- L’únic Hàbitat d’Interès Comunitari de rang prioritari que presenta el municipi són les vernedes i altres
boscos de ribera afins (Alno-Padion), ubicats a les ribes de la Riera de Malvet. Des de Santa Cristina d’Aro
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aigües amunt del Ridaura, la vegetació de ribera és de rang no prioritari i està formada per alberedes i
salzedes, mentre que aigües avall està formada per vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils. El
principal hàbitat d’interès comunitari de rang no prioritari tant a la zona de les Gavarres com de l’ArdenyaCadiretes són les sureres, però també les pinedes mediterrànies i els alzinars i carrascars. A les zones
escarpades de l’Ardenya apareixen els costers rocosos silicis amb vegetació rupícola, mentre que a la
zona litoral els penya-segats estan colonitzats per ensopegueres endèmiques.
- L’espai de l’Ardenya-Cadiretes forma part de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), però
també de la protecció d’avifauna per reduir els riscos d’electrocució, circumscrit dins l’Àrea d’Interès

faunístic i florístic.
- El municipi de Santa Cristina s’ubica entre els PEIN de les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes i per aquest
motiu esdevé un connector ecològic de gran interès. Els principals espais d’interès connector són la
Costa d’Alou – Riera de Salenys, Vall de Solius – Costes de Bell-lloc, Bosc d’en Provençal – Massís de
Cadiretes i Bosc d’en Provençal – Riera de Canyet.
- Les zones amb una major exposició visual són els espais elevats dels contraforts de les Gavarres, tot i
que el peu dels vessants, on s’ubiquen algunes urbanitzacions disperses de Santa Cristina d’Aro, també
tenen una exposició visual considerable. La zona de l’Ardenya també té una exposició visual considerable,
sobretot l’entorn del Montclar i els cims propers.
- Els fons escènics de les Gavarres amb el Puig d’Arques i la carena de l’Ardenya amb el Puig de Sant
Baldiri formen dos elements d’interès paisatgístic. La Vall de Solius està formada per un paisatge singular
d’excel·lència, en continuïtat a l’altre marge del Ridaura amb la matriu agroforestal de les pre-Gavarres.
Els dos principals miradors del municipi són els de Romanyà de la Selva i els carcaixells d’en Dalmau. Cal
destacar el castell de Solius com a referent històric, així com la carretera que connecta Sant Feliu de
Guíxols amb Tossa de Mar pel litoral.
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- L’ús del sòl predominant és el bosc, tot i que no és igual arreu. Tot i que alguns sectors forestals el bosc
hi ha estat sempre present, en la majoria dels casos, sobretot a les zones més accessibles des dels nuclis
poblats, el bosc ha aparegut de forma espontània les darreres dècades a causa de l’abandonament de les
activitats econòmiques tradicionals lligades al sector primari. En contraposició, el conreu ha anat en
retrocés i es conserva només a la zona periurbana de Santa Cristina d’Aro, on es troben des de grans
camps de conreu, fins a hortes passant per conreu de fruiters. Val a dir que bona part de les zones
boscosos pròximes a vies de comunicació no són boscos en realitat, sinó que són plantacions d’arbres, bé
siguin pollancres, plàtans, etc. Entre Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro es conserven alguns indicis de
cultius tradicionals de la zona com vinya i oliveres.

- Els entorns del Ridaura formen la principal zona inundable del municipi. A destacar, la zona del Balcar,
el Molí d’en Reixac, Molí d’en Tarrés i Bufaganyes. Cal apuntar també els espais inundables per criteris
geomorfològics, que s’ubiquen a les zones de desembocadura dels principals afluents del Ridaura, com
són la Riera de Malvet, la Riera de Solius, la Riera del Vilar i els torrents a l’est del nucli històric de Santa
Cristina.
- El municipi de Santa Cristina d’Aro es troba clarament exposat al risc alt d’incendi forestal, ja que les
masses forestals properes a les zones urbanes sense gestió tenen un gran potencial per cremar. El fons
de vall té un risc baix d’incendi forestal, bé per ser zona urbana o bé per esdevenir espais més gestionats i
fragmentats.
- La vulnerabilitat hidrogeològica del municipi té una consideració de molt alta a les robes del Ridaura
des de les Costes d’Alou fins al nucli de Santa Cristina d’Aro. A partir d’aquí, juntament amb tot el fons de
vall fins als vessants de les Gavarres i l’Ardenya, la vulnerabilitat hidrogeològica és alta. Finalment, les
Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes tenen una vulnerabilitat hidrogeològica baixa.
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4.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS I CRITERIS AMBIENTALS INCORPORATS EN LA
PROPOSTA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Les sensibilitats ambientals del medi receptor condicionen l’abast de la proposta de
planejament urbanístic municipal d’acord amb uns objectius ambientals que han de guiar
el desenvolupament de fases posteriors prèvies a la seva execució urbanística.
A continuació s’apunten els objectius específics que ha procurat tenir en consideració el
present POUM i s’especifica la jerarquització (prioritari, rellevant o secundari) de
cadascun d’ells.

Indicador

Jerarquia

1. Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent

PRIORITARI

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

PRIORITARI

1.2. Créixer en continuïtat i compacitat amb la trama urbana existent

PRIORITARI

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

RELLEVANT

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

PRIORITARI

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

RELLLEVANT

1.6. Millorar els sectors urbans amb dèficits d’urbanització

RELLEVANT

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

PRIORITARI

2.1. Conservar i gestionar el conjunt de la matriu biofísica del terme

RELLEVANT

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

PRIORITARI

2.3. Conservar i potenciar les condicions naturals dels espais periurbans

RELLEVANT

3. Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica

RELLEVANT

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

PRIORITARI

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

RELLEVANT

Aprofitar el potenciar estructurador de la xarxa hídrica

RELLEVANT

Crear una xarxa contínua d’espais lliures dins de la trama urbana i garantir la

RELLEVANT
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permeabilitat urbana de l’entorn rural
4. Conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística

RELLEVANT

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

RELLEVANT

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

PRIORITARI

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

PRIORITARI

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

RELLEVANT

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

RELLEVANT

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

RELLEVANT

5. Protecció del sòl i l’activitat agrícola

RELLEVANT

Protegir les àrees de major valor agrològic del sòl

PRIORITARI

Posar en valor els espais periurbans dedicats a l’horta

SECUNDARI

6. Prevenció i gestió dels riscos naturals existents

RELLEVANT

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

PRIORITARI

Reduir l’exposició al risc d’incendis forestals

RELLEVANT

Minimitzar el risc de pèrdua de qualitat del medi hidrogeològica

RELLEVANT

Identificar i evitar els riscos geològics associats al moviment de vessants

RELLEVANT

7. Estructuració integrada del sistema de mobilitat

RELLEVANT

Estructurar globalment la xarxa territorial i local

RELLEVANT

Incidir en la trama viària local per ordenar la mobilitat interna i implementar
mesures per fomentar la mobilitat sostenible

RELLEVANT

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

RELLEVANT

8. Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus efectes i
desenvolupament sostenible de l’activitat

RELLEVANT

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

RELLEVANT

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

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

RELLEVANT

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

SECUNDARI

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

SECUNDARI

Taula 10: Objectius ambientals específics del POUM. Font: elaboració pròpia, 2020.

Per tal d’avaluar el compliment dels objectius ambientals proposats, s’han definit un
conjunt d’indicadors que permetran avaluar el procés d’evolució i de compliment del
planejament urbanístic. Aquests indicadors, doncs, seran clau per realitzar el seguiment
ambiental del POUM (apartat 10 del present EAE).
Tot seguit es detallen els indicadors ambientals del POUM de Santa Cristina d’Aro i , tal
com es demanava en el Document d’Abast, es calcula en base a la situació actual
(POUM 2008), si és el cas, i s’especifica quina és la tendència desitjable de cadascun
d’ells. Al darrer apartat del present EAE es pot comprovar els canvis de tendència en
aquests indicadors, ja que allà (apartat 10) es calcula en base a la revisió de POUM
actual (2020).

Indicador

Segons proposta
d’ordenació 2008

Percentatge de sòl artificialitzat

13,27 %

Superfície artificialitzada per habitant (2008 i 2020)
(m²/hab)
Percentatge d’ocupació del SNU
Previsió de nous
demogràfiques

1.748 m²/hab

2,20 % (133,83 Ha)

habitatges segons necessitats

Superfície de SNU a sòl urbanitzable o sòl urbà

2,97 habitants/habitatge
nou
125,16 Ha

Superfície de SNU amb protecció ambiental

4.237,26 Ha

Percentatge de sòl urbà i urbanitzable inclòs en zones
inundables o de risc
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Percentatge d’ocupació de matriu agrícola en actiu

3,85 %

Evolució de la superfície forestal ocupada per espècies
forestals al·lòctones

(al·lòctones / total)*100

Percentatge de trams de vialitat amb arbrat autòcton

El valor s’obtindrà
mitjançant treball de
camp o bé amb dades
cedides per l’Ajuntament

Xarxa viària prioritària per a vianants i/o bicicletes

Escassa, destaca la Via
Verda del Carrilet

Percentatge d’habitatges de protecció oficial respecte
al total d’habitatges

El valor s’obtindrà a partir
de les dades de
l’Ajuntament.

Consum anual d’aigua d’abastament a tot el municipi
(2019)

743.020 m3/any

Consum diari d’aigua d’abastament per habitant (2019)

398,75 l/hab/dia

Consum energètic municipal (kWh/any). (2007)

197.109.501
kWh/hab/any

Consum energètic per càpita (kWh/hab/any). (2007)

43.349,35 kWh/hab/any

Percentatge d’energia renovable generada al municipi
respecte el percentatge d’energia consumida (2007)

0,004398 %

Percentatge d’edificis (públics i privats) adaptats al
decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006)

El valor s’obtindrà
mitjançant treball de
camp o sol·licitant la
informació als
departaments en qüestió

Emissions GEH (tCO2/hab). (2008)

53.326 t CO² eq.

Emissions GEH per càpita (tCO²eq./hab). (2008)

3,95 t CO² eq./hab.

Tones de CO2 equivalent emeses anualment pel
sector transport (2008)
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Percentatge de residus sòlids urbans recollits de forma
selectiva (Recollida Selectiva / Total) (2008)

23,55 %

Persones exposades a nivells sonors superiors a 65dB
diürns

El valor s’obtindrà a partir
de les dades de
l’Ajuntament.

Persones exposades a nivells sonors superiors a 55dB
nocturns

El valor s’obtindrà a partir
de les dades de
l’Ajuntament.

Percentatge d’enllumenat públic exterior adequat a la
Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a
la protecció del medi nocturn

El valor s’obtindrà
mitjançant treball de
camp o sol·licitant la
informació a l’Ajuntament

Taula 11: Indicadors ambientals d’avaluació dels objectius ambientals. Font: elaboració pròpia, 2020.
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5. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ
En aquest capítol es reprodueix l’anàlisi genèrica i la discussió de les alternatives de
zonificació contemplades en la fase de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística i del
Document Ambiental Estratègic, el qual avalua l’alternativa ambientalment més
satisfactòria d’acord amb el seu encaix amb les sensibilitats ambientals del medi receptor
(apartat 4.2. del present EAE).
5.1. CARÀCTER GENÈRIC DE LES ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT
URBANÍSTIC
L’Avanç de Pla considerava tres alternatives de planejament.
Alternativa 0

Escenari que consisteix a no realitzar la revisió del POUM vigent. Aquesta
opció, contemplada en el marc de la Llei 6/2009 d’Avaluació Ambiental de
plans i programes, mantindria l’ordenació i determinacions del planejament
vigent i en conseqüència no respon a la voluntat municipal de procedir a la
revisió del POUM/2008. Per tant, si be s’enumera com a possibilitat en base al
que disposa la L 6/2009 i per tant als efectes administratius es procedent la
seva inclusió, es descarta tal i com evidencia la redacció i tramitació de
l’Avanç de Pla.

Alternativa 1

Escenari que consisteix en actualitzar i adaptar el planejament actual al marc
legal (donant compliment a les diferents sentències del TSJC que afecten al
POUM vigent) i actualitzar els seus continguts en base al seu
desenvolupament en el seu període de vigència. Així aquesta alternativa es
limitaria a modificar el text vigent amb els següents propòsits:

Alternativa 2

Escenari que consisteix en adaptar, actualitzar i revisar el vigent POUM,
millorant la seva ordenació i incorporant elements propositius urbanístics en
base a les noves necessitats socials, ambientals i econòmiques del municipi,
que es plantegen per a la propera dècada.
Resulta de la combinació de diferents reflexions plantejades en els diferents
àmbits d’actuació urbanística i sempre relacionades amb el context local i
l’àmbit territorial general que emmarca la planificació urbanística. Serà doncs
des d’aquesta opció que es proposen diferents alternatives en aspectes
parcials que, en els processos preliminars d’avaluació urbanística i ambiental,
dins el desenvolupament del programa de participació ciutadana, s’hauran de
seleccionar.

Taula 12: Alternatives d’ordenació de l’Avanç de Pla. Font: elaboració pròpia, 2020.

Derivat de les al·legacions rebudes a través dels informes de les consultes prèvies del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro i del propi procés de
maduració i reflexió de l’equip redactor, l’alternativa seleccionada s’ha modificat
lleugerament i en el present Estudi Ambiental Estratègic es presenta com una alternativa
nova. En aquest cas, serà l’alternativa 3 i conté el compliment de les esmenes rebudes.
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Alternativa 3

Escenari que consisteix en adaptar l’alternativa seleccionada durant l’Avanç
de Pla com aquella opció ambientalment més satisfactòria a les esmenes
rebudes durant el procés de redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro. N’ha
resultat una opció més madura i reflexionada per part de l’equip redactor,
incloent tots aquells grans consensos reivindicats des de postures ciutadanes,
tècniques o polítiques.

Taula 13: Alternativa d’ordenació de l’Aprovació Inicial del Pla. Font: elaboració pròpia, 2020.

La Memòria urbanística del Pla i el Document Inicial Estratègic que forma part de la
documentació ambiental del POUM expliquen amb detall les diferents alternatives de
planejament que es van estudiar a la fase inicial de la redacció del Pla. L’apartat que
segueix a continuació reprodueix la justificació ambiental i territorial de l’alternativa
escollida que es va dur a terme durant la fase d’avanç de Pla però incloent l’alternativa
nova.
D’altra banda, el capítol 5.3 d’aquest document presenta l’alternativa finalment
desenvolupada, la qual:
- afegeix alguns canvis derivats del procés participatiu
- incorpora les determinacions derivades de les consultes efectuades a
l’administració i al públic interessat
- introdueix els canvis que sorgeixen del propi treball de reflexió i de maduració de
la proposta de planejament urbanístic.

5.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES PLANTEJADES A
L’AVANÇ DE PLA
5.2.1. Contrast d’alternatives segons el caràcter genèric de les propostes de
planejament
Els propòsits ambientals del Pla (apartat 2.4 d’aquest EAE) juntament amb els propòsits
urbanístics del POUM per garantir un escenari de compatibilitat urbanística i ambiental,
justifiquen una primera valoració de la millor alternativa de planejament urbanístic en el
terme de Santa Cristina d’Aro. En aquest sentit, la taula següent aplica un primer filtre de
valoració ambiental de les alternatives plantejades d’acord amb la vocació de les quatre
alternatives de planejament.
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Grau de compliment dels propòsits ambientals: Molt satisfactori ▲ (+2); Acceptable ▲ (+1); Poc acceptable ►(0).

Rellevant

Prioritari

Prioritat

Propòsit ambiental

A0

A1

A2

A3

1. Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent

▲

▲

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

▲

▲

3. Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica

▲

▲

4. Conservació
paisatgística

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

de

la

qualitat

i

la

permeabilitat

5. Protecció del sòl i l’activitat agrícola

▲

6. Prevenció i gestió dels riscos naturals existents
7. Estructuració integrada del sistema de mobilitat
8. Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus
efectes i desenvolupament urbanístic sostenible

▲

▲

Taula 14: Sistema d’avaluació de les alternatives proposades. Font: elaboració pròpia, 2020.

Globalment, el model urbanístic de que planteja l’alternativa 3 de revisió del POUM de
Santa Cristina d’Aro presenta un compliment molt satisfactori dels propòsits ambientals
que estableix el POUM. Cal recordar que aquesta és l’alternativa que ha resultat fruit de
la maduració del procés de redacció del propi POUM, així com dels informes que han
aportat diversos organismes.
Pel que fa al sòl urbà, les quatre alternatives ofereixen una disponibilitat suficient de sòl
per ajustar-se a les estratègies de creixement urbà moderat que fixa el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines. Tot i això, cal apuntar que tant l’A0 com l’A1
classifiquen una extensió de sòl urbanitzable molt superior al requerit per part del
PTPCG. Són, doncs, l’A2 i, sobretot, l’A3, les propostes urbanístiques que més s’ajusten
en aquest sentit al PTPCG, ja que aquest document estableix una estratègia moderada
de creixement per Santa Cristina d’Aro, corresponent a un possible creixement en base a
la fórmula següent:

A = superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
f = factor de correcció per a nuclis de petita
dimensió

Així doncs, l’alternativa 3 revisa la zonificació urbana del POUM vigent d’acord amb (1)
criteris de compactació urbana i consum racional de sòl, millora dels sectors urbans amb
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dèficits d’urbanització, garantir la coherència de la planificació urbanística a escala local i
supramunicipal i garantir la diversificació, complementarietat i compatibilitat dels usos en
sòl urbà; d’acord amb (2) criteris ambientals de reducció de l’exposició als riscos naturals
(principalment el risc d’inundació), conservació de la matriu biofísica del terme potenciant
la permeabilitat i la connectivitat entre les Gavarres i l’Ardenya – Cadiretes i protecció i
potenciació de l’activitat agrícola; i d’acord amb (3) criteris de millora i augment de la
dotació d’espais lliures, equipaments públics i sanejament adequat a tots els nuclis
urbans del municipi.
Per tant es dimensiona el futur planejament urbanístic a uns escenaris que donen
resposta a unes demandes locals molt ajustades a la idiosincràsia del municipi i a la
realitat social i econòmica actual, lluny de les grans expectatives de creixement en
extensió de dècades passades.
En aquest sentit, el sòl urbanitzable de l’alternativa 3 es centra principalment a l’entorn
immediat del nucli urbà de Santa Cristina, per tal de consolidar certes façanes urbanes –
com la fluvial- i per limitar el creixement urbà a les zones perimetrals en contacte amb la
matriu agroforestal. Tanmateix, l’alternativa escollida classifica peces de sòl com a
urbanitzable per preveure futurs creixements tant en forma d’equipaments –façana oest
del nucli- com industrials –façana oest-.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, l’alternativa 3 assumeix la vocació de protecció del
territori que justifica la classificació del sòl del sistema d’espais oberts (protecció especial
i territorial) del PTPCG, i aquesta alternativa, a més a més, hi introdueix una zonificació
més precisa del sòl no urbanitzable després d’una lectura de major detall de les
sensibilitats ambientals del terme municipal, tant a una escala territorial com local, per tal
de reconèixer i donar significat als valors naturals, connectors i paisatgístics del conjunt
del municipi de Santa Cristina d’Aro.
5.2.2. Introducció de canvis respecte l’Avanç de Pla
Tal com s’apuntava a l’inici d’aquest capítol, l’alternativa que es desenvolupa actualment
ha patit algunes modificacions substancials respecte l’alternativa que es proposava a
l’Avanç de Pla, i és per això que s’ha considerat oportú definir-la com una alternativa
nova.
A continuació es sintetitzen els principals canvis de l’alternativa 3 respecte l’alternativa 2,
avaluada per l’Avanç de Pla. El seu detall es pot consultar a la memòria urbanística del
POUM.
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Figura 37: Comparació entre l’alternativa 2 i l’alternativa 3. Font: elaboració pròpia, 2020.
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5.3. ALTERNATIVA DESENVOLUPADA
D’acord amb la figura anterior, l’alternativa 3 de revisió de planejament urbanístic
municipal vigent és la que presenta una millor valoració i, per tant, la que és més
satisfactòria ambientalment en base als objectius ambientals establerts: compactació
urbana i optimització del sòl, conservació de la biodiversitat, potenciació de la
connectivitat ecològica, conservació de la qualitat i permeabilitat paisatgística, protecció
del sòl i l’activitat agrícola, prevenció i gestió dels riscos naturals existents, estructuració
integrada dels sistemes de mobilitat i contribució a la mitigació i adaptació als efectes del
canvi climàtic.
L’alternativa 3 és l’opció urbanística que encaixa més i millor amb el mapa de sensibilitat
ambiental per a cadascun dels àmbits que s’han diagnosticat en aquesta fase inicial de
planejament (medi físic, medi natural, paisatge i riscos naturals).
Pel que fa a la globalitat del sistema d’espais oberts del terme de Santa Cristina d’Aro, el
POUM de 2008 presenta un grau moderat de sensibilitat amb els valors naturals del
territori, amb un impacte significatiu sobre el mateix però amb espais puntuals de
protecció de les qualitats ecològiques i paisatgístiques.
En aquest sentit, es manté i s’amplia l’extensió i la protecció de l’àmbit de connectivitat
ecològica i valor paisatgístic de la Vall de Solius. Tot i així, convé posar el focus d’atenció
en aspectes ambientalment rellevants com el tractament de les zones de vora amb els
espais naturals protegits en els sectors d’urbanitzacions al massís de les Gavarres, o
atendre el risc ambiental de l’emplaçament d’activitats de caràcter rural en àmbits propers
a la zona urbana i a espais naturals, com són els acopis de runa al front del Ridaura, amb
els efectes ecològics i paisatgístics que comporta.
No obstant, l’alternativa 3 de revisió de planejament focalitza els seus esforços en la
concentració del creixement urbanístic i en l’alliberament de l’expectativa urbanística els
àmbits més sensibles ambientalment. Aquests són els que tenen unes característiques
físiques o paisatgístiques singulars (desclassificació dels SUD-05, SUD-06, SUD-07 i
SUD-15), els que es situen en zones d’interès connector (desclassificació SUD-13 i SUD17 i reducció SUD-08), els que són incompatibles amb l’estratègia de desenvolupament
sostenible (desclassificació SUND-18) i els que es veuen afectats per l’exposició a
diversos riscos naturals (desclassificació SUD-12 i reducció SUD 01).
El propòsit del POUM de garantir la compacitat urbana, la contenció del creixement urbà i
la posada en valor dels espais oberts de la vora urbana al nucli de Santa Cristina d’Aro es
materialitza a través de canvis en la classificació del sòl dels sòls urbanitzables,
especialment concentrats en la zona periurbana, i que tenen uns efectes ambientals
positivament significatius (anotats tot seguit):
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Figura 38: Canvis en la classificació del sòl dels sectors de creixement. Font: elaboració pròpia, 2020.

La classificació del sòl resultant per la totalitat del terme municipal és la següent:

Figura 39: Classificació del sòl entre el POUM 2008 i POUM 2019. Font: Memòria Urbanística, 2020.
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Una de les principals aportacions urbanístiques de l’alternativa 3 respecte l’alternativa 2,
però també respecte el planejament vigent, és l’esponjament dels espais periurbans,
permetent la permeabilitat ecològica i paisatgística dins la trama urbana del nucli de
Santa Cristina d’Aro.
A diferència del planejament vigent, el POUM prioritza el reciclatge urbà vers el
creixement en extensió, per evitar el consum exacerbat de sòl, promoure la rehabilitació i
la compleció urbana del nucli. És per això que diversos sectors de sòl urbanitzable
residencial de baixa densitat a banda i banda del Ridaura han estat desclassificats per no
complir amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, definit de la següent
manera per l’article 3.1. del TRLUC:
“El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització
racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de
vida de les generacions presents i futures”.
La mesura o criteri de clara contenció del creixement urbanístic té uns efectes ambientals
evidents i fa que es compleixin satisfactòriament alguns dels propòsits ambientals
establerts en aquest EAE i que assumeix el Pla, com són (1) la compactació urbana i la
optimització del sòl urbà existent aprofitant el seu enorme potencial residencial, (2) la
conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística, (3) la protecció del sòl i l’activitat
agrícola, i (4) la contribució al fre del canvi climàtic.
La principal capacitat d’oferta de sòl residencial recau en els sòl actualment urbans, és a
dir, es preveu una contenció del creixement urbanístic i una concentració en sòls ja
urbans, per afavorir la densificació residencial. És per això que l’alternativa 3 preveu un
total de 1.802 habitatges pel sòl urbà en comparació amb els 2.328 que permet el POUM
vigent. És en el sòl urbanitzable on s’ha escenificat la principal reducció de les unitats
d’habitatge. L’alternativa 3 proposa un total de 239 habitatges pel sòl urbanitzable, davant
dels 2.255 que proposa el POUM vigent (2008) per aquest règim de sòl. En termes
generals, el POUM permet un increment de 2.041 habitatges pel conjunt del municipi de
Santa Cristina d’Aro, una reducció considerable en comparació amb el que permetia el
POUM de 2008 (4.829). Els 2.041 potencials habitatges nous poden cobrir amb escreix
les previsions de creixement demogràfic que la revisió del POUM estima per a la propera
dècada.
Aquesta reducció i contenció de les possibilitats de creixement rau en la desclassificació
de grans àmbits urbanitzables, principalment de baixa densitat i que no s’adeqüen als
principis de desenvolupament urbanístic sostenible que es pretén impulsar al municipi. En
concret, 159,87 ha de sòl urbanitzable delimitat s’han classificat com a sòl no
urbanitzable, i 7,94 ha han passat a classificar-se com a sòl urbanitzable no delimitat,
exercint com a reserva de sòl en cas de necessitat evident. Aquesta reducció comporta
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que els sòls que resten en expectativa urbanística siguin àmbits ambientalment
compatibles amb la preservació dels valors de la matriu territorial.
Per il·lustrar aquest alliberament de sòls de l’expectativa urbanística i la seva incorporació
als espais lliures del municipi, la imatge inferior mostra els sòls desclassificats a l’entorn
del nucli de Santa Cristina d’Aro.

Figura 40: Desclassificació dels sectors adjacents al nucli urbà. Font: elaboració pròpia, 2020.

L’alternativa escollida permet preservar les característiques naturals i paisatgístiques
d’una forma molt més contundent, consolidant la importància del Ridaura com a eix
vertebrador de la Vall d’Aro. L’ordenació del POUM permet conservar la matriu agrícola
periurbana, que contribueix a crear fluxos de connectivitat ecològica, un filtre paisatgística
la vora urbana i a permeabilitzar les visuals des de les principals vies de comunicació.
Tal com s’aprecia a la figura superior, la zona est del nucli urbà queda alliberada de la
pressió urbanística i es consolida com un dels principals connectors ecològics entre les
Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes. Això permetrà conservar un dels espais agrícoles
periurbans més importants de la Vall d’Aro, com són les hortes i camps de conreu entre
Santa Cristina i Castell d’Aro. Aquest esponjament significarà, doncs, la preservació d’un
espai amb valors naturals i paisatgístics rellevants i la recuperació d’espais degradats que
actualment acullen usos que tenen un fort impacte sobre el medi (acopis de terres,
extractives, etc.).
De forma complementària i a diferència del POUM2008, l’alternativa escollida de l’actual
revisió del POUM recull les discrepàncies entre el SNU, els límits reals del PEIN i els
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límits del PEIN reflectits en el POUM2008. Donat que aquestes zones no són
significatives des del punt de vista urbanístic, ja que es tracta de sòls no urbanitzables i
no tenen conseqüències en l’ordenació dels assentaments urbans, l’actual revisió del
POUM recull els límits fixats l’any 2004 (Cadiretes) i 2006 (Gavarres) i resol aquestes
contradiccions de forma satisfactòria.
Un dels propòsits ambientals prioritaris del present EAE és gestionar el risc d’inundació.
Una de les amenaces que tenia el POUM vigent era l’excessiva exposició al risc
d’inundació, ja que diverses zones urbanitzables es situaven en espais inundables per
períodes de retorn diversos. Per tal de reduir l’exposició a aquest risc, que a causa del
canvi climàtic esdevindrà progressivament més concurrent i perillós, la revisió del
planejament desclassifica tots aquells àmbits de sòl urbanitzable situats en espais
inundables. El SUD-1 Ridaura s’endarrereix en direcció al nucli urbà per mantenir una
major distància prudencial amb el riu Ridaura, es desclassifiquen àmbits sencers situats
en zones periurbanes afectats clarament pel risc d’inundació del propi Ridaura, de la
Riera de Malvet o d’altres cursos fluvials. Finalment, el sector industrial es redueix per
evitar l’exposició al risc d’inundació de la zona de les Bernades i Molí d’en Reixac,
conservant l’àmbit del Molí d’en Tarrés per potenciar el teixit industrial del municipi.
També en relació a les vores urbanes, una de les fortaleses de l’alternativa escollida és la
creació de façanes urbanes que permetran redefinir els espais de trobada de l’entorn
urbà i l’entorn rural. La incorporació dels valors rurals dins la trama urbana en aspectes
com els espais lliures requereix d’unes façanes urbanes permeables que seran possibles
d’acord amb el present POUM.
A diferència de la proposta urbanística de l’Avanç de Pla (alternativa 2), l’alternativa 3
revisa algunes propostes que es feien, amb impactes evidents sobre la matriu
agroforestal del municipi. El principal punt objecte de revisió en aquest sentit és la reserva
de sòl al nord de la zona esportiva, resseguint la via verda del Carrilet. L’Avanç de Pla
(alternativa 2) proposava reservar aquest àmbit pel previsible creixement de la zona
esportiva, però l’alternativa 3 opta per rebaixar la superfície delimitada en aquest sentit,
respectant la matriu agrícola de la zona. D’aquesta manera s’aconsegueix rebaixar
l’expectativa urbanística d’aquest entorn, el corredor paisatgístic Gavarres-Ardenya en
aquest sector limitat per la Riera de Malvet i la Riera del Cementiri. Un àmbit on els
camps de conreu s’insereixen a la massa boscosa de les pre-Gavarres, teixint un mosaic
agroforestal molt ric tant pel paisatge com per la diversitat de fauna i flora.
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Figura 41: Reserva de sòl per a l’ampliació de la zona esportiva, al sud de la via del Carrilet. Font: elaboració
pròpia, 2020.

Finalment, en relació al Sòl No Urbanitzable, l’alternativa 3 procura aconseguir una
òptima integració entre les zones urbanes i el sistema d’espais lliures, tant en termes
paisatgístics, ecològics o funcionals. L’ordenació proposada pel POUM es basa en un
criteri de cohesió urbana per tal d’evitar els creixements dispersos, però això no és tot.
Mitjançant la zonificació del SNU i la Normativa que l’acompanya, l’alternativa escollida
pel POUM busca l’equilibri entre la gestió de la matriu territorial amb el manteniment de
les activitats agrícoles, la protecció dels espais d’interès natural i l’ús ordenat d’aquests
entorns per a activitats lúdiques i esportives.
Alguns exemples d’aquest equilibri són la Vall de Solius o la Vall de Salenys, zones on
s’han desclassificat sòls urbanitzables per protegir el medi i evitar l’excessiva exposició a
determinats riscos naturals. A més, s’han aplicat estratègies de protecció paisatgística tot
blindant les activitats tradicionals. Finalment, juntament amb el Consorci de les Gavarres,
s’han adoptat determinades mesures pel que fa a l’ús social d’aquests espais, com és el
projecte “Vall de Salenys – Porta a les Gavarres”.
Aquest és un projecte que neix de la mà del Consorci de les Gavarres però que s’integra
al POUM per tal de fomentar l’ús social d’aquesta zona, porta d’accés a les Gavarres,
mitjançant un disseny integral de l’espai natural per fomentar-ne l’ús.
Per tot pegat es considera que l’alternativa 3 és la més satisfactòria perquè és la que
millor compleix amb els propòsits ambientals de la revisió del POUM i alhora compleix
tant amb les actuacions jurídiques i administratives d’obligat compliment com amb la
legislació territorial i sectorial de rang superior.
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5.3.1. Sòl urbà
Les actuacions en sòl urbà tenen per objectiu completar aspectes concrets de la vialitat,
espais lliures o de serveis urbanístics. Per aquest motiu el POUM delimita tot uns seguit
de Polígons d’Actuació Urbana (PAU) que la taula inferior sintetitza:

Polígons d’actuació

PAU-UH 01 Golf Costa Brava
PAU-UH 02 Rosamar
PAU-UH 03 Bell-lloc II
PAU-UH 04 Les Teules
PAU-UH 05 Sant Miquel d’Aro
PAU-UH 06 Vall Repòs
PAU-UH 07 Can Reixac
PAU 08 Romanyà
PAU 09 Can Castelló
PAU 10 Dotacions Golf
PAU 11 Cases Escoles
PAU 12 Colomar
PAU 13 Avinguda Església
PAU 14 Roca de Malvet
PAU 15 Rec d’Illa
PAU 16 Avda Costa Brava
PAU 17 Jacint Verdaguer
TOTAL

Superfície (Ha)

Habitatges
Existents

Potencials

Totals

135,34

507

6

513

37,05

326

23

349

44,75

132

49

181

31,66

191

68

259

51,34

188

8

196

65,42

136

72

208

6,15

22

3

25

0,59

-

4

4

0,91

2

-

2

1,12

-

2

2

0,63

11

1

12

3,12

1

11

12

6

6

0,78
0,56

-

5

5

0,2

-

2

2

1,62

-

2

2

1,92

-

-

-

383,18

1.516

262

1.778

Taula 15: Polígons d’Actuació Urbanística del POUM. Font: elaboració pròpia, 2020.
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Figura 42: Polígons d’Actuació Urbanística del POUM. Font: elaboració pròpia, 2020.
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5.3.2. Sòl urbanitzable
El POUM proposa la classificació d’alguns àmbits com a sòl urbanitzable delimitat i no
delimitat, a desenvolupar dins el termini de vigència del planejament. En concret es
delimiten 4 sectors de sòl urbanitzable delimitat, tots inclosos al planejament vigent, però
amb modificacions importants per adaptar-los a les expectatives de creixement
demogràfic, econòmic i a l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible. També es
proposa 1 sector de sòl urbanitzable no delimitat, corresponent a una zona considerada
com a sòl urbanitzable delimitat el planejament vigent.

Sòl urbanitzable

Superfície (Ha)

SUD 1 Ridaura
SUD 2 El Pedró
SUD 3 Equip Riera Malvet
SUD 4 Molí d’en Tarrés
TOTAL SUD
SUND 1 Mas Pla
TOTAL SUND
TOTAL SÒL URBANITZABLE

Habitatges

4,52

203

1,46

11

6,31

25

14,38

-

26,67

239

7,94

-

7,94

-

34,61

239

Taula 16: Àmbits de Sòl Urbanitzable del POUM. Font: elaboració pròpia, 2020.
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Figura 43: Sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat del POUM. Font: elaboració pròpia, 2020.
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5.3.3. Sòl no urbanitzable
El POUM classifica dins el sòl no urbanitzable tots aquells terrenys que no són aptes per
a la urbanització per diversos motius:
- Els terrenys necessaris per tal de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de
vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible definit per la LUC.
- Els terrenys subjectes a un règim especial de protecció per la legislació sectorial (PEIN)
i la Xarxa Natura 2000, pel planejament territorial i director urbanístic.
- Els terrenys que el POUM protegeix especialment atès el seu interès com a espais
connectors ecològics.
- Els terrenys que el POUM delimita amb la finalitat de donar-los una protecció de
caràcter territorial per raó dels seus valors funcionals (agraris i forestals), naturals o
paisatgístics.
- Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en el sòl urbà.
- Els terrenys subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.
- Els terrenys on concorren els valors considerats per la legislació aplicable en matèria de
règim del sòl i valoracions.

Qualificacions del sòl no urbanitzable (SNU)

Clau
N1

Sòl no urbanitzable ordinari

N1a

Subzona agrícola (PP)

N1b

Subzona forestal (PP)
Sòl no urbanitzable de protecció local

N2
N2a

Subzona agrícola de valor (PP)

N2b

Subzona forestal de valor (PP)

N2c

Subzona Hortes (PP)
Sòl no urbanitzable de protecció reglada

N3
N3.1

Zona PEIN Les Gavarres (PE)
Subzona PEIN les Gavarres agrícola
Subzona PEIN les Gavarres forestal
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N3.2

Zona PEIN Cadiretes (PE)

N3.2a

Subzona PEIN Cadiretes agrícola

N3.2b

Subzona PEIN Cadiretes forestal
Subzona PEIN Cadiretes sistema costaner

N3.2c
N3.3

Zona de valor natural i connector (PE)
Subzona de valor natural i/o connector agrícola
Subzona de valor natural i/o connector forestal

N3.3a
N3.3b
N3.4

Zona d’interès estratègic (PT)
Activitats autoritzades en sòl no urbanitzable

N4

Taula 17: Qualificació del SNU. Font: Normativa Urbanística de la revisió del POUM, 2020.
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6. CÀLCUL DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS DERIVADES DE
L’ALTERNATIVA DESENVOLUPADA
En aquest apartat es realitza un estimació quantitativa i una valoració qualitativa de les
demandes i la capacitat de subministrament de serveis bàsics, d’acord amb l’abast del
desenvolupament del nou planejament urbanístic previst, per als principals vectors
ambientals (aigua, energia, residus, mobilitat, etc.). D’aquesta manera es pot avaluar i
dimensionar, en aquests termes, la viabilitat ambiental de l’execució de les noves
propostes urbanístiques.
L’objectiu del POUM, tal com s’ha anat posant de manifest fins ara en els objectius i el
detall de les propostes d’actuació, és conciliar les noves demandes de recursos amb les
capacitats del medi i la suficiència en la disponibilitat d’infraestructura. Davant de la
identificació de problemàtiques, amenaces o riscos en el subministrament dels serveis
bàsics, s’han de prendre les decisions oportunes per compatibilitzar l’execució del Pla
amb la protecció dels recursos naturals.
Els càlculs de les demandes addicionals dels nous sectors són indicadors, i estimen els
recursos necessaris en la fase d’explotació considerant el creixement urbà màxim permès
i tot el rang màxim de població que es preveu en els escenaris demogràfics que
contempla el POUM.
És bo tenir en compte que es tracten de càlculs estimatius en una fase de planejament
inicial i que, quan s’escaigui, durant el desenvolupament de cadascun dels diferents
àmbits de gestió proposats, les xifres poden canviar lleugerament, i serà després quan es
detallaran amb molta més precisió les demandes projectades de recursos.
Els càlculs es basen en les dotacions establertes per les administracions competents
(Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, ICAEN, INCASOL, etc.)
i amb el nombre d’habitatges i la nova superfície edificable prevista en el POUM.
Els càlculs que segueixen a continuació s’han realitzat en base als creixements previstos
en els sectors delimitats per la present revisió de POUM, és a dir, els PAU i els SUD. Els
PAU-UH, per raons tècniques, jurídiques i administratives, la revisió del POUM els manté
delimitats com a polígons d’actuació, si bé als efectes dels següents càlculs cal
considerar-los com a sòls urbans consolidats. Per tant, de les urbanitzacions històriques
només se’n computaran els nous habitatges que s’hi poden edificar.

Sector

PAU-UH 01 Golf Costa Brava
PAU-UH 02 Rosamar

Superfície (Ha)

Habitatges
Existents

Potencials

Totals

135,34

507

6

513

37,05

326

23

349
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PAU-UH 03 Bell-lloc II
PAU-UH 04 Les Teules
PAU-UH 05 Sant Miquel d’Aro
PAU-UH 06 Vall Repòs
PAU-UH 07 Can Reixac
PAU 08 Romanyà
PAU 09 Can Castelló
PAU 10 Dotacions Golf
PAU 11 Cases Escoles
PAU 12 Colomar
PAU 13 Avinguda Església
PAU 14 Roca de Malvet
PAU 15 Rec d’Illa
PAU 16 Avda Costa Brava
PAU 17 Jacint Verdaguer
TOTAL PAU
SUD 1 Ridaura
SUD 2 El Pedró
SUD 3 Equip Riera Malvet
SUD 4 Molí d’en Tarrés
TOTAL SUD
SUND 1 – Mas Pla
TOTAL SUND
TOTAL

44,75

132

49

181

31,66

191

68

259

51,34

188

8

196

65,42

136

72

208

6,15

22

3

25

0,59

-

4

4

0,91

2

-

2

1,12

-

2

2

0,63

11

1

12

3,12

1

11

12

6

6

0,78
0,56

-

5

5

0,2

-

2

2

1,62

-

2

2

1,92

-

-

-

383,178

1.516

262

1.778

4,52

-

203

203

1,46

-

11

11

6,31

-

25

25

14,38

-

-

-

26,67

-

239

239

7,94

-

-

-

7,94

-

-

-

417,788

1.516

501

2.017

Taula 18: Superfícies i habitatges existents i potencials que contempla la revisió del POUM en els sectors
urbanístics delimitats. Font: Memòria Urbanística del POUM, 2020.
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Les superfícies aproximades considerades de les cessions d’espais lliures i equipaments,
així com el sostre industrial, per als càlculs següents són:
Polígons d’Actuació
Urbanística (PAU)
Espais lliures
Equipaments

Superfície
(m²)

Sòl Urbanitzable Delimitat
(SUD)

15.055,86

Espais lliures

3.693,97

Equipaments

-

Industrial

Industrial

Superfície
(m²)
40.301,47
40.029,26
86.280

Taula 19: Superfícies considerades. Font: Elaboració pròpia, 2020.

6.1. ABASTAMENT D’AIGUA
6.1.1. Sistema d’abastament d’aigua
La xarxa
El sistema d’abastament d’aigua del terme municipal de Santa Cristina d’Aro es
subdivideix en diferents xarxes, a causa de la diversitat de nuclis urbans i disseminats
que conformen l’extens municipi. Es poden diferenciar les següents xarxes:
- La xarxa principal inclou el nucli de Santa Cristina d’Aro i les urbanitzacions de la Roca
de Malvet, Les Teules i Mas Trempat. La principal font d’abastament és una connexió a la
canonada procedent de la presa del Pasteral, amb el suport de pous en èpoques de
molta demanda d’aigua. L’aigua s’impulsa des d’una central elevadora fins dos dipòsits
generals situats a les parts més altes del poble, des d’on es subministra als dipòsits
secundaris que, mitjançant grups de pressió, abasteixen les diferents urbanitzacions.
- La Urbanització del Golf Costa Brava disposa de captacions pròpies, i d’una connexió
al centre urbà de Santa Cristina d’Aro en cas de necessitat. L’aigua captada als pous és
impulsada fins el dipòsit regulador. Per subministrar a les zones més elevades existeix un
segon dipòsit regulador, que rep aigua del primer dipòsit mitjançant grups de pressió.
- Urbanitzacions Bell-lloc II, Romanyà de la Selva, Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs.
S’abasteixen principalment de dos pous situats a prop del riu Ridaura, i existeix una
connexió a la canonada que prové del Pasteral que s’utilitza com a recolzament. Degut a
l’orografia del terreny, el subministrament es realitza mitjançant grups de pressió que
impulsen aigua fins el diferents dipòsits de les urbanitzacions.
- La Urbanització Rosamar s’abasteix d’una connexió a la xarxa de Sant Feliu de
Guíxols. Disposa de tres dipòsits acumuladors situats en diferents punts del municipi.
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- Solius. Aquesta zona està formada per la urbanització de Can Reixach i diverses
edificacions disseminades en el medi rural. La xarxa s’abasteix de pous propis i és
actualment independent de les altres subxarxes de la població (no està connectada a la
xarxa municipal). Es preveu que en un futur passi a ser municipal, de manera que es
connecti amb la resta de xarxes.
Els esquemes de funcionament de les xarxa són els que es mostren a continuació:

Figura 44: Esquema de funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Font: Pla director
d’abastament de Santa Cristina d’Aro, 2020.

Les fonts de captació
El municipi disposa de diferents fonts de captació per a cadascuna de les zones:
- Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes:
- Captació del Pasteral. La xarxa es connecta a una canonada de 700 mm
procedent de la presa del Pasteral. Aquesta connexió es realitza a l’encreuament
entre el carril bici Girona – St. Feliu de Guíxols i el carrer Salvador Dalí.
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- Captació des dels pous. Aquesta zona disposa de quatre pous que poden extreure
un cabal de 36,1 l/s. Les característiques dels pous de la zona de Santa Cristina
d’Aro es mostren a la següent taula:

Taula 20: Característiques dels pous de Santa Cristina d’Aro. Font: Pla director d’abastament de Santa
Cristina d’Aro.

- Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava:
- Captació des dels pous. Els diferents pous estan ubicats a prop del riu Ridaura, i
permeten extreure un cabal de 40,54 l/s. Les seves característiques es mostren a la
taula següent:

Taula 21: Característiques dels pous del Golf Costa Brava. Font: Pla director d’abastament de Santa Cristina
d’Aro.

- Connexió a la xarxa del centre urbà. Aquesta connexió permet subministrar aigua
en cas d’episodis de demanda elevats. L’aigua prové majoritàriament de la captació
del Pasteral.
- Xarxa d’aigües de Bell-lloc II, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs.
- Captació des dels pous. La major part de l’aigua consumida prové de dues
captacions situades a prop del riu Ridaura, de les que es pot extreure un cabal de
28,3 l/s.

Taula 22:. Característiques dels pous del Bell-lloc / Romanyà. Font: Pla director d’abastament de Santa
Cristina d’Aro.
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- Connexió del Pasteral. En cas de problemes en els pous, es disposa d’una
connexió a la canonada que prové del Pasteral. Aquesta font només s’utilitza com a
recolzament en l’abastament.
- Xarxa d’aigües de Rosamar:
- Captació des dels pous. La zona de Rosamar disposa de pous propis, però que
són insuficients per cobrir la demanda, sobretot a la temporada d’estiu.
- Connexió a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta canonada arriba fins la Urbanització
Rosamar per terreny forestal, i prové del dipòsit de Casanoves.
- Xarxa d’aigües de Solius:
- Captació des dels pous. La zona de Solius s’abasteix mitjançant un sistema privat
alimentat des de pous.
Els dipòsits d’emmagatzematge
Cadascuna de les diferents xarxes disposa de dipòsits propis.
- Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes. Aquesta xarxa
disposa de de dos dipòsits de capçalera, de 620 m³ i 425 m³, i de varis dipòsits
secundaris per a les urbanitzacions, amb un volum total de 1.585 m³.

Taula 23: Característiques dels dipòsits de Santa Cristina d’Aro. Font: Pla director d’abastament de Santa
Cristina d’Aro.

- Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava. Existeixen dos dipòsits per aquesta zona:
un de 600 m³ de capacitat situat a una cota de 80 m, que subministra aigua als habitatges
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de la zona baixa; i un altre de 400 m³ a una cota de 200 m, que subministra a la part alta
de la urbanització.

Taula 24: Característiques dels dipòsits del Golf Club Costa Brava. Font: Pla director d’abastament de Santa
Cristina d’Aro.

- Xarxa d’aigües de Bell-lloc II, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs. Aquesta
zona disposa de diversos dipòsits de regulació que tenen una capacitat total de 1.850 m³.

Taula 25: Característiques dels dipòsits de Bell Lloch, Romanyà i Sant Miquel d’Aro. Font: Pla director
d’abastament de Santa Cristina d’Aro.

- Xarxa d’aigües de Rosamar. Existeixen tres dipòsits acumuladors per aquesta zona: un
petit aljub i dos dipòsits de 432 m³ cadascun.
El consum actual
A partir de les dades facilitades pel gestor del servei, els consum durant l’any 2019 pel
que fa a abastament d’aigua potable al terme municipal de Santa Cristina d’Aro és:
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Any 2019

Consum
mig en
alta
(m³/any)
383.451

Consum
mig en
alta
(m³/dia)
1.050,55

Consum
mig en
alta (m³/h)

Consum
màxim
(m³/dia)
1.722,90

Consum
mig
registrat
(m³/dia)
854,70

Consum punta
en època de
màxim consum
(m³/h)
172,29

43,77

166.581

456,39

19,02

748,47

371,16

74,85

Bell-lloc II /
Romanyà
Sant Miquel d’Aro
Vall Repòs

162.945

446,42

18,60

732,14

37,15

73,21

30.043

82,31

3,43

134,99

66,82

13,50

Solius i Can
Reixach
Rosamar

13.034

35,71

1,49

58,56

35,71

5,86

60.091

164,63

6,85

270,00

80,82

27,00

Total

816.145

2.236

93,16

3.667

1.446,36

366,71

Santa Cristina
d'Aro
Golf Costa Brava

Taula 26: Cabals de consum durant l’any de referència (2019). Font: Memòria Urbanística del POUM, Estudi
de la Xarxa d’Abastament, 2020.

Segons les dades d’IDESCAT, el consum mitjà d’aigua a les Comarques Gironines ha
tendit a la baixa els darrera anys, des dels 193 l/persona/dia el 2010 fins als 188
l/persona/dia del 2018. Les característiques urbanístiques del municipi de Santa Cristina
d’Aro provoquen que el consum diari, situat en 283 l/persona/dia de mitjana sigui
lleugerament superior al de les Comarques Gironines.
Tot i que el POUM sigui un instrument de planejament general i els càlculs reals que
s’acabin produint puguin ser força diferents als que aquí es plantegen, a continuació
s’elabora un càlcul aproximat del consum d’aigua en l’escenari de ple desenvolupament
del POUM. Per realitzar l’estimació s’han considerat els següents criteris, establerts per
l’INCASÒL:
Tipologia d’habitatges

Consum d’aigua estimat

Unitat

Habitatge
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l/hab/dia

Equipaments

0,3

l/s/ha

Sector industrial

0,3

l/s/ha (parcel·la)

Espais lliures

0,1

l/s/ha

Pèrdues sistema municipal

10 %

Taula 27: Paràmetres estimats per calcular el consum d’aigua. Font: Paràmetres establerts per l’ACA i
l’INCASOL, considerant un 10% de pèrdues en xarxes d’obra nova (incontrolats).

Considerant l’escenari de total desenvolupament del POUM, l’estimació del consum
d’aigua és la següent, analitzant per separat els creixements previstos en sòl urbà i en sòl
urbanitzable. En ambdós casos s’ha establert una mitjana de 2 habitants per llar:
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Sector

Nom

Habitatges
nous

PAU-UH 01
Golf Costa Brava
PAU-UH 02
Rosamar
PAU-UH 03
Bell-lloc II
PAU-UH 04
Les Teules
PAU-UH 05
Sant Miquel d’Aro
PAU-UH 06
Vell Repòs
PAU-UH 07
Can Reixach
10% de pèrdues
TOTAL

6
23
49
68
8
72
3
229

Necessitats
estimades
(l/seg)
0,028
0,106
0,227
0,315
0,037
0,333
0,014
0,106
1,802

Necessitats
estimades
(m³/dia)
2,4
9,2
19,6
27,2
3,2
28,8
1,2
9,16
155,72

Necessitats
estimades
(m³/any)
876
3.358
7.154
9.928
1.168
10.512
438
3.343
56.837,8

Taula 28: Càlculs estimatius del consum d’aigua d’abastament derivats de l’ordenació prevista en el POUM
en els PAU-UH. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i l’INCASOL,
considerant un 10% de pèrdues en xarxes d’obra nova (incontrolats), 2020.

Pel que fa als Polígons d’Actuació Urbanística en sòl urbà:
Tipologia

Necessitats
estimades
(l/seg)

Necessitats
estimades
(m3/dia)

Cabal mig
anual
(m3/any)

200 l /habitant/dia
(es consideren 2
habitants/llar)

0,153

13,2

4818

1,51

0,1 l/s/Ha

3.693,97

0,37

0,3 l/s/Ha

-

-

10%

0,151
0,111
0,0415

13,003
9,5904
3,579

4.764,168
3.500,496
1.308,266

0,539

46,531

17.007,463

Superfície
(m2)

Superfície
(Ha)

Dotació*

33
habitatges
15.055,86

Sòl
residencial
Zones
verdes
Equipaments
10% de
pèrdues

Total

Taula 29: Càlculs estimatius del consum d’aigua d’abastament derivats de l’ordenació prevista en el POUM
en els PAU. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i l’INCASOL,
considerant un 10% de pèrdues en xarxes d’obra nova (incontrolats), 2020.

Pel que fa als sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat:
Tipologia

Necessitats
estimades
(l/seg)

Necessitats
estimades
(m3/dia)

Cabal mig
anual
(m3/any)

200 l /habitant/dia
(es consideren 2
habitants/llar)

1,106

95,6

34.894

4,03

0,1 l/s/Ha

40.029,26
79.171

4,00
7,92

0,3 l/s/Ha
0,3 l/s/Ha

-

-

10%

0,403
1,2
2,376
0,5085

34,819
103,68
205,286
43,9385

12.709,008
37.843,2
45.163
13.060,922

5,5935

483,323

143.670,138

Superfície
(m2)

Superfície
(Ha)

Dotació*

239
habitatges
40.301,47

Sòl
residencial
Zones
verdes
Equipaments
Industrial
10% de
pèrdues

Total

Taula 30: Càlculs estimatius del consum d’aigua d’abastament derivats de l’ordenació prevista en el POUM
en els SUD. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i l’INCASOL,
considerant un 10% de pèrdues en xarxes d’obra nova (incontrolats), 2020.
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Del càlcul realitzat en resulta que en l’escenari de total desenvolupament del POUM el
consum d’aigua augmentaria en 217.515,401 m³/any. Per tant, aquesta dada sumada al
consum actual (816.415 m³/any), situaria el consum anual municipal en un escenari de
ple desenvolupament del POUM en 1.033.930,401 m³/any.
L’estimació en l’augment del consum d’aigua representa una clara millora respecte
el POUM vigent (2008). La documentació ambiental de l’esmentat POUM situava el
consum anual esperat en un escenari de ple desenvolupament del POUM (2008) en
1.203.974 m³/any. Cal indicar que el consum unitari que es calculava, en aquest cas, era
de 125 l/hab/dia, una xifra molt allunyada del consum real del municipi de Santa Cristina
d’Aro.
6.1.2. Capacitat del medi per satisfer el volum estimat
Els pous d’abastament ubicats a Santa Cristina d’Aro exploten la massa d’aigua
subterrània dels Al·luvials de la Baixa Costa Brava. Pel que fa a l’anàlisi de les
pressions sobre la massa d’aigua subterrània realitzada per l’Agència Catalana de
l’Aigua, la pressió sobre aquesta massa d’aigua és moderat.

Massa d'Aigua Al·luvials de la Baixa Costa Brava
Terme municipal de Santa Cristina d'Aro

Figura 45: Massa d’Aigua subterrània d’Aro. Font: elaboració pròpia a partir d’informació de l’ACA, 2020.
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La massa d’aigua subterrània dels Al·luvials de la Baixa Costa Brava es caracteritza de la
següent manera (segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua):

Taula 30: Balanç entre recursos i extraccions a les masses d’aigua del sistema Ter-Llobregat en la situació
actual. Font: Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016 – 2021.

D’acord amb els càlculs anteriors, i considerant un augment de les necessitats
d’abastament d’aigua degut al creixement urbanístic previst en el POUM de Santa
Cristina d’Aro de 217.515,401m³/any (el que són 0,217 hm³/any), cal concloure que el
medi pot donar el volum d’aigua necessari atès que en un any normal encara resten
1,4 hm³/any sense explotar a la massa d’aigua. En any sec el dèficit pot ser recuperat per
la recàrrega de cicle plurianual.
A més, segons el Pla integral del cicle de l’aigua inclòs dins l’Agenda 21 de Santa Cristina
d’Aro, s’estima que a la vall d’Aro provenen 4,8 hm³ del Ter (segons les dotacions
pactades pels municipis de la vall d’Aro amb el Consorci Costa Brava).
En qualsevol cas, l’ACA tendirà en els propers anys a requerir/plantejar uns règims
d’explotació coordinada entre aigües superficials i subterrànies, encara que es destinin a
municipis diversos, amb l’objectiu d’assolir la màxima efectivitat dels abastaments
municipals.
Per tot plegat, es considera que a la vall d’Aro, i específicament al terme municipal de
Santa Cristina d’Aro, hi ha recursos suficients per respondre a la demanda d’aigua
addicional derivada de l’ordenació que proposa el POUM. Tot i això, haurà de ser
l’Agència Catalana de l’Aigua qui determini el règim d’explotació que ha de seguir
el municipi i els cabals que pot extreure tant de l’aqüífer com del Ter.
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6.2. SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
6.2.1. Sistema de sanejament d’aigua
El sistema d’abastament d’aigua del terme municipal de Santa Cristina d’Aro es
subdivideix en diferents xarxes, a causa de la diversitat de nuclis urbans i disseminats
que conformen l’extens municipi. Es poden diferenciar les següents:
- Assentaments urbans amb xarxa de clavegueram que aboquen les aigües al sistema en
alta (EDAR Santa Cristina-Castell-d’Aro-Sant Feliu Guíxols). Entre aquests assentaments
es donen les següents situacions diferenciades:
- Assentaments amb xarxa de clavegueram en baixa gestionada per
l’ajuntament:
- Nucli urbà de Santa Cristina d’Aro
- Urbanització Mas Trempat
- Urbanització Les Teules
- Urbanització La Roca de Malvet
- Urbanització Bell-lloc II (inclou només la part sud del nucli)
- Assentaments amb xarxa de clavegueram en baixa no gestionada per
l’ajuntament:
- Urbanització Golf Costa Brava
En aquests casos les aigües són conduïdes fins a l’EDAR de Castell d’Aro, construïda
l’any 1983, que tracta les aigües residuals dels municipis de Castell d’Aro, Platja d’Aro S’Agaró, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Actualment té una capacitat de
tractament de 35.000 m³/dia (175.000 Hab. Eq.).
Els esquemes vertical i horitzontal de funcionament de la xarxa del sistema de
sanejament de Santa Cristina d’Aro són els que es mostren a continuació:
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Xarxa gravetat
La Roca de Malvet

Xarxa impulsió

Les Teules

Bombament
EDAR

Bell Lloch I
(només zona sud)

Golf Costa Brava
(xarxa no gestionada per l ajuntament)

Santa Cristina d Aro
nucli urbà
EBAR Santa Cristina

Mas Trempat
EDAR Castell
d Aro

Figura 46: Esquema vertical de la xarxa de sanejament de Santa Cristina d’Aro. Font: Memòria Urbanística
del POUM, Estudi de la Xarxa de Sanejament, 2020.

Figura 47: Esquema vertical de la xarxa de sanejament de Santa Cristina d’Aro. Font: Memòria Urbanística
del POUM, Estudi de la Xarxa de Sanejament, 2020.
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Figura 48: Fitxa de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2020.

Assentaments que no aboquen al sistema en alta. Representen la resta
d’assentaments urbans que no aboquen al sistema en alta, i són:
- Nucli de Romanyà: no disposa de xarxa de sanejament i els habitatges tenen
foses sèptiques particulars.
- Urbanitzacions històriques:
- Rosamar: La totalitat de la urbanització disposa de xarxa de
sanejament, amb un pretractament previ (decantador de sòlids) i
aboquen les aigües a mar mitjançant un emissari.
- Sant Miquel d’Aro: Només la zona sud de la urbanització disposa de
xarxa de sanejament connectada a una inadequada depuradora que
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aboca a una riera pròxima. La resta d’habitatges que no estan
connectats a la xarxa disposen de foses sèptiques particulars.
- Vall Repòs: No disposa de xarxa de sanejament i tots els habitatges
disposen de foses sèptiques particulars.
- Bell-lloc II: La zona nord de la urbanització no disposa de xarxa de
sanejament i tots els habitatges disposen de foses sèptiques particulars.
- Urbanització Can Reixac: no disposa de xarxa de sanejament i tots els
habitatges disposen de foses sèptiques particulars.

Figura 49: Fitxa de l’EDAR Castell- Platja d’Aro. Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2020.

El cabal d’aigües residuals actual
A partir de l’estimació de consums i les dades facilitades pel gestor del servei, es
considera que l’abocament en xarxa de sanejament l’any 2019 al terme municipal de
Santa Cristina d’Aro ha estat:

210

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

Any 2019

Consum mig en
alta (m³/any)

Consum mig en
alta (m³/dia)

Consum mig en
alta (m³/h)

Consum màxim
(m³/dia)

Santa Cristina d'Aro

306.761

840,44

35,02

1.378,32

Golf Costa Brava

133.265

365,11

15,21

598,78

Bell-lloc II (zona sud)

26.071

71,43

2,98

117,14

Total

466.097

1.277

53

2.094

Taula 30: Cabals abocats a l’EDAR durant l’any de referència (2019). Font: Memòria Urbanística del POUM,
Estudi de la Xarxa de Sanejament, 2020.
Any 2019

Consum mig en
alta (m³/any)

Consum mig en
alta (m³/dia)

Consum mig en
alta (m³/h)

Consum màxim
(m³/dia)

104.285

285,71

11,90

468,57

24.034

65,85

2,74

107,99

Bell-lloc (zona nord) / Sant
Miquel d’Aro / Romanyà
Vall Repòs
Solius i Can Reixach

10.427

28,57

1,19

46,85

Rosamar

48.073

131,71

5,49

270,00

Total

186.819

512

21

893

Taula 31: Cabals que no són abocats al sistema en alta durant l’any de referència (2019). Font: Memòria
Urbanística del POUM, Estudi de la Xarxa de Sanejament, 2020.

6.2.2. Previsió de demanda dels nous creixements connectats a EDAR
El desenvolupament dels nous sectors urbanístics haurà d’estar subjecte a l’adequació
d’un sistema sanejament eficient. A continuació es realitzen els càlculs estimatius del
volum d’aigües residuals generades al terme municipal de Santa Cristina d’Aro que
estaran connectats a la xarxa de sanejament de l’EDAR.
Pel que fa als Polígons d’Actuació Urbanística d’Urbanitzacions Històriques:

Sector

PAU-UH 01
PAU-UH 03
PAU-UH 04

Nom

Golf Costa Brava
Bell-lloc II
Les Teules
TOTAL

Habitatges
nous
6
3
68
77

Necessitats
estimades
(l/seg)
0,028
0,014
0,315
0,356

Necessitats
estimades
(m³/dia)
2,4
1,2
27,2
30,8

Necessitats
estimades
(m³/any)
876
438
9.928
11.242

Taula 32: Càlculs estimatius del sanejament d’aigua derivats de l’ordenació prevista en el POUM en els PAUUH connectats a xarxa. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i
l’INCASOL), 2020.
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Pel que fa als Polígons d’Actuació Urbanística en sòl urbà:

Tipologia

Superfície
(m2)

Sòl
residencial
Equipaments

Superfície
(Ha)
33
habitatges

3.693,97

0,37

Dotació*
200 l /habitant/dia
(es consideren 2
habitants/llar)
0,1 l/s/Ha
Total

Necessitats
estimades
(l/seg)

Necessitats
estimades
(m3/dia)

Cabal mig
anual
(m3/any)

0,153

13,2

4818

0,037
0,19

3,192
16,392

1.164,939
5.982,939

Taula 33: Càlculs estimatius del consum d’aigua d’abastament derivats de l’ordenació prevista en el POUM
en els PAU. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i l’INCASOL,
considerant un 10% de pèrdues en xarxes d’obra nova (incontrolats), 2020.

Pel que fa als sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat:

Tipologia

Superfície
(m2)

Sòl
residencial
Equipaments
Industrial

Superfície
(Ha)
239
habitatges

40.029,26
79.171

4,00
7,92

Dotació*
200 l /habitant/dia
(es consideren 2
habitants/llar)
0,1 l/s/Ha
0,1 l/s/Ha
Total

Necessitats
estimades
(l/seg)

Necessitats
estimades
(m3/dia)

Cabal mig
anual
(m3/any)

1,106

95,6

34.894

0,4
0,792
2,298

34,56
68,429
198,589

12.614,4
15.054,336
62.562,736

Taula 34: Càlculs estimatius del consum d’aigua d’abastament derivats de l’ordenació prevista en el POUM
en els SUD. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i l’INCASOL,
considerant un 10% de pèrdues en xarxes d’obra nova (incontrolats), 2020.

Del càlcul realitzat en resulta que en l’escenari de total desenvolupament del POUM el
sanejament d’aigua augmentaria en 79.786,939 m³/any. Per tant, aquesta dada sumada
al consum actual (466.097 m³/any), situaria el sanejament anual municipal de xarxa en
un escenari de ple desenvolupament del POUM en 545.883,939 m³/any.
El cabal tractat actualment a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro durant els mesos d’hivern
oscil·la entre els 300.000 i 400.000 m3/mes, i augmenta a la temporada d’estiu assolint
xifres de fins a 600.000 m3/mes, segons dades publicades pel gestor del sistema en alta.
Les principals dades d’explotació dels dos darrers anys (2018 i 2019) es resumeixen a les
taules següents:

Figura 50: Taula resum dels cabals tractats per l’EDAR de Castell-Platja d’Aro el període 2018-2019. Font:
Agència Catalana de l’Aigua, 2020.

212

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

En un escenari de ple desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro, la previsió de
l’augment de la demanda de sanejament serà de 79.786,939 m³/any, equivalent a
245,781 m³/dia. La capacitat de l’EDAR de Castell – Platja d’Aro és de 35.000 m³/dia, i
considerant que el seu ús actual és d’entre 8.000 i 19.000 m³/dia, es considera que
podrà assumir l’augment derivat de l’execució del POUM.
6.2.3. Justificació del sistema actual dels nuclis no connectats a xarxa
Actualment algunes urbanitzacions històriques mantenen el funcionament de fosses
sèptiques individuals per inexistència d’un sistema de sanejament connectat a l’EDAR de
Castell-Platja d’Aro. Aquestes urbanitzacions històriques són: Vall Repòs, Bell-lloc II
(zona nord) i Can Reixac. La urbanització històrica de Sant Miquel té parcialment instal·lat
un sistema de sanejament, tot i que el sistema de depuració és ineficient i s’acaba
abocant al medi superficialment. Finalment, el sector de sòl urbà de Romanyà té
parcialment instal·lat un sistema de sanejament al nucli històric, tot i que no connecta
enlloc. I la zona de Romanyà en SNU no té cap sistema de sanejament i funcionen amb
fosses sèptiques individuals.

Sectors sense xarxa de sanejament

Aqüífers
Aqüífer al·luvial de l'Onyar
Aqüífer al·luvial superficial de la riera d'Aubí
Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Calonge
Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Ridaura
Aqüífer detrític neogen de la Selva
Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les pissarres de les Gavarres
Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits de la baixa Costa Brava
Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat dels gresos i margues paleògenes del Baix Empordà
Terme municipal de Santa Cristina d'Aro

Figura 51: Sectors sense xarxa de sanejament i aqüífers de la vall d’Aro. Font: elaboració pròpia, 2020.
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A continuació s’ha realitzat una estimació de l’augment en la necessitat de sanejament
d’aigua en aquests sectors sense connexió a l’EDAR:

Sector

PAU-UH 02
PAU-UH 03
PAU-UH 05
PAU-UH 06
PAU-UH 07

Nom

Rosamar
Bell-lloc II
Sant Miquel d’Aro
Vall Repòs
Can Reixach
TOTAL

Habitatges
nous
23
46
8
72
3
152

Necessitats
estimades
(l/seg)
0,106
0,213
0,037
0,333
0,014
0,7034

Necessitats
estimades
(m³/dia)
9,2
18,4
3,2
28,8
1,2
60,8

Necessitats
estimades
(m³/any)
3.358
6.716
1.168
10.512
438
22.192

Taula 35: Càlculs estimatius del sanejament d’aigua derivats de l’ordenació prevista en el POUM en els PAUUH sense connexió a xarxa. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i
l’INCASOL), 2020.
Sector

PAU 08

Nom

Habitatges
nous

Romanyà

4
4

TOTAL

Necessitats
estimades
(l/seg)
0,019
0,019

Necessitats
estimades
(m³/dia)
1,6
1,6

Necessitats
estimades
(m³/any)
584
584

Taula 36: Càlculs estimatius del sanejament d’aigua derivats de l’ordenació prevista en el POUM en els PAU
sense connexió a xarxa. Font: elaboració pròpia calculat en base als paràmetres establerts per l’ACA i
l’INCASOL), 2020.

Del càlcul realitzat en resulta que en l’escenari de total desenvolupament del POUM el
sanejament d’aigua dels sectors sense connexió a EDAR augmentaria en 22.776
m³/any. Per tant, aquesta dada sumada al consum actual (186.819 m³/any), situaria el
sanejament anual municipal sense connexió a xarxa en un escenari de ple
desenvolupament del POUM en 209.595 m³/any.
Propostes de sanejament
Per cadascun d’aquests sectors, tots amb les seves peculiaritats i característiques
pròpies, es proposen les següents solucions:
La urbanització històrica de Rosamar (PAU-UH 1) té 326 habitatges d’un potencial de
349, per tant, molt poc marge de creixement (23). La totalitat de la urbanització disposa
de xarxa de sanejament, amb un pretractament previ (decantador de sòlids) i aboquen les
aigües a mar mitjançant un emissari. Per tant, els nous creixements previstos podran
connectar-se al sistema existent.
La urbanització històrica de Can Reixac (PAU-UH 07) té 22 habitatges d’un potencial de
25, per tant, molt poc marge de creixement (3). Tots els habitatges disposen de fosses
sèptiques individuals. Com a solució transitòria en base a la Disposició Transitòria
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referent al sistema de sanejament de la Normativa del POUM, es considera que es podrà
continuar utilitzant el sistema de sanejament de les fosses sèptiques actuals.
Des del punt de vista ambiental aquesta decisió es justifica de forma diversa en els
paràgrafs següents.
La urbanització històrica de Can Reixac s’ubica sobre els “Aqüífers locals en medis de
baixa permeabilitat als granits de la baixa Costa Brava” dels quals no en depèn cap
abastament d’aigua municipal, motiu pel qual no formen part de cap de les masses
d’aigua subterrània definides a Catalunya. A banda, aquests aqüífers es caracteritzen per
tenir una escassa permeabilitat i una baixa transmissivitat amb motiu de la seva litologia
granítica, un fet que els confereix una baixa vulnerabilitat hidrogeològica intrínseca que
minimitza/evita la migració de contaminants al medi des de les fosses sèptiques.
En consonància amb el baix i heterogeni potencial hídric de l’aqüífer i la seva baixa
vulnerabilitat hidrogeològica, l’Agència Catalana de l’Aigua no s’ha plantejat la necessitat
de fer un control i seguiment de nivell i qualitat de la seva aigua i, per tant, no disposa de
cap punt inclòs en els successius Programes de seguiment i control implementats arrel de
la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/EC).
La urbanització de Can Reixac ve utilitzant aquest sistema des de la seva creació i, tot i
que no es coneix en detall l’estat de les fosses, no hi ha constància que s’hagin registrat
problemes de filtracions o d’altres.
Com a solució a aquesta fase transitòria, el POUM proposa la creació d’una xarxa de
sanejament i una EDAR autònoma i específica pel nucli de Can Reixac, donat que està
pràcticament consolidat, que no hi pot haver nous creixements (només 3 habitatges). A
més, l’orografia presenta un lleu pendent en direcció NE i no implicaria grans dificultats a
l’hora d’instal·lar una xarxa, tal com s’argumenta a l’Estudi de la Xarxa de Sanejament
adjunt al POUM.
La urbanització històrica de Sant Miquel d’Aro (PAU-UH 05), situada al NW del terme
municipal i envoltada pel PEIN de les Gavarres, només disposa de xarxa de sanejament
a la zona sud, malgrat la depuradora que recull les aigües és inadequada i es produeixen
abocaments superficials al medi. Els habitatges que no estan connectats a aquesta xarxa
de sanejament disposen de fosses sèptiques particulars. La urbanització té 188
habitatges i un potencial de 196, per tant només se’n poden edificar 8 de nous.
En aquest cas no es proposa un règim transitori d’ús de fosses sèptiques individuals, ja
que es pot aprofitar la xarxa de sanejament existent instal·lada parcialment per millorar
les condicions de depuració de les aigües abocades al medi. En tot cas, la solució a la
problemàtica del sanejament en aquest sector passa per dues fases. En primer lloc, es
proposa que s’ampliï la xarxa de sanejament per tal que arribi a tots els habitatges
del sector, a més de millorar les condicions de l’EDAR autònoma de la urbanització
perquè realitzi la funció correctament.
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El sud de la urbanització se situa sobre els “Aqüífers locals en medis de baixa
permeabilitat als granits de la baixa Costa Brava” i el nord sobre els “Aqüífers locals en
medis de baixa permeabilitat a les pissarres de les Gavarres” caracteritzats per no formar
part de cap massa d’aigua subterrània definida, per una baixa vulnerabilitat
hidrogeològica i per un baix risc de migració de contaminants al medi des de les fosses
sèptiques existents. Tot i no haver-se constatat cap problemàtica associada a les fosses
sèptiques actuals, des d’un punt de vista ambiental, el fet de disposar d’una xarxa de
sanejament i d’una EDAR en correcte funcionament garanteix una solució més òptima.
En segon lloc, i en un horitzó més llunyà, es proposa que Sant Miquel d’Aro connecti
la seva xarxa de sanejament amb la canonada de Bell-lloc II i, a través d’aquesta,
enllaci amb l’EDAR de Castell-Platja d’Aro.
La urbanització històrica de Vall Repòs (PAU-UH 06), situada al nord del terme municipal
i envoltada pel PEIN de les Gavarres, no disposa de xarxa de sanejament ni EDAR i tots
els habitatges disposen de fosses sèptiques particulars. En total hi ha 136 habitatges i
se’n poden construir 72 més, per tant es podria arribar als 208.

Figura 52: Vista aèria de Vall Repòs en direcció SW. Font: Google Earth, 2020.

Com a solució transitòria en base a la Disposició Transitòria referent al sistema de
sanejament de la Normativa del POUM, es considera que es podrà continuar utilitzant el
sistema de sanejament de les fosses sèptiques actuals. El sector de Vall Repòs, tal com
s’il·lustra a al figura anterior, té una orografia irregular, amb forts pendents i una
orientació E en direcció Calonge. Tot plegat dificulta, en la situació actual, executar el
projecte ja redactat d’instal·lació d’una xarxa de sanejament i una EDAR autònoma per a
la urbanització.
Des del punt de vista ambiental aquesta decisió es justifica de forma anàloga a altres
urbanitzacions disperses del municipi.
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En aquest cas, la urbanització històrica de Vall Repòs s’ubica sobre els “Aqüífers locals
en medis de baixa permeabilitat als granits de la baixa Costa Brava”, dels quals no en
depèn cap abastament d’aigua municipal, i no formen part de cap de les masses d’aigua
subterrània definides a Catalunya. Són aqüífers que es caracteritzen per una escassa
permeabilitat i una baixa transmissivitat que els confereixen una baixa vulnerabilitat
hidrogeològica intrínseca que minimitza/evita la migració de contaminants al medi des de
les fosses sèptiques.
En consonància amb el baix i heterogeni potencial hídric de l’aqüífer i la seva baixa
vulnerabilitat hidrogeològica, aquests aqüífers no disposen de cap punt inclòs en els
Programes de seguiment i control de l’Agència Catalana de l’Aigua implementats arrel de
la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/EC).
La urbanització de de Vall Repòs utilitza aquest sistema des de la seva creació i, tot i que
no es coneix en detall l’estat de les fosses, no hi ha constància que s’hagin donat
problemes de filtracions o d’altres.
A llarg termini es proposa la connexió en alta a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, per
garantir l’òptim tractament de les aigües residencials del sector, malgrat sigui un projecte
complex per la situació i les característiques orogràfiques del sector.
La zona nord de la urbanització històrica de Bell-lloc II (PAU-UH 03) té 132 habitatges i
un potencial de 181, per tant se’n poden edificar fins a 46 més. A diferència de la zona
sud, no disposa de xarxa de sanejament ni connexió a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, si
no que funciona amb fosses sèptiques individuals per cada habitatge. Com a solució
transitòria en base a la Disposició Transitòria referent al sistema de sanejament de la
Normativa del POUM, es considera que es podrà continuar utilitzant el sistema de
sanejament de les fosses sèptiques actuals.
Des del punt de vista ambiental aquesta decisió es justifica pel fet que la urbanització
històrica de Bell-lloc II s’ubica sobre els “Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat
als granits de la baixa Costa Brava” de baixa permeabilitat i baixa transmissivitat
caracteritzats com de baixa vulnerabilitat hidrogeològica intrínseca que minimitza/evita la
migració de contaminants al medi des de les fosses sèptiques.
La urbanització de Bell-lloc II utilitza aquest sistema des dels seus inicis i no hi ha
constància que s’hagin donat problemes de filtracions o d’altres.
La solució al règim transitori és que la urbanització executi la xarxa de sanejament arreu
de la urbanització, que tots els habitatges s’hi puguin connectar i que aquesta xarxa es
connecti amb la ja existent a la zona sud de Bell-lloc i que s’aportin les aigües
residencials a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro.
Finalment, Romanyà de la Selva té dos sectors diferenciats. El nucli històric, a l’entorn
de Sant Martí de Romanyà, disposa d’una xarxa de sanejament incomplerta i que no
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acaba realitzant el tractament de les aigües a una depuradora. En canvi, la urbanització
situada en SNU al SW del nucli històric de Romanyà, no disposa de cap xarxa de
sanejament sinó que funciona amb fosses sèptiques per cada habitatge.
El nucli històric de Romanyà compta amb 4 habitatges i se’n poden edificar 4 més. La
urbanització situada en SNU té 52 habitatges i no se’n poden construir més, donada la
seva situació dins el PEIN de les Gavarres.
Les característiques peculiars del nucli històric de Romanyà justifiquen que com a solució
transitòria en base a la Disposició Transitòria referent al sistema de sanejament de la
Normativa del POUM, es continuï utilitzant el sistema de fosses sèptiques actuals.
Des del punt de vista ambiental aquesta decisió es justifica, com s’ha exposat en
urbanitzacions precedents, per la no existència d’una massa d’aigua subterrània de la
que depengui cap abastament municipal, pel baix potencial hídric i la baixa vulnerabilitat
del medi, i pel fet que, malgrat existir fosses des dels seus inicis, no hi ha constància de
cap problemàtica associada a les mateixes.
Com a solució a llarg termini, es proposa que es completi la inacabada xarxa actual
de sanejament i executar una EDAR autònoma pel nucli històric de Romanyà per
tractar adequadament les aigües residuals abans de ser abocades al medi.
El cas de la urbanització de Romanyà, situada en SNU, és totalment diferent. La seva
inclusió en el sistema d’espais oberts i en el PEIN de les Gavarres dificulta l’execució de
solucions per al tractament de les aigües residuals. Partint de la base que no s’edificaran
més habitatges dels 52 existents, que tot i que no es coneix l’estat de les fosses
sèptiques individuals no hi ha constància de problemes de filtracions o d’altres i que la
urbanització s’ubica sobre els “Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat de la baixa
Costa Brava”, es considera es pot continuar utilitzant el sistema actual de fosses
sèptiques en base a la Disposició Transitòria referent al sistema de sanejament de la
Normativa del POUM.

6.3. GENERACIÓ DE RESIDUS
L’any 2018 el municipi de Santa Cristina d’Aro ha gestionat 4.742 tones de residus, que
equivalen a 2,49 Kg per habitant i dia. A la taula següent es pot comprovar l’evolució de
la producció i tipologia de residus produïts els darrers anys. Destaca la clara tendència a
l’augment de la generació de residus i a la recollida selectiva:
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Any

Recollida
selectiva
(Tn)

RS / RM
total (%)

Tones
hab
any

2019

2.280,85

48,10

2018

2.426,50

2017

/
/

Suma
Fracció
Resta

FR / RM
total (%)

Total
residus
municipals
(Tn)

Kg / hab
/ dia

Tn / Hab
/ any

0,43669

2.461,34

51,90

4.742,19

2,49

0,91

49,44

0,46637

2.481,40

50,56

4.907,90

2,58

0,94

2.320,97

46,87

0,44686

2.630,94

53,13

4.951,91

2,61

0,95

2016

2.331,97

48,26

0,45475

2.500,45

51,74

4.832,42

2,58

0,94

2015

2.152,29

45,24

0,42293

2.605,14

54,76

4.757,43

2,56

0,93

2014

2.221,71

46,5

0,42775

2.555,86

53,5

4.777,57

2,52

0,92

2013

1.790,01

42,33

0,34907

2.438,29

57,67

4.228,30

2,26

0,82

2012

2.208,49

46,3

0,43253

2.561,74

53,7

4.770,23

2,56

0,93

Taula 37: Generació municipal de residus (2012-2019). Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència
Catalana de Residus.

Evolució de la tipologia de recollida (2012-2019)
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Figura 53: Evolució de la generació de residus per tipologia de recollida a Santa Cristina d’Aro. Font: Agència
Catalana de Residus, 2020.

Amb l’execució del nou planejament es preveu un creixement de la població i, per tant, un
augment teòric en la producció de residus. És per això que caldrà incidir en la gestió de la
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recollida selectiva. La taula següent projecta la producció futura de residus domèstics
d’acord amb les previsions de sòl residencial del nou POUM:

Estimació de residus sòlids urbans (RSU) a partir dels nous creixements previstos al POUM
Sector

Habitatges
nous

Habitants
nous

Producció de residus
(Kg/dia) considerant la
actual de 2,6 Kg/hab/dia

PAU-UH

229

458

1.190

PAU

33

66

171,6

Sòl Urbanitzable Delimitat

239

478

1.242,8

TOTAL

501

1.002

2.604,4

esperada
generació

Taula 38: Estimació de la generació futura de residus. Font: elaboració pròpia, 2020.

D’acord amb la figura anterior, si es desenvolupa la totalitat del potencial habitatge del
POUM, la producció de residus podrà arribar a augmentar en 2.604,4 Kg/dia, equivalent
a 950,606 Tn/any.

6.4. CONSUM ENERGÈTIC
La previsió de demanda energètica es fa segons el Real Decret 842/2002, de d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. La instrucció tècnica ITC-BT10 és la que s’ha considerat de referència per realitzar els següents càlculs.
Aquesta instrucció classifica els llocs de consum en els següents grups:
- Edificis destinats principalment a habitatges
- Edificis comercials o d’oficines
- Edificis destinats a una indústria específica
- Edificis destinats a una concentració d’indústries
A partir dels sectors previstos pel POUM i del sostre permès es determina la potència
mínima a instal·lar. Cal afegir que el Real Decret 842/2002 distingeix els habitatges entre
els que tenen menys de 160 m² ( 5,75 kW, grau d’electrificació normal) i els que tenen
més de 160 m² ( 9,2 kW, grau d’electrificació elevat).
Per tal de simplificar el càlcul en una fase inicial del planejament, es parteix del valor mitjà
de 7,475 kW/unitat per calcular la potència mitja estimada per habitatge.
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També s’han tingut en compte les prescripcions de l’INCASÒL respecte les necessitats
de potència energètica segons la tipologia o la superfície de l’ús. En base als criteris de
l’INCASÒL, l’augment de potència energètica requerida serà la següent:

Consideració
tipològica

Superfície
(m²)

Habitatges
(unitat)

Potència mitja
estimada (kW)

TOTAL (kW)

501

7,475/un

3.744,975

43.999,23

0,1/m²

4.399,923

86.280

0,05/m²

4.314

55.357,33

0,002/m²

110,715

Potencial habitatges
Equipaments
Indústria
Espais lliures

TOTAL

12.569,613

Taula 39: Càlculs estimatius de la potència elèctrica necessària que implicarà l’execució del POUM. Font:
elaboració pròpia en base als paràmetres establerts per l’Institut Català del Sòl (INCASOL), 2020.

Per tant, el desenvolupament total del POUM respecte la situació actual de Santa Cristina
d’Aro representarà un augment de la potència mínima estimada de 12.569,613 kW.

6.5. EMISSIONS DE CO²
En el present apartat es realitza una estimació de les emissions generades per
l’alternativa desenvolupada (Alternativa 3) en el revisió del POUM de Santa Cristina
d’Aro, en contraposició amb les alternatives considerades al llarg del procés de revisió del
planejament.
Els càlculs d’emissions i l’avaluació de la incidència sobre el canvi climàtic de la revisió
del POUM de Santa Cristina d’Aro s’han realitzat mitjançant el “Full de càlcul de les
emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal” (desembre de
2020).
Tal com s’observa a la figura inferior, l’alternativa 3 (escollida) presenta una emissió de
gasos d’efecte hivernacle molt inferior al planejament vigent (alternativa 0) i, també, a
l’alternativa considerada durant l’Avanç de Pla (alternativa 2).
Emissions totals
Alternativa 0
Emissions mobilitat generada
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

62.179
62.750
180
4.783
129.892

47,9%
48,3%
0,14%
3,68%
100,0%

Alternativa 1
53.688
36.419
180
4.826
95.113
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56,4%
38,3%
0,19%
5,07%
100,0%

Alternativa 2
45.349
37.443
167
4.470
87.429

51,9%
42,8%
0,19%
5,11%
100,0%

Alternativa 3
38.594
22.380
93
2.016
63.083

61,2%
35,5%
0,15%
3,20%
100,0%
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Emissions residus
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Figura 54: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per a cada alternativa considerada, 2020. Font: elaboració
pròpia a partir del “Full de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística
municipal”.

Al fet que l’A3 és una alternativa d’autocontenció del creixement i de reutilització de buits
urbans respecte l’A0, cal afegir-hi les previsions de millora en l’eficiència energètica amb
l’escenari legal actual (aplicació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i del Codi Tècnic de
l’Edificació CTE).

Figura 54: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per càpita, 2020. Font: elaboració pròpia a partir del “Full
de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal”.
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6.6. MOBILITAT SOSTENIBLE
A partir de la mobilitat actual i de la proposta de POUM de Santa Cristina d’Aro s’ha
calculat la mobilitat generada pels nous creixements urbanístics previstos en el POUM.
Aquesta es calcula mitjançant l’encreuament de les dades de la superfície de sostre
prevista per al sector, i de les ràtios que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre,
de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada en el seu Annex 1.
Sectors

PAU-UH 01 - Golf Costa Brava

Superfície
(ha)

Habitat
ges

m² sostre

Ràtio/Decret
344/2006

Desplaçaments

135,34

513

247.178

7 viatges*habitatge

3.591
2.443

PAU-HU 02 - Rosamar

37,05

349

142.578

7 viatges*habitatge

PAU-HU 03 – Bell-lloc II

44,75

181

113.866

7 viatges*habitatge

1.267

PAU-HU 04 – Les Teules

31,66

259

105.568

7 viatges*habitatge

1.813

119.032

7 viatges*habitatge

1.672
1.456

PAU-HU 05 – Sant Miquel d’Aro

51,34

196

PAU-HU 06 – Vall Repòs

65,42

208

11.886

7 viatges*habitatge

PAU-HU 07 – Can Reixach

6,15

25

16.012

7 viatges*habitatge

175

PAU 08 – Romanyà

0,59

4

1.970

7 viatges*habitatge

28

4.381

7 viatges*habitatge

14
14

PAU 09 – Can Castelló

0,91

2

PAU 10 – Dotacions Golf

1,12

2

5.369

7 viatges*habitatge

PAU 11 – Cases Escoles

0,63

12

2.368

7 viatges*habitatge

84

PAU 12 - Colomar

3,12

12

6.042

7 viatges*habitatge

84

2.185

7 viatges*habitatge

42
35

PAU 13 – Avinguda Església

0,78

6

PAU 14 – Roca de Malvet

0,56

5

1.379

7 viatges*habitatge

PAU 15 – Rec d’Illa

0,2

2

522

7 viatges*habitatge

14

PAU 16 – Avda Costa Brava

1,62

2

5.728

7 viatges*habitatge

14

2.184

7 viatges*habitatge

109

PAU 17 – Jacint Verdaguer
TOTAL POLIGONS D’ACTUACIO

1,92

1.778
203

887.248

SUD 1 – Ridaura

383,18
4,52

7 viatges*habitatge

24.875

7 viatges*habitatge

12.855
1.421

SUD 2 – El Pedró

1,46

11

3.638

7 viatges*habitatge

77

SUD 3 - Equip. Riera Malvet

6,31

25

7.590

7 viatges*habitatge

175

TOTAL SUD RESIDENCIAL

12,29

239

36.103

7 viatges*habitatge

1.673

SUD 4 Molí d'en Tarrés

14,38

-

79.171

5 viatges * 100 m²
sostre

3.959

TOTAL SUD INDUSTRIAL

14,38

-

TOTAL SÒL URBANITZABLE

26,67

239

79.171
115.274

TOTAL STA CRISTINA

409,85

2.041

1.002.522

5 viatges * 100 m² st

3.959
5.632
18.487

Taula 40: Aproximació al nombre de viatges generats per cada zona. Font: elaboració pròpia a partir de les
dades del Decret 344/2006.

D’acord amb l’EAMG adjunt a la documentació del POUM, cal tenir en compte les
següents consideracions respecte a la necessitat d’aparcament dins i fora de la via
pública:
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- Es calculen unes necessitat d’aparcament fora de la via pública de 2.112 per a
turismes, 1.056 per a motocicletes i 5.087 per a bicicletes.
- Les places d’aparcament de vehicles han de tenir unes dimensions mínimes de
2,4 x 4,75 metres i amb una altura mínima lliure de 2,20 m. Aquelles que
disposin d’un element fix en un dels seus laterals en una longitud superior al
25% han de disposar d’una amplada mínima de 2,80 m. Per altra banda, pel que
fa a les places per a persones amb mobilitat reduïda, cal reservar-ne com a
mínim una de cada 100, amb una amplada, aquestes, de 3,3 metres.
- En relació a les places d’aparcament per a bicicletes, aquestes haurien de
situar-se, de forma preferent, en zones previstes com a zones lliures, zones
verdes o equipaments dins de cada un dels sectors; afavorint així una mobilitat
sostenible des dels nuclis residents (on l’orografia del terreny ho permeti) fins als
espais públics.
- El POUM de Santa Cristina d’Aro preveu una nova vialitat repartida en els
diversos sectors, i si aquesta vialitat té l’amplada suficient per permetre
l’aparcament en línia en una banda dels carrers i considerant els poc més de
2.100 aparcaments de cotxes a construir fora de la via pública, no es preveuen
problemes d’aparcament en via pública en el municipi amb la nova ordenació i
amb la previsió que es fa d’aparcament de cada sector.
- La mobilitat generada a partir del desenvolupament del POUM pot arribar a
produir unes emissions de CO² de 42.333 kg/dia, unes emissions de NOx de
141,92 kg/dia i unes emissions de PM10 de 10,52 kg/dia.
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7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS DEL POUM
7.1. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES
AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DEL PLA
L’exercici d’avaluació que segueix a continuació té com a objectiu (1) identificar i preveure
els possibles impactes socioambientals que es poden derivar del desenvolupament
urbanístic proposat, i també serveix (2) com a marc de referència en el capítol 10.
Avaluació global del planejament i compliment dels objectius ambientals per realitzar la
verificació solvent del compliment dels objectius ambientals adoptats pel POUM de Santa
Cristina d’Aro, així com (3) per plantejar i justificar les mesures preventives, correctores i
compensatòries del capítol 8. Mesures preventives, correctores i compensatòries, i que
s’hauran de tenir en compte en les fases de planificació, execució i explotació del Pla per
tal de garantir-ne la seva viabilitat ambiental.
Així doncs, s’identifiquen i s’avaluen els probables efectes significatius o impactes sobre
els diferents aspectes ambientals que implicarà el desenvolupament del POUM, sobretot
pel que fa a la sostenibilitat global del model d’ordenació, a la biodiversitat, la conservació
del sòl i l’activitat agrícola, la permeabilitat territorial, al patrimoni natural, a la protecció
del medi hidrogeològic, al cicle de l’aigua (abastament i sanejament) i a la cuidada
integració de les activitats en el sòl no urbanitzable. Globalment el Pla s’ha d’executar
amb el compromís de garantir la protecció del medi, la sostenibilitat dels recursos naturals
i la preservació dels components del paisatge.
La següent taula recull la matriu d’avaluació amb els impactes que pot comportar la nova
zonificació i ordenació del planejament. Metodològicament es defineix el tipus d’impacte
segons cadascun dels àmbits d’anàlisi del medi receptor (medi físic, medi biòtic i medi
antròpic), se’n fa una breu descripció, es caracteritza i es vincula al sector urbanístic
específic i, finalment s’avaluen els impactes finals segons l’estat actual i el potencial del
medi abans i després de l’aplicació de les mesures preventives, correctores i
compensatòries previstes en el capítol 8.
A partir de la informació obtinguda en el capítol 3 sobre l’anàlisi del medi receptor i en el
capítol 4 sobre la diagnosi de la sensibilitat ambiental s’avaluen separadament les
possibles afeccions derivades de la implantació dels nous creixements o, en conjunt, de
la proposta d’ordenació i gestió urbanística segons el que s’indica a l’apartat d) de l’article
70 del Decret 305/2006 Reglament de la Llei d'urbanisme “Identificació i avaluació dels
probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o llarg termini,
permanents i temporals, positius i negatius i d'altres) de l'ordenació proposada sobre el
medi ambient., incloent: 1r. Els efectes sobre els recursos naturals, 2n. Els efectes
sobre els espais i aspectes identificats d'acord amb l'apartat 1, 3r. Els efectes
ambientals derivats de la mobilitat generada per l'ordenació prevista pel pla”.
Pel que fa a la caracterització dels efectes ambientals, s’han utilitzat els següents
conceptes, que són excloents entre ells:
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- Positiu / Negatiu
- Simple / Sinèrgic
- Temporal / Permanent
- Reversible / Irreversible
- Discontinu /Continu
Pel que fa a l’avaluació dels efectes ambientals, s’han utilitzat els següents conceptes
establerts per a aquest tipus d’anàlisi d’impactes:
- Favorable: aquell efecte sobre el medi que té un caràcter positiu, i esdevé una
oportunitat de millora.
- Compatible: aquell efecte sobre el medi que té una recuperació immediata i que no
precisa mesures correctores.
- Moderat: aquell efecte en el que la recuperació del medi no precisa mesures
correctores intensives, però que a la vegada es requereix un cert temps per a la
recuperació de les condicions ambientals inicials.
- Sever: aquell efecte que la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix
l’adequació de mesures correctores i, tot i les mesures, cal encara un període de temps
considerable per retornar a l’estat inicial.
- Crític: aquell efecte sobre el medi de magnitud superior a l’acceptable i que suposa una
pèrdua de qualitat permanent, sense recuperació possible de les condicions ambientals
inicials, ni fins i tot, amb l’adopció de mesures correctores.
Cal indicar que aquestes definicions sovint no s’adapten a l’avaluació precisa de
determinats impactes, de tal manera que poden expressar diferents graus d’incidència o
magnitud.
Figura 55: Matriu d’avaluació dels probables impactes del desenvolupament del Pla, abans i després de
l’aplicació de les mesures correctores previstes per a l’execució del Pla (especificades a l’apartat 8 de l’EAE).
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

MEDI FÍSIC

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Es classifiquen com a sòl urbanitzable
alguns àmbits que actualment es
caracteritzen per ser espais agrícoles
en actiu (SUD-3 i SUND-1). Aquests es
situen a l’entorn periurbà del municipi
de Santa Cristina d’Aro. Citar també la
Pèrdua de sòl agrícola en
pèrdua d’espais erms propers a zones
actiu
de ribera (SUD-1 Ridaura). Per altra
banda, l’execució del planejament pot
portar a la pèrdua d’alguna peça
reduïda de sòl erm proper a espais
fluvials (al nord del nucli urbà (SUD-1 i
PAU-13).

Negatiu
Simple
Permanent
Irreversible
Discontinu

Moderat

SUD-1, SUD-3,
SUND-1 i PAU-13

Compatible

La desclassificació de sòl urbanitzable
sòl
permet
alliberar
del
procés
del
urbanitzador 159,87 ha de sòl agrícola
i forestal.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Favorable

SUD-5, SUD-6, SUD7, SUD-8, SUD-12,
SUD-13, SUD-15,
SUD-17 i SUND-18
del POUM/2008.

Favorable

Efecte ambiental / Impacte

Conservació
de
agroforestal
davant
procés urbanitzador

Descripció

1

Les mesures preventives, correctores i compensatòries per a cada nou sector urbanístic a desenvolupar mitjançant planejament urbanístic es descriuen a
l’apartat 7.2.1., i les de caràcter general per a les diferents fases de desenvolupament del POUM (fase de planejament –propostes ordenació urbana/projectes
d’urbanització/projectes d’edificació–, fase d’execució d’obra, i fase d’explotació del sector) s’estableixen en el capítol 8.

227

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

MEDI FÍSIC

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

L’execució del planejament comportarà
la pavimentació dels nous vials de
circulació i noves edificacions, que
contribuiran a reduir la infiltració
Compactació del terreny i d’aigua i a aquestes zones que es
reducció de la infiltració
transformaran. Per compensar-ho, el
POUM preveu un total de 17.135,38 m2
d’espais lliures a aquestes àrees a
desenvolupar (SUD-1, SUD-2, SUD-3,
SUD-4 i SUND-1).

Negatiu
Sinèrgic
Permanent
Irreversible
Continu

Moderat

SUD-1, SUD-2, SUD3, SUD-4 i SUND-1.

Compatible

El Pla atén a les sensibilitats
ambientals del medi a partir de la
zonificació del SNU adaptada als
dels
àmbits valors del territori i a través d’una
sensibilitat regulació específica pels diferents
espais d’interès ambiental del terme
per motius de valor edàfic, interès
palustre, qualitat paisatgística, interès
ecològic i de connectivitat territorial.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Favorable

SNU

Favorable

El desenvolupament del SUD-3,
destinat a equipaments, i del SUD-4,
Desenvolupament urbà en
futur
sector
industrial,
queden
entorns
situats
en
la
supeditats a l’adopció de les mesures
delimitació
de
zones
preventives proposades per l’Estudi
inundables
d’Inundabilitat del present POUM.
Alguns espais urbans resten inclosos

Negatiu .
Simple
Temporal
Reversible
Continu

Moderat

Efecte ambiental / Impacte

Protecció
d’elevada
ambiental

Descripció
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Favorable

SUD-5, SUD-6, SUD7, SUD-8, SUD-12,
SUD-13, SUD-15,
SUD-17 i SUND-18
del POUM/2008.

Favorable

Favorable

dins àmbits potencialment inundables
(PAU-UH 01, PAU-UH 02).

MEDI FÍSIC

El Pla proposa la reducció i, fins i tot,
l’extinció dels sectors proposats pel
Reducció dels creixements
POUM
vigent
que
plantejaven
urbans en discontinuïtat en
desenvolupar nous creixements en
la trama urbana
espais aïllats de la trama urbana
existent.

Positiu
Simple
Temporal
Reversible
Continu

Bona part dels espais potencialment
Garanties de preservació en inundables delimitats com a sòl
front el risc d’inundació
urbanitzable pel POUM/2008 són
exclosos del procés urbanitzador.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Favorable

SUD-5, SUD-6, SUD7, SUD-13, SUD-15 i
SUND-18 del
POUM/2008.

Moviments de terres derivats del
desenvolupament d’alguns sectors, per
Alteració de la topografia i
deixar tota l’àrea a la mateixa cota, per
moviments de terres
facilitar la mobilitat rodada o bé per
reduir l’exposició al risc d’inundació.

Negatiu
Simple
Permanent
Irreversible
Continu

Moderat

SUD-1, SUD-2, SUD3, SUD-4 i SUND-1.

Compatible

El risc de contaminació del sòl i de les
aigües subterrànies de Santa Cristina
d’Aro
és destacat, tant per les
aigües
característiques intrínseques del medi
físic que li atorguen una vulnerabilitat
hidrogeològica alta o molt alta, com per
la perillositat de l’acció antròpica,

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Favorable

SNU

Favorable

Protecció de
subterrànies

les
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

El POUM incorpora uns estudis
complementaris
de
suficiència
d’abastament i sanejament d’aigua.
Augment de les necessitats
S’estima que l’augment de la demanda
d’abastament
d’aigua
i
d’aigua serà satisfactòriament assumit
pressió sobre l’aqüífer
a través del règim d’explotació
coordinada entre aigües superficials i
subterrànies.

Negatiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Compatible

En tot el terme
municipal

Compatible

El sistema actual de sanejament de les
aigües
residuals
urbanes
està
connectat
al
col·lector
d’aigües
residuals, que transporta les aigües
Augment de la generació residuals fins a l’EDAR de Castelld’aigües residuals
Platja d’Aro. La capacitat del servei
d’aquesta EDAR (35.000 m³/dia) és
suficient, tal com justifica l’apartat 6.2.
Sanejament d’Aigües Residuals per
assumir l’evacuació dels nous cabals

Negatiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Compatible

En tot el sòl urbà i
alguns assentament
en SNU (Romanyà
de la Selva).

Compatible

Efecte ambiental / Impacte

Descripció
associada principalment a l’activitat
agrària.
El Pla reconeix aquestes limitacions
naturals del medi i estableix les
condicions per garantir la protecció de
la qualitat de les aigües subterrànies i
així anular o minimitzar el risc
d’afectació dels aqüífers.

MEDI FÍSIC
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Negatiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Compatible

En tot el sòl urbà

Compatible

Negatiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible

Compatible

A tot el municipi

Compatible

d’aigües residuals urbanes.
Els assentaments que no aboquen al
sistema en alta, tal com es justifica a
l’apartat 6.2., com que no representen
una amenaça severa en l’actualitat, s’hi
aplica el règim transitori establert al
Títol X – Disposicions Transitòries de
la Normativa Urbanística del nou
POUM.

MEDI FÍSIC

El creixement urbà previst també
implicarà un increment de la generació
de residus sòlids urbans, bàsicament
vinculats als usos residencials.
S’estima que aquells sectors urbans
Augment de la generació de
existents que contemplen alguns
residus
creixements podran assumir els nous
volums de deixalles previstos (PAU-UH
i PAU). Per altra banda, els SUD caldrà
que reservin espais per garantir
l’òptima
recollida
dels
residus
previstos.
La proposta urbanística implicarà un
Impactes
a
l’ambient increment de les emissions de gasos
atmosfèric: qualitat de l’aire d’efecte hivernacle a l’atmosfera a
causa de l’increment de la mobilitat,
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

MEDI FÍSIC

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

que és la principal causa d’emissió de
GEH. Tot i així la mobilitat generada
que s’espera és modesta i per tant el
seu impacte serà lleu.

Continu

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Compatible

A tot el municipi

Compatible

Els càlculs de l’Estudi de Mobilitat
Generada preveuen un augment de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
tot i que amb un model d’urbanisme
sostenible i amb l’aplicació de les
mesures esmentades al document es
podrà reduir substancialment la
quantitat.
La proposta de planejament urbanístic
comporta un augment lleu de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle
derivats
de
les
necessitats
energètiques de les edificacions
(presents i futures). Malgrat això, el
propi planejament incorpora una sèrie
de prescripcions tècniques a incorporar
a les noves edificacions.
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Negatiu
Simple
Permanent
Reversible
Continu
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Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

MEDI FÍSIC
Impactes
atmosfèric:
acústica

Descripció

La proposta de creixement urbà i de
delimitació de les àrees d’activitat
s’adapta a les capacitats acústiques
del municipi. El model de creixement
a
l’ambient
urbanístic no fa preveure un increment
contaminació
rellevant de l’impacte acústic. Malgrat
això, caldrà atendre a les mesures per
reduir els possibles impactes negatius
en aquest sentit, especialment en els
entorns ambientalment més sensibles.
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Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Negatiu
Simple
Permanent
Reversible
Continu

Compatible

A tot el municipi

Compatible
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Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

El POUM vigent havia previst extenses
àrees
de
sòl
urbanitzable
i,
conseqüentment, havia creat grans
àmbits on la protecció envers la
contaminació lumínica era moderada.

MEDI FÍSIC

Impactes
atmosfèric:
lumínica

La revisió del planejament procurarà
reduir aquestes àrees i classificar-les
a
l’ambient amb un major grau de protecció (alta o
contaminació màxima). Caldrà posar especial èmfasi
en aquells àmbits que resten com a sòl
urbà o urbanitzable i que tenen una
protecció envers la contaminació
lumínica elevada (E2 o E1) o bé que
estan envoltats d’aquesta protecció
(SUD-1, SUD-3, SUD-4, PAU-UH 1,
PAU-UH 03, PAU-UH 04, PAU-UH 05,
PAU-UH 06, PAU-UH 07, PAU-12,
PAU-13 i PAU-17).

Impactes
derivats
consum energètic

La proposta urbanística implicarà un
increment del consum energètic derivat
del
del desenvolupament urbà, centrat en
els usos residencial, d’equipaments i
industrial.
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Avaluació

Sectors

Negatiu
Simple
Temporal
Reversible
Discontinu

Major protecció a
SUD-5, SUD-6, SUD7, SUD-8, SUD-12,
SUD-13, SUD-15,
SUD-17 i SUND-18
del POUM/2008.
Especial èmfasi a
Compatible
SUD-1, SUD-3, SUD4, PAU-UH 1, PAUUH 03, PAU-UH 04,
PAU-UH 05, PAUUH 06, PAU-UH 07,
PAU-12, PAU-13 i
PAU-17.

Negatiu
Simple
Permanent
Reversible
Continu

Compatible

Sectors de millora
urbana i sòl
urbanitzable

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Compatible

Compatible
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Medi receptor

MEDI FÍSIC

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

L’execució del nou planejament
urbanístic municipal és una oportunitat
per aplicar mesures d’estalvi energètic
a través de solucions d’eficiència en la
minimització de la demanda energètica
i la optimització de l’oferta a través
d’energies renovables. Per un costat,
Establiment
de
noves
es tracta de l’aplicació de criteris
solucions
estructurals
d’ecoeficiència en els edificis, i per
d’estalvi energètic
l’altre, la possibilitat d’establir-hi
instal·lacions amb energia d’origen
renovable (energia solar tèrmica,
plaques
solars
fotovoltaiques,
biomassa
o
cogeneració,
etc.),
especialment
en
les
àrees
d’equipaments municipals.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

La qualificació d’aquests espais amb
claus específiques de protecció té la
espais intenció de protegir-los i impulsar
futures figures de planejament que
proposin
una
òptima
utilització
d’aquests àmbits sensibles.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Conservació dels
d’interès geològic
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Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Favorable

A tot el municipi,
especialment a SUD1, SUD-2, SUD-3 i
SUD-4.

Favorable

Favorable

Espais d’interès
geològic (3.1. Medi
físic – Patrimoni
geològic)

Favorable
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Medi receptor

MEDI FÍSIC

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

El POUM preveu possibles impactes
derivats del canvi climàtic, com
l’increment de les temperatures,
l’augment dels episodis de sequera i
Efectes derivats del canvi les pluges torrencials. Des d’aquesta
climàtic
perspectiva s’adopten una sèrie de
mesures genèriques a tots els sectors
del municipi i, de forma més específica,
en alguns indrets destinats a reduir
l’exposició a determinats efectes.

La gran extensió de la massa boscosa
al municipi de Santa Cristina d’Aro
evidencia l’alt risc d’incendi.
Presència del risc d’incendi

Els espais amb una major exposició a
aquest risc són les urbanitzacions
envoltades per la massa forestal de les
Gavarres.
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Negatiu
Directe
Perpetu
Irreversible
Continu

Negatiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Moderat

A tot el municipi i, de
forma concreta als
nous creixements
urbans

Compatible

Moderat

A tot el municipi,
especialment a les
zones boscoses i
urbanes discontínues
del nucli urbà

Compatible
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Medi receptor

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Creació d’espais inundables per reduir
el risc d’inundació en alguns sectors
de
del municipi, amb foment de zones
humides
permanents,
nuclis
ecosistèmics molt rics.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Favorable

Zones qualificades
amb clau SH (Riera
de Malvet)

Favorable

Creació d’un teixit d’espais lliures
Estructuració dels espais
urbans a l’entorn dels principals cursos
lliures urbans mitjançant
fluvials, incorporant així la matriu
l’aigua com a element clau
natural al sòl urbà i interconnectant-la
del paisatge
entre si.

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Continu

Favorable

Espais lliures a
l’entorn de Riera de
Malvet, Ridaura,
Riera del Vilar, Riera
de Solius, etc.

Favorable

Negatiu
Simple
Temporal
Reversible
Discontinu

Moderat

SUD-1, SUD-2, SUD3, SUD-4 i SUND-1.

Compatible

Efecte ambiental / Impacte

Creació i potenciació
zones humides

Descripció

MEDI BIÒTIC

Eliminació
vegetals

La majoria dels àmbits de creixement
urbanístic delimitats al municipi es
centren en zones que no destaquen
per tenir una coberta vegetal formada
per bosc, per tant l’efecte sobre la
matriu biofísica és poc rellevant. Tot i
d’elements això, hi ha alguns àmbits que sí que es
situen parcialment en zones forestals
(SUD-3 i SUD-4).
En general, la vegetació dels espais
susceptibles de ser transformats
urbanísticament és formada per
espècies arbòries sorgides a partir de
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

SNU

Favorable

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

A tot el municipi

Favorable

l’abandonament de l’activitat agrícola,
així com alguns erms fruit de la
proximitat amb els ambients fluvials.

MEDI BIÒTIC

Condicions
per
protecció
dels
superficials d’aigua

El POUM qualifica i regula la xarxa
fluvial com a sistema hidrogràfic per tal
de protegir les seves condicions
a
la naturals, la composició del paisatge i la
cursos connectivitat.
En aquest sentit, els sectors delimitats
com a futurs creixements s’adapten a
la delimitació del sistema hidrogràfic.

El POUM zonifica i regula en sòl no
urbanitzable els corredors territorials
Protecció
d’espais de naturalesa agrícola i forestal que
les
Gavarres
amb
estratègics
per
a
la connecten
l’Ardenya-Cadiretes.
connectivitat ecològica
D’altra banda, el Pla és molt sensible a
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Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

SNU (claus N2 i N3)

Favorable

la conservació de l’estructura de vores
i marges vegetats que conformen a
l’escala local una xarxa de connectors
d’elevat valor. També procura establir
espais lliures en sòl urbà a mode de
connectors ecològics per tal de teixir
estructures
naturals
en
entorns
antropitzats.

MEDI BIÒTIC

Protecció
agroforestals

A l’entorn del municipi de Santa
Cristina d’Aro (espai periurbà) s’estén
un espai agroforestal que esdevé un
actiu territorial de gran valor pel seu
interès paisatgístic –forma part de la
identitat de la Vall d’Aro- i també per la
d’espais seva funció ecològica i de separador
entre nuclis urbans, creant franges i
pulmons verds a l’entorn de nuclis
urbans.
Es posa de manifest la voluntat de
preservar aquests espais periurbans
actius.
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

MEDI BIÒTIC

MEDI
ANTRÒPIC

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

La Vall de Solius esdevé el principal
focus de protecció paisatgística al
municipi de Santa Cristina d’Aro per la
Protecció
d’espais
amb
seva singularitat i importància dins la
característiques
Vall d’Aro. És per això que queda
paisatgístiques singulars
protegida sota una clau urbanística
específica que en regula estrictament
els seus usos i possibilitats.

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

SNU (Vall de Solius)

Favorable

La proposta urbanística en el sòl urbà i
urbanitzable de Santa Cristina d’Aro es
basa en una estratègia de reciclatge
del teixit urbà existent, revisió de la
intensitat i àmbits de creixement urbà,
priorització per tipologies d’habitatges
amb un menor impacte ambiental, i
adequació i redimensionament de les
ocupacions i les densitats a les
necessitats reals del municipi.

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

Tot el sòl urbà i
urbanitzable del
municipi

Favorable

La zonificació del SNU del POUM
delimita un mosaic de zones que són
Protecció i gestió per a la
representatives
de
la
diversitat
revalorització del paisatge
ambiental i paisatgística del terme i així
posa en valor espais singulars que

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

SNU

Favorable

Efecte ambiental / Impacte

Revisió de les condicions de
desenvolupament urbanístic,
millora de la qualitat dels
espais urbans i adopció de
criteris
urbanísticament
sostenibles

Descripció
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Santa Cristina d’Aro es situa encaixada
a la Vall del Ridaura, envoltada per
zones enlairades com les Gavarres o
l’Ardenya i, per tant, esdevé un entorn
amb una alta exposició paisatgística. El
POUM contempla aquest fet i cenyeix
Impacte paisatgístic de les els creixements urbanístics a espais
noves
ocupacions
i amb
una
reduïda
exposició
i
l’artificialització del mateix
desclassifica aquells que restaven
excessivament exposats. Estudis de
detall durant el procés d’urbanització
dels sectors classificats com a sòl
urbanitzable
permetrà
proposar
mesures
per
reduir
l’impacte
paisatgístic.

Negatiu
Sinèrgic
Permanent
Irreversible
Continu

Moderat

Tot el municipi

Compatible

Integració i valorització de El POUM incorpora cartografia que
les
rutes
turístiques permet integrar la xarxa d’itineraris
senyalitzades
senyalitzats a l’ordenació urbana i

Positiu
Sinèrgic
Permanent

Favorable

SNU

Favorable

Efecte ambiental / Impacte

Descripció
conformen la identitat del paisatge de
Santa Cristina d’Aro.
Es reconeixen les diferències i les
singularitats naturals i paisatgístiques
del terme, es garanteix la protecció i es
promou la gestió dels espais d’interès
agrícola (N2a i N3.3a), espais forestals
(N2b i N3.3b) i la matriu forestal.

MEDI
ANTRÒPIC
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IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS EFECTES SIGNIFICATIUS I IMPACTES

Medi receptor

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Previsió de noves activitats El nou planejament preveu l’activitat
atractives de turisme
dedicada a l’aparcament de caravanes.

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Compatible

SUD-3

Compatible

El Pla incrementa la superfície
destinada a equipaments públics com
Noves dotacions de sòl
a previsió de futurs creixements
públic al municipi, destinat a
d’aquestes instal·lacions. Aquestes
equipaments i a espais
dotacions
milloraran
la
qualitat
lliures
urbanística i paisatgística dels sectors i
la qualitat de vida dels seus residents.

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

SUD-3 (Equipaments
Riera de Malvet) i
SUND-1 (Mas Pla A)

Favorable

El POUM preveu revisar i millorar les
Revisió de les condicions
condicions d’urbanització d’alguns
d’urbanització
dels
sectors històrics amb mancances
assentaments històrics
evidents en aquest sentit.

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

PAU-UH 01, PAUUH 02, PAU-UH 03,
PAU-UH 04, PAUUH 05, PAU-UH 06 i
PAU-UH 07

Favorable

L’ajustament de la zonificació del
POUM permet adaptar-se a figures de
Ajustament dels límits del
planejament
urbanístic
de
rang
planejament
urbanístic
superior, ja que el POUM vigent
municipal
presentava disconformitats amb els
límits dels l’espai PEIN de les

Positiu
Sinèrgic
Permanent
Reversible
Continu

Favorable

PAU-UH 03, PAUUH 05 i PAU-UH 06.

Favorable

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

periurbana del terme.

MEDI
ANTRÒPIC

Reversible
Continu
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Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1

Negatiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Discontinu

Compatible

Tot el terme
municipal

Compatible

Positiu
Sinèrgic
Temporal
Reversible
Discontinu

Favorable

A tot el municipi

Favorable

Gavarres.
El nou planejament urbanístic generarà
nova mobilitat rodada i tindrà el seu
principal impacte ambiental sobre
l’atmosfera.

MEDI
ANTRÒPIC

Augment de
generada

Impuls de
sostenible

la

la

En la definició de la xarxa viària bàsica
local el POUM es planteja accions
encaminades a integrar i desenvolupar
objectius de mobilitat sostenible, que
mobilitat
s’assolirà gràcies a una jerarquització
de vies de comunicació per transports
convencionals i pels alternatius,
accessibilitat i supressió de barreres,
progressiva peatonalització d’alguns
elements de la xarxa, i àrees
d’aparcaments públics amb finalitats
dissuassòries d’entrar amb vehicle fins
a l’interior dels nuclis de major
freqüentació.
El POUM, mitjançant l’Estudi de
Mobilitat
Generada,
proposa
estratègies per impulsar i crear noves
mobilitat
connexions a escala municipal i
supramunicipal mitjançant l’ús de
mitjans de transport sostenibles amb el
medi ambient.
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Medi receptor

Efecte ambiental / Impacte

Descripció

Caracterització

MEDI
ANTRÒPIC
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Avaluació

Sectors

Avaluació
després
d’executar
mesures1
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En conclusió, i abans de l’execució de les mesures proposades en el capítol 8. Mesures
preventives, correctores i compensatòries del present EAE, dels 37 efectes ambientals
identificats per al POUM de Santa Cristina d’Aro, 20 es preveuen favorables per al medi
receptor, 9 són compatibles, 8 moderats i cap es considera sever o crític.
A continuació es llisten els efectes ambientals avaluats com a moderats, que són els que
tenen més incidència ambiental i els que requeriran de mesures correctores, preventives
o compensatòries (sens perjudici de que es proposin mesures correctores per a d’altres
efectes ambientals amb menys incidència):
- Pèrdua de sòl agrícola en actiu
- Compactació del terreny i reducció de la infiltració
- Desenvolupament urbà en entorns situats en la delimitació de les zones
inundables
- Alteració de la topografia i moviment de terres
- Efectes derivats del canvi climàtic
- Presència del risc d’incendi
- Eliminació d’elements vegetals
- Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i l’artificialització del paisatge
Hi ha una sèrie d’impactes que s’han considerat com a compatibles perquè la seva
incidència és molt reduïda:
- Augment de les necessitats d’abastament d’aigua i pressió sobre l’aqüífer
- Augment de la generació d’aigües residuals
- Augment de la generació de residus
- Impactes a l’ambient: qualitat de l’aire
- Impactes a l’ambient: contaminació acústica
- Impactes a l’ambient: contaminació lumínica
- Impactes derivats del consum energètic
- Previsió de noves activitats atractives de turisme
- Augment de la mobilitat generada
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D’altra banda s’identifiquen tota una sèrie d’impactes favorables que esdevenen una
opció de millora respecte el medi receptor:
- Conservació de sòl agroforestal davant del procés urbanitzador
- Protecció dels àmbits d’elevada sensibilitat ambiental
- Reducció dels creixements urbans en discontinuïtat en la trama urbana
- Garanties de preservació en front del risc d’inundació
- Protecció de les aigües subterrànies
- Establiment de noves solucions estructurals d’estalvi energètic
- Conservació dels espais d’interès geològic
- Creació i potenciació de zones humides
- Estructuració dels espais lliures urbans mitjançant l’aigua com a element clau
del paisatge
- Condicions per a la protecció dels cursos superficials d’aigua
- Protecció d’espais estratègics per a la connectivitat ecològica
- Protecció d’espais agroforestals
- Protecció d’espais amb característiques paisatgístiques singulars
- Revisió de les condicions de desenvolupament urbanístic, millora de la qualitat
dels espais urbans i adopció de criteris urbanísticament sostenibles
- Protecció i gestió per a la revalorització del paisatge
- Integració i valorització de les rutes turístiques senyalitzades
- Noves dotacions de sòl públic al municipi, destinat a equipaments i a espais
lliures
- Revisió de les condicions d’urbanització
- Ajustament dels límits del planejament urbanístic municipal
- Impuls de la mobilitat sostenible
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Un cop es considerin i s’apliquin les mesures proposades per a cada sector urbanístic
(que es descriuen en el capítol 7.2.1., i les de caràcter general per a les diferents fases de
desenvolupament del Pla (que es descriuen en el capítol 8); dels 25 efectes ambientals
identificats per al POUM de Santa Cristina d’Aro, 15 es preveuen favorables per al medi
receptor i 10 de compatibles.
Per tant, l’actuació urbanística prevista en el POUM és COMPATIBLE amb la capacitat
d’acollida del medi receptor de Santa Cristina d’Aro, especialment si s’apliquen les
mesures correctores previstes en els capítols 7.2.1. i 8 del present EAE.
7.2. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES
AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DERIVATS DELS PRINCIPALS CANVIS D’ÚS
DEL SÒL QUE PROPOSA EL PLA
A continuació es desenvolupa un exercici d’identificació, caracterització i valoració de
detall dels impactes o oportunitats socioambientals probables que es poden derivar de la
proposta urbanística, específicament en els àmbits objectes de transformació urbanística
als nuclis urbans i zones periurbanes, amb l’objectiu de valorar l’abast de l’impacte o el
benefici que s’obté pel municipi.
D’altra banda, en aquesta mateixa anàlisi ja es concreten les mesures que caldria tenir en
compte per preveure, evitar o minimitzar els impactes previstos.
En aquest sentit, a més d’aquestes mesures específiques, en el conjunt dels àmbits que
són objecte de l’anàlisi de detall, quan s’escaigui també els seran aplicables les mesures
de caràcter més general que s’estableixen en el capítol 8.
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7.2.1. Sòl urbanitzable
SUD-1 Ridaura
Classificació actual

Superfície
SUD

Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

Mapa
d’ordenació
proposada

Sensibilitat ambiental
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Impactes previsibles al
medi

- Desenvolupaments urbans en àmbits propers a zones inundables
- Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge
- Intervenció en l’espai natural no protegit del Ridaura
- Ocupació del paisatge fluvial del Ridaura

Mesures de protecció
ambiental

En relació als espais lliures:
- Prioritzar l’ús racional del consum del sòl destinat a usos privats, especialment
aquells destinats a les edificacions. Es proposen tipologies d’edificació en blocs
plurifamiliars que permetin tancar la façana sud del nucli urbà, connectar aquest
amb el connector ecològic del Ridaura i reduir el consum de recursos en
comparació a altres tipologies de menor densitat.
- Adopció de les mesures establertes pel Pla Especial de recuperació, ordenació i
protecció del riu Ridaura pel que fa a l’eradicació d’espècies vegetals exòtiques de
caràcter invasor. Promoure la reintroducció d’espècies autòctones vinculades als
paisatges fluvials. Queda prohibida la reintroducció d’espècies llistades a l’Annex I.
- Pel que als jardins particulars, també queda prohibida la plantació d’espècies
llistades a l’Annex I. Es potencia la plantació de les següents espècies per crear un
vincle progressiu entre la vegetació urbana i la vegetació que es pretén reintroduir
al Parc Fluvial del Ridaura: verns (Alnus glutinosa), llorer (Laurus nobilis), om
(Ulmus minor), freixes (Fraxinus angustifolia), tamariu africà (Tamarix africana),
àlbers (Populus alba), etc.
En relació a l’edificació:
- El planejament derivat haurà de preveure un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística per avaluar el projecte d’ordenació específic des del punt de vista
paisatgístic.
- Les edificacions hauran d’utilitzar materials de colors i textures harmònics amb el
paisatge fluvial del Ridaura, evitant forts contrasts amb el paisatge circumdant i
evitant les extenses parets de vidre que puguin generar xocs de les aus.
- Seguir les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència energètica
haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el
procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova
construcció com existents.
En relació als efectes del canvi climàtic:
- Preveure l’augment dels episodis de sequera i temperatures extremes, promovent
la incorporació d’elements naturals i enjardinament per crear una morofologia
urbana amable.
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- Potenciar l’ombra de les textures urbanes amb arbres caducifolis que puguin crear
condicions generalitzades d’ombra entre la primavera i la tardor per tal de mitigar
l’impacte de la radiació solar sobre els paviments i disminuir l’efecte “illa de calor”.
En relació a l’espai públic:
- Establir mesures tècniques per reduir l’exposició al risc d’inundació i l’augment de
l’escorrentia superficial causada per la permeabilització del sòl. Preveure paviments
tous i semipermeables, que puguin drenar l’aigua i exercir de d’impàs entre l’espai
natural del Ridaura i el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.
- Promoure l’ús de materials que permetin una bona integració a l’entorn on
s’insereixen.
- Incorporar en el planejament derivat el carril bici que ha de passar per l’àmbit i ha
de permetre una connexió mitjançant la mobilitat sostenible de forma paral·lela al
Ridaura, a la façana sud del nucli urbà. Aquest element ha d’exercir de connector
social i permetre que el Parc Fluvial del Ridaura sigui un eix vertebrador urbà.
- Es soterraran les línies aèries de serveis bàsics que puguin transcórrer per l’àmbit
abans, durant o després de la seva urbanització, per prevenir l’impacte paisatgístic i
per evitar danys a les aus.
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SUD-2 Pedró
Classificació actual

Superfície
SUD

Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

Mapa
d’ordenació
proposada

Sensibilitat ambiental
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Impactes
al medi

previsibles

- Desenvolupaments urbans en zones de policia (100 m) d’un torrent
- Impacte paisatgístic de les noves ocupacions en espais d’alta exposició
paisatgística
- Ocupació i artificialització d’un espai parcialment agrícola
- Contaminació lumínica en espais propers a la zona d’alta protecció (E2).

Mesures de protecció
ambiental

En relació als espais lliures:
- Prioritzar l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions i a superfícies
permeables que afavoreixin l’escorrentia superficial.
- Ús d’espècies vegetals autòctones en cas de reintroducció d’elements vegetals.
En tot cas, queda prohibida la reintroducció d’espècies llistades a l’Annex I.
- Pel que als jardins particulars, també queda prohibida la plantació d’espècies
llistades a l’Annex I. Es potencia la plantació d’espècies resistents al foc (oliveres,
freixes, pollancre, lledoner o arbres fruiters). Cal evitar que les copes dels arbres
es toquin entre elles o amb les edificacions.
En relació a l’edificació:
- El planejament derivat haurà de preveure un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística per avaluar el projecte d’ordenació específic des del punt de vista
paisatgístic. També un estudi d’Inundabilitat, per preveure concretament
l’exposició al risc d’inundació de l’àmbit.
- Seguir les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel
que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica
d’edificis, tant de nova construcció com existents.
En relació als efectes del canvi climàtic:
- Preveure l’augment dels episodis de sequera i temperatures extremes,
promovent la incorporació d’elements naturals i enjardinament per crear una
morofologia urbana amable i integrada amb l’entorn.
- Potenciar l’ombra de les textures urbanes amb arbres caducifolis que puguin
crear condicions generalitzades d’ombra entre la primavera i la tardor per tal de
mitigar l’impacte de la radiació solar sobre els paviments i disminuir l’efecte “illa de
calor”.
En relació a l’espai públic:
- Establir mesures tècniques per reduir l’exposició al risc d’inundació i l’augment
de l’escorrentia superficial causada per la permeabilització del sòl. Preveure
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paviments tous i semipermeables, que puguin drenar l’aigua i exercir de d’impàs
entre l’espai natural de les Gavarres i el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.
- Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment
als nivells d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts
per una zona de protecció alta (E2).
- Promoure l’ús de materials que permetin una bona integració a l’entorn on
s’insereixen.
- Preveure espai suficient per a la maniobra de vehicles de serveis per fer front,
especialment, al risc d’incendi forestal. Caldrà que el planejament derivat ho
incorpori.

SUD-3 Equipaments Riera de Malvet
Classificació actual

SUD

Superfície
Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

Mapa
d’ordenació
proposada

253

6,31 ha
SUD
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Sensibilitat ambiental

Impactes
al medi

previsibles

- Desenvolupaments urbans en zona de policia (100 m) de la Riera de Malvet
- Exposició al risc d’inundació (ZFP de la Riera de Malvet)
- Impacte paisatgístic de les noves ocupacions en espais d’alta exposició
paisatgística
- Urbanització d’un espai d’interès connector entre les Gavarres i l’Ardenya
- Ocupació i artificialització d’un espai agrícola pràcticament en la seva totalitat
- Contaminació lumínica en espais dins de la zona d’alta protecció (E2).

Mesures de protecció
ambiental

En relació als espais lliures:
- Prioritzar l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions i a superfícies
permeables que afavoreixin l’escorrentia superficial. Promoure l’ús de sauló o
materials similars pels espais lliures que es destinin a espais oberts.
- Concentrar les edificacions i situar-les de forma propera a l’actual deixalleria i
zona esportiva, per tal d’alliberar els laterals i afavorir la connectivitat entre les
Gavarres i l’Ardenya seguint la Riera de Malvet, d’una banda, i el perímetre de la
zona esportiva de l’altra.
- Ús d’espècies vegetals autòctones en cas de reintroducció d’elements vegetals.
En tot cas, queda prohibida la reintroducció d’espècies llistades a l’Annex I.
- Ús de fusta i materials semblants pels elements de mobiliari públic, ja que es
tracta d’una zona actualment periurbana amb valors paisatgístics típics de la zona
i cal evitar que un espai d’accés al nucli urbà presenti contrastos excessius amb
l’entorn natural.
- La vora nord oest del sector, límit amb la via verda del Carrilet, ha de tenir en
compte mesures d’integració paisatgística adients amb l’entorn, potenciant el
connector social de la via verda, integrant el nou sector amb l’entorn i evitant la
degradació de la zona posteriors de les noves edificacions.
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En relació a l’edificació:
- El planejament derivat haurà de preveure un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística per avaluar el projecte d’ordenació específic des del punt de vista
paisatgístic. També un estudi d’Inundabilitat, per preveure concretament
l’exposició al risc d’inundació de l’àmbit.
- Seguir les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “C”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel
que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica
d’edificis, tant de nova construcció com existents.
En relació als efectes del canvi climàtic:
- Preveure l’augment dels episodis de sequera i temperatures extremes,
promovent la incorporació d’elements naturals i enjardinament per crear una
morofologia urbana amable i integrada amb l’entorn.
- Potenciar l’ombra de les textures urbanes amb arbres caducifolis que puguin
crear condicions generalitzades d’ombra entre la primavera i la tardor per tal de
mitigar l’impacte de la radiació solar sobre els paviments i disminuir l’efecte “illa de
calor”.
- Planificar zones per a basses de laminació en episodis de pluges torrencials,
evitant així la inundació de l’àmbit i dels adjacents tant a la Riera de Malvet com a
l’aiguabarreig entre aquesta i el Ridaura.
En relació a l’espai públic:
- Garantir la permeabilitat de l’entorn natural de les pre-Gavarres a l’àmbit en
qüestió a través de d’unes espècies arbòries adequades i que tinguin relació amb
l’entorn on s’insereixen.
- Aprofitar la proximitat amb la Riera de Malvet com una oportunitat i no com una
amenaça, permeabilitzant la vegetació al nucli urbà, creant un passeig paral·lel al
curs fluvial i una zona d’esbarjo amable en un indret especialment freqüentat per
famílies que practiquen activitats esportives. Aquest passeig paral·lel pot servir
per connectar via carril bici la via verda del Carrilet amb la zona esportiva,
integrant així aquest equipament municipal a la xarxa de mobilitat sostenible
municipal.
- La creació d’una bassa de laminació al marge dret de la Riera de Malvet és una
excepcional mesura d’adaptació als efectes derivats del canvi climàtic. Aquesta
zona humida pot esdevenir, a més, un espai d’alta biodiversitat amb finalitats
educatives.
- Establir mesures tècniques per reduir l’exposició al risc d’inundació i l’augment
de l’escorrentia superficial causada per la permeabilització del sòl. Preveure
paviments tous i semipermeables, que puguin drenar l’aigua i exercir de d’impàs
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entre l’espai natural de les Gavarres i el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.
- Garantir la connexió ciclista segura des de l’interior de l’àmbit a la via verda del
Carrilet així com amb la resta del municipi. Aquest punt és essencial ja que l’àmbit
esdevindrà un punt d’atracció d’un flux important de persones de forma diària.
- Preservar el camí que voreja l’extrem oest del sector, actualment entre camps
de conreu i que connecta la via verda del Carrilet amb la zona de la Deixalleria
municipal.

SUD – 4 Molí d’en Tarrés
Classificació actual

SUD

Superfície
Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

Mapa
d’ordenació
proposada
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14,38 ha
SUD
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Sensibilitat ambiental

Impactes
al medi

previsibles

- Desenvolupaments urbans en zona de policia (100 m) d’un torrent
- Exposició al risc d’inundació, ja que la vora sud est, qualificada com a ZV, està
dins la zona inundable per un període de retorn de T-10. El risc d’inundació no
afecta a la resta del sector.
- Impacte paisatgístic de les noves ocupacions
- Urbanització d’un espai proper d’una àrea estratègica per la connectivitat
Gavarres – l’Ardenya a través del Ridaura
- Ocupació i artificialització d’un espai agrícola inclòs al pla agrícola de regadiu
adjacent al Ridaura
- Contaminació lumínica en espais dins de la zona d’alta protecció (E2).

Mesures de protecció
ambiental

En relació als espais lliures:
- Prioritzar l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions i a superfícies
permeables que afavoreixin l’escorrentia superficial. Promoure l’ús de sauló o
materials similars pels espais lliures que es destinin a espais oberts.
- Concentrar les edificacions i situar-les de forma propera a les ja existents i a la
C-65, per tal d’alliberar els laterals i la franja S-W, establint així un perímetre
d’espai lliure que exerceixi de connector entre la matriu forestal i el nou sector
industrial.
- Ús d’espècies vegetals autòctones en cas de reintroducció d’elements vegetals.
En tot cas, queda prohibida la reintroducció d’espècies llistades a l’Annex I.
- Ús de fusta i materials semblants pels elements de mobiliari públic, ja que es
tracta d’una zona actualment periurbana amb valors paisatgístics típics de la zona
i cal evitar que un espai d’accés al nucli urbà presenti contrastos excessius amb
l’entorn natural.
- Garantir una òptima integració paisatgística de la franja entre la C-65 i les
edificacions, prioritzant estratègies de contextualització i naturalització.
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En relació a l’edificació:
- El planejament derivat haurà de preveure un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística per avaluar el projecte d’ordenació específic des del punt de vista
paisatgístic. També un estudi d’Inundabilitat, per preveure concretament
l’exposició al risc d’inundació de l’àmbit.
- Seguir les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel
que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica
d’edificis, tant de nova construcció com existents.
- Procurar la homogeneïtzació de les futures construccions, tant pel que fa a
dimensions com a característiques cromàtiques, de textura i de materials.
- Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment
als nivells d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts
per una zona de protecció alta (E2).
En relació als efectes del canvi climàtic:
- Preveure l’augment dels episodis de sequera i temperatures extremes,
promovent la incorporació d’elements naturals i enjardinament per crear una
morofologia urbana amable i integrada amb l’entorn.
- Potenciar l’ombra de les textures urbanes amb arbres caducifolis per crear
condicions generalitzades d’ombra entre la primavera i la tardor per tal de mitigar
l’impacte de la radiació solar sobre els paviments i disminuir l’efecte “illa de calor”.
En relació a l’espai públic:
- Garantir la permeabilitat de l’entorn natural a l’àmbit en qüestió a través de
d’unes espècies arbòries adequades i que tinguin relació amb l’entorn on
s’insereixen.
- Planificar zones humides amb vegetació de ribera a l’entorn del torrent que
transcorre per l’àmbit i que aboca les seves aigües al Ridaura. D’aquesta manera
s’integra el paisatge fluvial a l’àmbit i es limita la nova façana est del municipi, en
contacte amb el Bosc del Molí d’en Tarrés.
- Establir mesures tècniques per reduir l’exposició al risc d’inundació i l’augment
de l’escorrentia superficial causada per la permeabilització del sòl. Preveure
paviments tous i semipermeables, que puguin drenar l’aigua en aquest àmbit
parcialment afectat per la inundabilitat en episodis extrems del Ridaura.
- Garantir la connexió ciclista segura des de l’interior de l’àmbit al nucli urbà de
Santa Cristina d’Aro, fomentant la així la mobilitat sostenible segura dels futurs
treballadors del sector industrial. Serà indispensable aquesta connexió si es
pretén erradicar l’ús del vehicle privat contaminant al sector.
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SUND – Mas Pla
Classificació actual

Superfície
SUD

Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

Mapa
d’ordenació
proposada

Sensibilitat ambiental

259

7,94 ha
SUND
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Impactes
al medi

previsibles

- Desenvolupaments urbans en zones de policia (100 m) de diversos torrents
- Impacte paisatgístic de les noves ocupacions en espais d’alta exposició
paisatgística
- Ocupació i artificialització d’un espai parcialment agrícola

Mesures de protecció
ambiental

En relació als espais lliures:
- Prioritzar l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions i a superfícies
permeables que afavoreixin l’escorrentia superficial. Promoure l’ús de sauló o
materials similars pels espais lliures que es destinin a espais oberts.
- Ús d’espècies vegetals autòctones en cas de reintroducció d’elements vegetals.
En tot cas, queda prohibida la reintroducció d’espècies llistades a l’Annex I.
- Ús de fusta i materials semblants pels elements de mobiliari públic, ja que es
tracta d’una zona actualment periurbana amb valors paisatgístics típics de la zona
i cal evitar que un espai d’accés al nucli urbà presenti contrastos excessius amb
l’entorn natural.
En relació a l’edificació:
- El planejament derivat haurà de preveure un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística per avaluar el projecte d’ordenació específic des del punt de vista
paisatgístic. També un estudi d’Inundabilitat, per preveure concretament
l’exposició al risc d’inundació de l’àmbit.
- Seguir les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel
que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica
d’edificis, tant de nova construcció com existents.
En relació als efectes del canvi climàtic:
- Preveure l’augment dels episodis de sequera i temperatures extremes,
promovent la incorporació d’elements naturals i enjardinament per crear una
morofologia urbana amable i integrada amb l’entorn.
- Potenciar l’ombra de les textures urbanes amb arbres caducifolis que puguin
crear condicions generalitzades d’ombra entre la primavera i la tardor per tal de
mitigar l’impacte de la radiació solar sobre els paviments i disminuir l’efecte “illa de
calor”.
En relació a l’espai públic:
- Garantir la permeabilitat de l’entorn natural de les pre-Gavarres a l’àmbit en
qüestió a través de d’unes espècies arbòries adequades i que tinguin relació amb
l’entorn on s’insereixen.
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- Establir mesures tècniques per reduir l’exposició al risc d’inundació i l’augment
de l’escorrentia superficial causada per la permeabilització del sòl. Preveure
paviments tous i semipermeables, que puguin drenar l’aigua i exercir de d’impàs
entre l’espai natural de les Gavarres i el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.
- Garantir la connexió ciclista segura des de l’interior de l’àmbit a la via verda del
Carrilet així com amb la resta del municipi. Aquest punt és essencial ja que l’àmbit
esdevindrà un punt d’atracció d’un flux important de persones de forma diària.

A continuació s’avalua l’impacte ambiental dels sectors que el POUM proposa classificar
com a sòl no urbanitzable. Aquesta és una mesura urbanística que s’ha aplicat per
contenir el creixement urbanístic del municipi i, sobretot, per fer-lo ambientalment
compatible amb els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible que proposen les
determinacions de rang superior a les quals el planejament urbanístic municipal està
sotmès (article 3 del TRLUC).
7.2.2. Sòl no urbanitzable
A continuació, i seguint el requeriment de l’OTAA al Document d’Abast, s’avaluen els
principals efectes del POUM sobre els espais PEIN així com aquells entorns considerats
AIFF. Finalment, també incorpora al present apartat l’avaluació dels principals efectes
sobre Espais d’Interès Natural i els Espais d’Interès Connector.
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SNU – PEIN Gavarres
Classificació actual

Superfície
SNU

Tipologia del sector proposat

2.663 ha
SNU

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- Freqüentació de les activitats d’oci.

Mesures de protecció
ambiental

- Promoure la creació de franges de protecció anti-incendi.
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- Permetre augmentar superfície agrícola en aquestes zones: cultiu, plantació o
ramaderia, per gestionar l’entorn activament i no com a simple franja de protecció.
- Manteniment dels camins rurals per accedir a aquests indrets per agricultura o
incendi.
- Evitar obrir nous camins per a finalitats esportives i/o d’oci.
- Elaboració de figures de planejament derivar i/o ordenances municipals per regular
l’elevada freqüentació d’alguns espais naturals sensibles
- Creació d’itineraris per autointerpretar el paisatge mitjançant iniciatives concretes a
desenvolupar per l’Ajuntament.

SNU – PEIN l’Ardenya - Cadiretes
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

263

1.386 ha
SNU
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Impactes previsibles
al medi

- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- Freqüentació de les activitats d’oci.

Mesures de protecció
ambiental

- Franges de protecció anti-incendi.
- Permetre augmentar superfície agrícola en aquestes zones: cultiu, plantació o
ramaderia, per gestionar-ho activament i no com a simple franja de protecció.
- Manteniment dels camins rurals per accedir a aquests indrets per agricultura o
incendi.
- Evitar obrir nous camins per a finalitats esportives i/o d’oci.
- Elaboració de figures de planejament derivar i/o ordenances municipals per regular
l’elevada freqüentació d’alguns espais naturals sensibles
- Creació d’itineraris per autointerpretar el paisatge mitjançant iniciatives concretes a
desenvolupar per l’Ajuntament.

SNU – AIFF Ardenya
Classificació actual

Superfície
SNU

Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

264

1.810,18 ha
SNU (SU Rosamar)
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Sensibilitat
ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Afectació a la fauna derivada de les activitats antròpiques
- Pressió sobre els hàbitats d’aquestes espècies
- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- Pressió antròpica degut a la freqüentació de les activitats d’oci.

Mesures
de
protecció ambiental

- Manteniment de les espècies autòctones i prohibició d’ús d’espècies amb un
comprovat comportament invasor.
- Establir un Pla de gestió de la fauna quan l’activitat que es pretengui desenvolupar
pugui afectar de forma evident a la fauna o flora d’un espai AIFF.
- Implementar les accions que contempli el Pla de gestió de la fauna.
- En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge ferits o desorientats,
s’haurà de comunicar immediatament al centre autoritzat de recuperació de fauna
salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi. Sobretot si s’afecta de forma involuntària el
seu niu o bé si el fet succeeix dins l’espai ZEPA.
- Les activitats que puguin resultar molestes per a la fauna s’hauran de realitzar fora
de la temporada de nidificació, reproducció i cria de les espècies d’interès.
- Elaboració de figures de planejament derivar i/o ordenances municipals per regular
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l’elevada freqüentació d’alguns espais naturals sensibles.

SNU – AIFF Església – Santa Cristina d’Aro
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

Desconegut
SNU (SU)

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- Freqüentació de les activitats d’oci.
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Mesures de protecció
ambiental

- Seguir les determinacions de l’article 2 del Decret 172/2008, de 26 d’agost, de
creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
- Es prohibeix qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de
destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les.
- Es prohibeix posseir-los, naturalitzar-los, transportar-los, comercialitzar-los,
exposar-los a la venta o importar-los.
- Es prohibeix alterar l’hàbitat afectant negativament les seves poblacions.
- Es recomana informar a l’administració competent de la identificació d’aquesta
espècie.
- Qualsevol actuació dins l’àmbit de l’AIFF que inclou la presència de Myriostoma
coliforme haurà de tenir en consideració el possible impacte sobre l’espècie tot
evitant-ne el seu efecte o adoptant mesures correctores. Quan aquestes no siguin
possibles, cal adoptar les mesures de compensació adients, de manera que quan
aquestes acabin cal assegurar que l’estat de conservació de l’espècie sigui igual o
superior a la situació inicial.

SNU – EIN Bell-lloc – Torrent de la Coma
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

Ubicació del sector

267
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Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- Freqüentació de les activitats d’oci.
- Erosió derivada de l’excessiva freqüentació d’alguns espais

Mesures de protecció
ambiental

- Classificar l’àmbit com a Sòl no urbanitzable per evitar causar els previsibles
impactes sobre el medi.
- Franges de protecció anti-incendi.
- Permetre augmentar superfície agrícola en aquestes zones: cultiu, plantació o
ramaderia, per gestionar-ho activament i no com a simple franja de protecció.
- Manteniment dels camins rurals per accedir a aquests indrets per agricultura o
incendi.
- Evitar obrir nous camins per a finalitats esportives i/o d’oci.
- Elaboració de figures de planejament derivar i/o ordenances municipals per regular
l’elevada freqüentació d’alguns espais naturals sensibles
- Creació d’itineraris per autointerpretar el paisatge mitjançant iniciatives concretes a
desenvolupar per l’Ajuntament.

268

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

SNU – EIN Riu Ridaura i zona del Balcar
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

419,33 ha
SNU (SUD-16)

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Antropització excessiva de la zona fluvial del Ridaura
- Proliferació d’espècies invasores
- Pressió associada a infraestructures lineals
- Urbanització de la zona Molí d’en Tarrés per al desenvolupament d’un sector
d’activitat econòmica al municipi (veure impactes específics del SUD-4).

Mesures de protecció
ambiental

- Classificar l’àmbit com a Sòl no urbanitzable per evitar causar els previsibles
impactes sobre el medi.
- Aplicació de les mesures establertes al Pla especial de recuperació, ordenació i
protecció del riu Ridaura al pas pel terme municipal de Santa Cristina d’Aro.
- Aplicació de les mesures de protecció ambiental específiques establertes per al
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SUD-4 Molí d’en Tarrés (veure mesures de protecció SUD-4).
- Protecció de les peculiaritats ecològiques de la zona del Balcar, principalment de les
espècies autòctones pròximes al Ridaura.

SNU – EIN Vall de Solius
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

293,66 ha
SNU

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Conservació de l’àrea estratègica d’interès connector entre les Gavarres i l’Ardenya
- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
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- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- Freqüentació de les activitats d’oci.
- Erosió derivada de l’excessiva freqüentació d’alguns espais
Mesures de protecció
ambiental

- Classificar l’àmbit com a Sòl no urbanitzable per evitar causar els previsibles
impactes sobre el medi.
- Inclosa dins el sòl de protecció especial del sistema d’espais lliures del PTP-CG i
del PEU-02 per part del nou POUM, amb la finalitat de preservar el seu paisatge
emblemàtic, valor patrimonials, ambientals i econòmics.
- Franges de protecció anti-incendi.
- Permetre augmentar superfície agrícola en aquestes zones: cultiu, plantació o
ramaderia, per gestionar-ho activament i no com a simple franja de protecció.
- Manteniment dels camins rurals per accedir a aquests indrets per agricultura o
incendi.
- Evitar obrir nous camins per a finalitats esportives i/o d’oci.
- Elaboració de figures de planejament derivar i/o ordenances municipals per regular
l’elevada freqüentació d’alguns espais naturals sensibles
- Creació d’itineraris per autointerpretar el paisatge mitjançant iniciatives concretes a
desenvolupar per l’Ajuntament.
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SNU – EIN Vilar d’Aro – Bosc d’en Provençal
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

96,67 ha
SNU

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn

Mesures de protecció
ambiental

- Classificar l’àmbit com a Sòl no urbanitzable per evitar causar els previsibles
impactes sobre el medi.
- Franges de protecció anti-incendi.
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- Permetre augmentar superfície agrícola en aquestes zones: cultiu, plantació o
ramaderia, per gestionar-ho activament i no com a simple franja de protecció.
- Manteniment dels camins rurals per accedir a aquests indrets per agricultura o
incendi.
- Creació d’itineraris per autointerpretar el paisatge mitjançant iniciatives concretes a
desenvolupar per l’Ajuntament.

SNU – EIC Costa d’Alou – Riera de Salenys
Classificació actual

SNU

Superfície
Tipologia del sector proposat

831,76 ha
SNU

Ubicació del sector

Sensibilitat ambiental

Impactes previsibles
al medi

- Conservació de la coberta vegetal i les activitats lligades al sector primari
- Existència del risc d’incendi forestal
- Potenciació dels espais agrícoles dins el mosaic agroforestal
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-.Manteniment de la imatge paisatgística
- Integració a una estructura territorial amb funcions connectores
- Significació de les visuals del paisatge de l’entorn
- No es planteja la possibilitat d’ampliació de l’actual abocador situat prop de l’espai
d’interès connector
Mesures de protecció
ambiental

- Classificar l’àmbit com a Sòl no urbanitzable per evitar causar els previsibles
impactes sobre el medi.
- Parcialment inclòs dins la protecció de la Vall de Solius
- Franges de protecció anti-incendi.
- Permetre augmentar superfície agrícola en aquestes zones: cultiu, plantació o
ramaderia, per gestionar-ho activament i no com a simple franja de protecció.
- Manteniment dels camins rurals per accedir a aquests indrets per agricultura o
incendi.
- Creació d’itineraris per autointerpretar el paisatge mitjançant iniciatives concretes a
desenvolupar per l’Ajuntament.
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8. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES
Tot seguit s’aporten una sèrie de mesures a aplicar per tal de minimitzar els possibles
impactes negatius que el POUM de Santa Cristina d’Aro pugui tenir sobre el medi,
identificats a l’apartat anterior. Aquestes mesures han de ser considerades durant la fase
de planejament, execució de les obres o explotació, segons s’indiqui tot seguit. L’objectiu
d’aquestes mesures és garantir la consolidació i la correcta integració dels aspectes
ambientals en la transformació dels nous sectors urbanístics i en el tractament i
desenvolupament del sòl no urbanitzable del municipi.
En termes generals, qualsevol projecte i nova actuació en el territori haurà de justificar
que no impedeix o lesiona els valors que el POUM protegeix o preserva, i per tant no
interfereix en el desenvolupament o el manteniment dels valors naturals, connectors,
culturals o paisatgístic del terme de Santa Cristina d’Aro.
Pel que fa als efectes sobre el sòl, s’haurien de prendre les següents mesures en les
fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro:
EFECTES SOBRE L’ÚS DEL SÒL
Mesura

Fase

1. Conservació la terra vegetal decapada en acopis per la seva
posterior utilització en la fase de restauració i revegetació dels
sectors urbanitzats. Caldrà garantir que el substrat té les
característiques adients de textura i contingut de matèria orgànica
per garantir l’eficàcia de les plantacions.

Sectors

SUD-1, SUD-2,
SUD-3, SUD-4 i
SUND-1.

Fase
d’execució de
Quan s’escaigui, a la
les obres
Es prohibeix ubicar els acopis en espais vegetals fora de l’àmbit
resta d’àmbits de sòl
d’urbanització. Es recomana ubicar-los en espais destinats a les
urbà i en les
urbanitzacions o vials. Es recomana abonar els acopis de terres amb
actuacions en SNU
adobs naturals (d’origen animal, vegetal o mixt) o amb
biofertilitzants.
2. A l’annex dels projectes d’urbanització i edificació s’hi definirà el
moviment de terres i el balanç resultant, cercant compensar al
Fase de
màxim l’excavació i el terraplenat, en la mesura que ho permet la planejament
topografia existent i les actuacions que s’hi volen realitzar. El
Fase
projecte ha de contemplar el decapatge i preservació de la terra d’execució de
vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o
les obres
restaurar.

A tot el municipi

Fase
3. Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent
d’execució de
inferior o igual a 3H:2V. Els talussos, s’hauran de regenerar aplicant
les obres
tècniques de xerojardineria i sempre amb espècies pròpies de la
Fase
zona.
d’explotació

A tot el municipi

4. El material nou d’aportació haurà de provenir preferentment del
Fase
mateix àmbit, finca o municipi. Aquestes aportacions hauran de ser d’execució de

SUD-1, SUD-2,
SUD-3, SUD-4 i
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EFECTES SOBRE L’ÚS DEL SÒL
Mesura
les previstes per la legislació sectorial (Decret 396/2006, de 17
d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el
procediment de llicència urbanística per a millora de finques
rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres
de la construcció), i prèviament requeriran de la concessió de la
llicència municipal.

Fase
les obres

Sectors
SUND-1.
Quan s’escaigui, a la
resta d’àmbits de sòl
urbà i en les
actuacions en SNU

5. Assegurar la legalitat de les explotacions que subministren les
Fase
terres per condicionar els perfils geomorfològics del terreny, així com d’execució de
la qualitat del material.
les obres

A tot el terme
municipal

6. Garantir el trasllat dels materials de rebuig i residus generats per
l’obra a un abocador controlat i especificar l’empresa responsable
d’aquestes tasques d’evacuació, donant compliment al que disposa
Fase
el Decret 161/2001, de 12 de juny, de 12 de juny, de modificació del
d’execució de
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
les obres
residus de la construcció. Definir un Pla de gestió de residus de la
construcció durant les obres que permeti incrementar la valorització
de residus, la reutilització, i, en general, la seva correcta gestió.

Tots els nous
sectors del sòl urbà i
per actuacions de
SNU

7. Canalització de les aigües en els talussos, utilitzant de baixants i
Fase
cunetes que derivin l’aigua pluvial fins als drenatges naturals de d’execució de
l’àmbit, per tal de prevenir i gestionar possibles problemes d’erosió.
les obres

A tot el municipi

Fase de
8. S’evitarà la construcció d’edificacions en pendents superiors al
planejament
20%. En cas d’ocupar pendents superiors al 32% es preveuran
Fase
mesures d’estabilització de vessants. A partir del 50% de pendent no
d’execució de
es permet edificar.
les obres

A tot el municipi

9. Ordenar el moviment i l’aparcament dels vehicles pesats durant la
fase d’execució de les obres. Cal delimitar acuradament amb cinta
de senyalització l’àmbit afectat pels treballs i donar instruccions
precises als operaris per tal de:
- Instal·lar parcs restringits de maquinària durant les obres per
ordenar el moviment i l’aparcament dels vehicles pesats, evitant
Fase
l’ocupació dels espais lliures.
d’execució de
les obres
- No situar aparcaments de maquinària ni zones per a
l’emmagatzematge de materials prop de les lleres.

Tots els nous
sectors del sòl urbà i
per actuacions de
SNU

- Procurar que els aparcaments de maquinària s’ubiquin sobre
terreny impermeabilitzat per tal d’evitar vessaments i filtracions al
sòl.
10. Potenciar les superfícies amb paviments tous i permeables en
l’ordenació interna dels nous sectors (zones d’aparcament amb
paviment de sauló, zones lliures d’edificació dins dels espais oberts
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EFECTES SOBRE L’ÚS DEL SÒL
Mesura
de les finques privades, espais verds, zones enjardinades, etc.).

Fase
d’execució de
les obres

Sectors

11. Cada sector ha de justificar i garantir l’obtenció de les reserves
d’espais lliures mínims previstes a l’article 58.1f del TRLU i 65.1 i 66
del RLU, que han de respondre, com a mínim a la proporció de 20
m2 de sòl, cada 100 m2 de sostre admès pel planejament urbanístic
per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament
urbanístic.

Fase de
planejament

Polígons d’Actuació
urbanística i sectors
de Sòl Urbanitzable

12. Els nous sectors de creixement s’adaptaran al màxim a la
topografia existent del terreny, per tal d’alterar el mínim possible la
topografia vigent.

Fase de
planejament

Polígons d’Actuació
urbanística i sectors
de Sòl Urbanitzable

Fase de
13. Una vegada s’hagin acabat les obres d’urbanització caldrà
planejament
sembrar els talussos i superfícies nues de vegetació amb espècies
Fase
vegetals autòctones de la zona, per evitar excessiva erosió o
d’execució de
colonització d’espècies al·lòctones.
les obres

SUD-1, SUD-2,
SUD-3, SUD-4 i
SUND-1.

Fase de
14. Les activitats extractives preexistents que disposen de programa
planejament
de restauració vigent i de resolució d’autorització ambiental han de
Fase
donar compliment a les obligacions restauradores establertes als
d’execució de
respectiu Programes de restauració.
les obres

Zones d’acopi i
gestió de residus
formals i informals

Pel que fa als efectes sobre el medi natural, s’haurien de prendre les següents mesures
en les fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro:

EFECTES SOBRE EL MEDI NATURAL
Mesura

Fase

1. Es restringirà al mínim imprescindible la tala d’arbrat preexistent.
Fase
Sempre que sigui possible es conservarà i s’integrarà l’arbrat d’execució de
autòcton preexistent en el desenvolupament urbanístic del sector.
les obres

Sectors
Polígons d’Actuació
urbanística i sectors
de Sòl Urbanitzable.
També per les
actuacions en sòl
urbà consolidat i en
sòl no urbanitzable
(SNU).

SUD-1, SUD-2,
2. Es prohibirà en la jardinera, pública i privada, l’ús d’espècies amb
Fase de
SUD-3, SUD-4 i
demostrat comportament invasor (veure Annex I Relació d’espècies planejament
a evitar en la jardineria i la vegetació d’aquest document). S’entendrà
Fase
SUND-1.
per espècies vegetals invasores, i per tant completament restringides d’execució de
per al seu ús en els nous àmbits de creixement del POUM, qualsevol
les obres
Quan s’escaigui, a la
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EFECTES SOBRE EL MEDI NATURAL
Mesura
de les espècies que s’incloguin en el Reial Decret 630/2013, de 2
d’agost, por el que se regula el listado y catálogo español de
especies exóticas invasoras. És necessari regular l’ús preferent en
els enjardinaments d’espècies autòctones d’origen certificat,
adequades a les característiques climàtiques (xerojardineria) de la
zona.

Fase

Sectors
resta d’àmbits de sòl
urbà i en les
actuacions en SNU i
SU

3. Garantir l’ús exclusiu d’espècies autòctones d’origen certificat en
totes les plantacions efectuades als espais lliures i zones verdes dels
Fase
nous sectors. Promoure sobretot la substitució de les espècies d’execució de
al·lòctones amb un comportament clarament invasor, canviant-les
les obres
pes espècies autòctones típiques de la zona.

Polígons d’Actuació
urbanística i sectors
de Sòl Urbanitzable

Fase de
4. Conservar i potenciar els Hàbitats d’Interès Natural de rang planejament
prioritari. Especial èmfasi en els Àmbits d’Interès Faunístic i Florístic
Fase
situats al municipi.
d’execució de
les obres

A tot el terme
municipal

5. D’acord amb la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre,
per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies
Fase de
susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora), a les zones verdes planejament
públiques (incloent l’arbrat viari), no es podran plantar espècies dels
Fase
gèneres recollits al Decret 42/2007, pel que s’estableixen mesures d’execució de
de prevenció del foc bacterià: fruiters de llavor, les plantes
les obres
ornamentals i silvestres de la família de les rosàcies.

A tot el terme
municipal

6. En l’enjardinament dels espais lliures adjacents a espais fluvials i
recs es potenciarà l’ús d’espècies autòctones d’origen certificat. Es
plantaran espècies d’interès ecològic i pròpies de l’ecosistema:
freixes (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor), verns (Alnus
glutinosa), àlbers blancs (Populus alba), pollancres (Populus nigra),
salzes (Salix alba) i sargues (Salix eleagnos).

Fase de
planejament
Fase
Es seguiran les prescripcions del document “Criteris d’intervenció en d’execució de
les obres
espais fluvials” de l’Agència Catalana de l’Aigua i s’aplicaran les
mesures, en aquest sentit, apuntades a “Descripció i justificació de
les intervencions proposades” al Pla Especial Urbanístic de
recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al seu pas per
Santa Cristina d’Aro.
7. El disseny de les pantalles vegetals per preservar i permeabilitzar
les visuals paisatgístiques, i per adequar les zones de passeig i els
Fase de
vorals dels vials d’entrada als nuclis urbans es basarà en la Norma planejament
tecnològica de jardineria i paisatgisme NTJ 01P Pantalles vegetals:
Fase
recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals, d’execució de
elaborada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles
les obres
(COETA).
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EFECTES SOBRE EL MEDI NATURAL
Mesura

Fase

Sectors

Fase de
8. Promoure la vegetació a partir d’arbres caducifolis de les vies
planejament
urbanes consolidades per fer-les més amables, humanes i evitar la
Fase
insolació directe els mesos de més calor, reduint l’efecte “illa de
d’execució de
calor”.
les obres

A tot el sòl urbà i
urbanitzable

9. Potenciar les zones d’hortes, mantenint les actuals i creant-ne de
noves, en espais periurbans, per donar significat al paisatge que
Fase
envolta el nucli urbà, per extreure’n un aprofitament social i per crear d’execució de
un paisatge actiu. Es proposa recuperar per aquest ús alguns espais
les obres
com són els actuals espais erms de la vora urbana o bé àmbits
Fase
destinats a l’acopi i tractament de terres, una vegada cessin la seva d’explotació
activitat actual.

SNU a l’entorn del
nucli urbà

10. Es permet la rompuda de terrenys forestals si:
- La finalitat és la prevenció d’incendis forestals.
- Es tracta de recuperar terrenys que antigament havien estat
conreus i/o pastures i són aptes tècnicament i econòmicament per a
un aprofitament d’aquesta naturalesa, segons fixa l’article 23 de la
Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres
En el cas que es proposin rompudes en zones forestals sense un
passat agrícola, es permet si:
- No s’afecta zones incloses dins el sistema hidrogràfic o pendents
superiors al 10%.

A tot el SNU segons
l’article 233 de la
Normativa
urbanística

- No s’afecta zones incloses dins el sistema hidrogràfic o pendents
superiors al 10%.
- L’objectiu és la geometrització o ampliació dels camps existents i
no s’excedeix el 8% de la superfície actual del camp o el 14% en el
cas de superfícies cremades.

Amb relació als efectes sobre la connectivitat ecològica s’haurien de prendre les
següents mesures en les fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa
Cristina d’Aro:
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CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Mesura

Fase

Fase
1. Regular les tanques perimetrals en sòl no urbanitzable per tal que
d’execució de
siguin ecològicament permeables i integrades en el paisatge, similars a
les obres Fase
les tanques cinegètiques, que permeten el pas de microfauna.
d’explotació

Sectors

SNU

2. Les obres en els sectors adjacents a espais fluvials i les obres de
desbrossada, tala, etc., en SNU s’efectuaran prioritàriament fora de
l’època de reproducció de la fauna (febrer-juny).

Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació

Tot el terme
municipal

3. Es preveurà una franja d’espais lliures en els límits dels sectors que
confronten amb espais naturals o amb espais fluvials, amb l’objectiu
d’assolir una correcta transició entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable,
relligant els espais oberts amb la xarxa d’espais lliures i integrant els
entorns naturals al sòl urbà.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

SUD-1, SUD2, SUD-3,
SUD-4 i
SUND-1.

4. El disseny dels espais lliures es planejarà tenint en compte
especialment el seu consum hídric i de recursos. Es recomana la
utilització de vegetació adaptada a les condicions climàtiques locals,
afavorint l’estalvi d’aigua i de recursos.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el sòl
urbà

5. L’ordenació del sòl i la normativa urbanística hauran de garantir el
manteniment de les zones amb funció connectora i les espècies de fauna
més significatives.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

SNU

6. La distribució de zones verdes urbanes al nucli de Santa Cristina
permet una òptima permeabilitat ecològica en alguns sectors. Per
potenciar el verd urbà mitjançant les zones intersticials, la figura inferior
mostra una proposta de vies on caldria potenciar o conservar l’arbrat
viari. D’aquesta forma es connectarien els espais lliures urbans entre si,
alhora que s’estableix una eficaç connexió amb el SNU.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

Sòl urbà
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CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Mesura

Fase

Sectors

Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació

A tot el terme
municipal,
especialment
a les AIFF

7. En les zones afectades per l’àmbit que ocupa l’Àrea d’Interès Florístic i
Faunístic (AIFF) (veure apartat 7.2.1. d’aquest EAE), on s’indica la
presència de Myriostoma coliforme, situada entre l’avinguda de l’Església
i can Palmada, s’estableixen les mesures següents:
- Seguir les determinacions de l’article 2 del Decret 172/2008, de 26
d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
- Es prohibeix qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o
resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrancar-les.
- Es prohibeix posseir-los, naturalitzar-los, transportar-los, comercialitzarlos, exposar-los a la venta o importar-los.
- Es prohibeix alterar l’hàbitat afectant negativament les seves
poblacions.
- Es recomana informar a l’administració competent de la identificació
d’aquesta espècie.
- Qualsevol actuació dins l’àmbit de l’AIFF que inclou la presència de
Myriostoma coliforme haurà de tenir en consideració el possible impacte
sobre l’espècie tot evitant-ne el seu efecte o adoptant mesures
correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures
de compensació adients, de manera que quan aquestes acabin cal
assegurar que l’estat de conservació de l’espècie sigui igual o superior a
la situació inicial.

281

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PEL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Mesura

Fase

Sectors

Fase
d’explotació

Actuacions en
SNU

8. Es promou el manteniment de l’estructura vegetal formada de marges i
vores vegetals pel seu elevat valor ecològic i de connectivitat ecològica,
tant a les peces agrícoles, com en entorns agroforestals com en
bosquines intersticials i allà on s’hagin format com a preexistències del
paisatge natural. Seran d’aplicació les determinacions següents:
- Evitar l’eliminació de les vores i marges vegetals dels conreus existents.
- Limitar els nous espais oberts que es puguin generar al municipi
destinats a agricultura o ramaderia amb marges vegetals, que actuïn de
pantalles, frontera i impàs amb l’entorn.
- Es prohibeix la crema com a tècnica de control de vegetació,
especialment allà on s’hagi realitzat recurrentment per limitar el
creixement de la canya americana (Arundo donax), ja que d’aquesta
manera no s’eradica aquesta espècie invasora.
- Es prohibeix llaurar les vores vegetades.
- Es prohibeix l’ús d’alguns productes herbicides com el glifosat.
- Es conservaran i, si és possible, es rehabilitaran els marges naturals
dels escòrrecs i recs.
- Evitar creuar indiscriminadament les vores per accedir d’una parcel·la a
una altra, per evitar que deixin de ser funcionals.
- Evitar els punts d'abocament incontrolats.
- Aplicar un règim de dalla com a tècnica més eficaç per eliminar
determinades males herbes que són invasives del conreu.
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CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Mesura

Fase

Sectors

Fase
d’explotació

Actuacions en
SNU

Fase
d’explotació

Actuacions en
SNU

Fase
d’explotació

SNU

9. Es promou la restauració de la vegetació autòctona en els entorns
fluvials on la vegetació de ribera s’hagi vist alterada, colonitzada i
degradada per part d’espècies exòtiques invasores com la canya
americana (Arundo donax), de la forma en que es recull al Pla Especial
Urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al seu
pas per Santa Cristina d’Aro.
Tot seguit s’estableix un model a seguir per tal de contribuir a la reducció
d’aquesta espècie invasora:
- Extreure els rizomes de la canya mitjançant màquines i retirar-los, per
tal que no pugui tornar a arrelar. Repassar aquest procediment de forma
manual per assegurar-se que no han quedat rizomes supervivents.
- Aprofitar la zona neta de rizomes de canya per introduir espècies
autòctones que regenerin l’espai. Introduir principalment les següents
espècies: freixes (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor), verns (Alnus
glutinosa), àlbers blancs (Populus alba), pollancres (Populus nigra),
salzes (Salix alba) i sargues (Salix eleagnos).
10. Fomentar l’aprofitament agrícola dels espais erms en zona
periurbana, per extreure un rendiment agrícola de les terres però també
per crear sinergies positives al territori mitjançant la recuperació
d’espècies tradicionals a la zona, configuradores del paisatge típic del
lloc. Es proposa la recuperació dels conreus tradicionals de secà, com la
vinya, les oliveres o els ametllers, en aquests espais.
11. Per tal de millorar la connectivitat ecològica a banda i banda de la C31, una de les infraestructures més impermeables del municipi, es
proposa:
- Plantar arbres a banda i banda de la C-65, principalment als marges de
la infraestructura, per contribuir a la reducció de la contaminació acústica,
de l’impacte visual i per modificar i enlairar la trajectòria de vol dels ocells
i reduir els atropellaments d’avifauna.
- Traslladar al planejament derivat la proposta d’eixamplar els passos de
fauna i les canalitzacions dels cursos fluvials, per tal de permetre el pas
de mamífers.
12. Es proposa la consideració de les propostes de millora per a la
connectivitat procedent de l’Estudi de Connectivitat Ecològica de l’anella
perimetral de les Gavarres, que tenen per objecte facilitar i potenciar la
connectivitat ecològica entre el Massís de Cadiretes i els Gavarres:
- Proposta de construcció de dos passos inferiors amb caixos circulars o
rectangulars a l’alçada del Molí d’en Reixac, aprofitant la sobreelevació
de la via respecte els terrenys adjacents.
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Amb relació als efectes sobre el medi atmosfèric, s’haurien de prendre les següents
mesures en les fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa Cristina
d’Aro:
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Mesura

Fase

Sectors

1. Respectar i restringir els horaris laborals de les obres a les franges
diürnes, adaptant-los a la franja laboral comuna (de 8 a 20h).

Fase
d’execució de
les obres

A tot el terme
municipal

2. Utilitzar maquinària que compleixi els nivells normatius de soroll
permesos

Fase
d’execució de
les obres

A tot el terme
municipal

3. Limitar la velocitat dels vehicles pesants en la fase d’obres a 20Km/h.

Fase
d’execució de
les obres

Sector en
desenvolupament

4. Evitar realitzar previsions d’usos residencials i d’equipaments escolars
propers a focus de soroll (carretera, indústria, etc.) i en zona de
sensibilitat acústica alta (A) o moderada (B).

Fase de
planejament

A tot el terme
municipal

5. Els objectius de qualitat acústica pels edificis d’ús residencial han de
ser per a nous desenvolupaments urbanístics i per a les zones
urbanitzades existents la zona de sensibilitat acústica alta (A4) o la zona
de sensibilitat acústica moderada (B1), segons s’escaigui (Llei 16/2002 i
Decret 176/2009). Els instruments de planejament derivat i la seva
avaluació ambiental hauran de justificar el compliment d’aquests
objectius.

Fase de
planejament
Fase
d’explotació

SUD-1, SUD-2,
SUD-3, SUD-4 i
SUND-1

6. A les noves edificacions s’ha de donar compliment als requeriments
relatius al soroll, establerts al Código Técnico de la Edificación DB HR:
Protección frente al Ruido (aprovat pel Real Decret 314/2006) i els
especificats al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals d’ecoeficiència en edificis.

Fase
d’execució de
les obres

SUD-1, SUD-2,
SUD-3, SUD-4 i
SUND-1

7. En les calçades destinades a trànsit motoritzat, prioritzar l’ús de
paviments sonoreductors que garanteixin la màxima absorció acústica.

Fase
d’execució de
les obres

A tot el sòl urbà

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Mesura

Fase

1. En relació amb allò previst a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i tenint
en compte la zonificació del sòl no urbanitzable adjacent com a E2 (grau
de protecció alta) o E1 (grau de protecció màxima) en els espais
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d’execució de
les obres

Sectors

A tot el terme
municipal
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CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Mesura
Fase
corresponents a PEIN i XN2000; la il·luminació exterior de la via pública
ha de complir amb el que estableix la normativa en cada zona i:

Sectors

- Donar prioritat a la utilització preferent de làmpades LED i de vapor de
sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) en els
enllumenaments exteriors.
- Potenciar els mecanismes automàtics d’enllumenat públic (dobles
nivells) i sistemes de regulació del nivell lumínic (cèl·lules fotoelèctriques
o rellotges astronòmics).
- El flux d’hemisferi superior instal·lat de la lluminària no superarà en cap
cas el 50% del pla horitzontal.

2. Se seguiran les determinacions que estableix el RD 189/2008, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries als sectors: SUD-1, SUD-2, SUD-3, SUD-4 i SUND-1.

Fase
d’execució de
les obres

A tot el terme
municipal,
especialment
a SUD-1,
SUD-2, SUD3, SUD-4 i
SUND-1.

QUALITAT DE L’AIRE
Mesura

Fase

1. En la fase d’obra es regaran els camins i es racionalitzarà el moviment
de terres i el transport de materials en moments de vent fort per evitar la
generació i l’emissió de partícules sòlides a l’atmosfera.

Sectors

Fase
d’execució de
les obres

A tot el terme
municipal

Fase
d’explotació

A tot el
municipi

2. Contemplar la utilització de fonts energètiques renovables per a
autoconsum en les activitats industrials/terciàries i/o en els equipaments
públics i privats mitjançant els mètodes següents:
- Plaques fotovoltaiques o tèrmiques instal·lades al sostre.
- Calderes de biomassa, que es pot vincular amb la gestió de boscos
propers, reduint així les emissions de CO2 i el perill d’incendi de certs
boscos del municipi.
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Amb relació als efectes sobre el medi hidrològic i hidrogeològic s’haurien de prendre
les següents mesures en les fases corresponents de desenvolupament del POUM de
Santa Cristina d’Aro:
MEDI HIDROLÒGIC I HIDROGEOLÒGIC
Mesura

Fase

Sectors

1. Els aspectes relacionats amb la inundabilitat, l’abastament d’aigua
potable, el sanejament d’aigües residuals i l’adequació a la normativa
sectorial en matèria d’aigües s’hauran de tractar d’acord amb els criteris
de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’avaluació ambiental de plans
urbanístics, de data de 2009.

Fase de
planejament

A tot el terme
municipal

2. Les normes de protecció del domini públic hidràulic es completaran
amb la inclusió de la zona de servitud i de la zona de policia que
determina la vigent Llei d’aigües aprovada pel Reial decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol.

Fase de
planejament

A tot el terme
municipal

3. S’ha d’instal·lar una xarxa de sanejament separativa d’aigües pluvials i
residuals a tots els nous sectors de creixement urbanístics i connectar-los
a la xarxa municipal de sanejament.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres
Fase
d’explotació

SUD-1, SUD2, SUD-3,
SUD-4 i
SUND-1

Fase de
planejament

4. Quan no sigui possible actualment la connexió amb la xarxa de
sanejament s’haurà d’assumir la obligació permanent de de mantenir els
sistema de sanejament autònom en condicions òptimes per al seu ús i la
seva completa funcionalitat, a més d’assumir el compromís de connectar
l’edificació, al seu càrrec exclusiu, al sistema de sanejament mitjançant la
xarxa de clavegueram des del moment que aquest existeixi i es trobi en
condicions d’operativitat.

Fase
d’execució de
les obres

5. Afavorir que les edificacions (equipaments comunitaris) disposin de
dipòsits o sistemes d’emmagatzematge de les aigües pluvials a les
teulades o a les cobertes no transitables per al seu ús en regs i rentats.

Fase
d’execució de
les obres
Fase
d’explotació

Ús de sòl
destinat a
equipaments

6. Promoure l’enjardinament de les cobertes dels edificis, per tal de
facilitar el control ambiental passiu a través de la vegetació.

Fase
d’execució de
les obres

A tot el
municipi

6. Controlar el manteniment de la maquinària d’obres i adequar zones
d’aparcament impermeables de la maquinària pesada per tal evitar
l’abocament d’olis i hidrocarburs al sòl i impedir els seus efectes sobre el
medi freàtic.

Fase
d’execució de
les obres

SUD-1, SUD2, SUD-3,
SUD-4 i
SUND-1.
També als
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Segons
exposa el
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MEDI HIDROLÒGIC I HIDROGEOLÒGIC
Mesura

Fase

Sectors
PAU.

7. Assegurar l’existència a l’obra de mantes i materials absorbents
d’hidrocarburs per utilitzar en cas de vessaments accidentals.

Fase
d’execució de
les obres

SUD-1, SUD2, SUD-3,
SUD-4 i
SUND-1

8. Es regularà i es respectarà el perímetre de protecció entorn la captació
municipal d’aigua subterrània, en els quals es restringeixin les activitats
que puguin afectar la qualitat de les aigües o la mateixa captació.

Fase
d’explotació

SNU

9. Es garantirà la protecció de les aigües subterrànies a partir de valorar
el possible impacte de les noves activitats sobre el medi hidrogeològic.
Qualsevol activitat que sigui potencialment perillosa per a situacions de
risc de contaminació dels aqüífers – d’acord amb el tipus i intensitat de
l’activitat i la vulnerabilitat natural del medi–, se seguiran aquestes
condicions per assegurar la compatibilitat de la nova activitat amb la
sensibilitat del medi hidrogeològic: anàlisi d’alternatives (estudi
d’alternatives i, almenys, justificació que no hi ha altres emplaçaments
viables), adequació de la intensitat de l’activitat a les limitacions del medi,
i garanties de compliment de les normatives sectorials de protecció del
medi.

Fase
d’explotació

SNU

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres
Fase
d’explotació

SNU

10. Cal garantir la màxima permeabilitat del sòl a l’àrea de major aptitud
de recàrrega en el punt on es comuniquen els dos aqüífers al·luvials de
Ridaura, delimitada a la figura inferior. Afavorir la infiltració en aquest
sector és clau per assegurar l’adequada recàrrega dels aqüífers del
Ridaura.
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MEDI HIDROLÒGIC I HIDROGEOLÒGIC
Mesura

Fase

Sectors

11. Els tipus d’explotacions ramaderes es classifiquen segons el Decret
40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes de la
manera següent:
- Extensiva: els animals no estan allotjats dins d’instal·lacions i
s’alimenten fonamental en el pasturatge.
- Intensiva: els animals estan allotjats dins d’instal·lacions i són
alimentats de forma permanent dins de les instal·lacions.
- Semi intensiva: l’alimentació es basa fonamentalment en la pastura
però els animals estan estabulats durant un cert període de l’any.
- Autoconsum: la producció s’utilitza per satisfer les pròpies necessitats
de la persona titular de l’explotació i no es superen les unitats que bestiar
que estableixen els annexos del Decret 40/2014 per a cada espècie.
- Petita capacitat: la seva capacitat no supera les unitats de bestiar que
estableixen els annexos del Decret 40/2014 per a cada espècie.

Fase
d’explotació

SNU

Fase
d’explotació

SNU

Especial: són les instal·lacions que allotgen animals de producció de
forma temporal però no constitueixen una explotació ramadera i que
atesa la seva capacitat s’ha d’inscriure en el Registre oficial
d’explotacions ramaderes.
Per tot plegat, dins el municipi de Santa Cristina d’Aro es només es
permet la instal·lació de noves explotacions destinades a l’autoconsum o
de petita capacitat.
A la Vall de Solius, l’àmbit delimitat pel PEU-0, s’admet la ramaderia
extensiva sempre que no malmeti els valors de protecció d’aquest espai
natural. No s’admet noves activitats ramaderes en règim d’estabulació
permanent, ni intensives ni semi intensives ni de baixa capacitat, excepte
la cria d’animals per a consum propi. Les explotacions ramaderes
legalment autoritzades en el moment d’aprovació d’aquest POUM podran
mantenir la seva activitat.
12. La instal·lació de noves granges quedarà supeditada a l’aprovació
d’un estudi que valori la possibilitat d’emplaçaments alternatius i un
informe tècnic que justifiqui que la dimensió de la instal·lació s’adequarà
a la sensibilitat del medi físic i que garanteixi que no es posarà en risc les
aigües subterrànies. Concretament, s’aportarà un estudi tècnic
hidrogeològic que contingui especialment un balanç del nitrogen que es
genera i el que es pot generar i com i a on s’aplica en les terres de
conreu.
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MEDI HIDROLÒGIC I HIDROGEOLÒGIC
Mesura

Fase

13. Les actuacions de planejament hauran de fer-se d’acord amb els
“Criteris d’intervenció dels espais fluvials publicats” redactats per l’ACA al
març de 2002.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

Sectors

A tot municipi

Amb relació als efectes sobre el paisatge s’haurien de prendre les següents mesures en
les fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro:

PAISATGE
Mesura

Fase

Sectors

1. Potenciar la plantació d’arbrat a les zones verdes i en els vials interns.
Ordenar les zones verdes privades i de la via pública sota criteris
d’adaptació bioclimàtica. La plantació d’arbres de fulla caduca influeix
positivament en la reducció de la demanda energètica. Mentre a l’estiu
l’arbrat permetrà ombrejar els edificis i els carrers, a l’hivern la manca de
fullatge facilitarà l’entrada de la radiació solar. Els Projectes
d’urbanització hauran de tractar l’enjardinament de tot el sector urbanístic
amb espècies autòctones i d’origen certificat. Prioritzar l’arbrat a les vies
proposades per la figura inferior.

Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació
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A tot el sòl
urbà,
principalment
a SUD-1,
SUD-2, SUD3, SUD-4 i
SUND-1.
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PAISATGE
Mesura

Fase

Sectors

2. Considerar les directrius del paisatge corresponents al municipi de
Santa Cristina d’Aro d’acord amb la normativa del Pla Territorial Parcial
de les Comarques Gironines (PTPCG).

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació

A tot el
municipi

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el
municipi

3. Procurar la integració paisatgística de les noves edificacions i
construccions al seu entorn, a nivell de colors, materials i textures. És a
dir, afavorir la connectivitat i la cohesió dels paisatges urbans i
naturalitzats existents:
- Mantenir les alçades màximes d’acord amb les edificacions adjacents,
creant un cos unitari i evitant les diferències excessives en alineacions i
alçats, buscant així la proporcionalitat d’allò construït i la major integració
paisatgística.
- Cal predeterminar clarament la distribució i l’emplaçament dels volums
en funció de la coherència amb els elements definitoris del paisatge a la
zona.
- S’executaran els aspectes relacionats amb la tipologia d’edificació en
continuïtat amb els existents, materials, textures i colors de paraments
exteriors i teulades, així com la integració d’elements destinats a la
producció d’energia a partir de fonts renovables.
- Per a una correcta integració global és indispensable que els
planejaments derivats i la normativa del POUM determini l’obligatorietat
del tractament exterior unitari de tots els volums del sector.
- Les edificacions i altres elements relacionats amb les xarxes de serveis
del sector, tal com podria ser el cas de les estacions transformadores,
hauran de ser assumides a l’interior del sector i no s’ha de plantejar la
seva externalització al sòl no urbanitzable.
- Es mimarà especialment el tractament de les pantalles vegetals
arbrades en la perifèria d’alguns sectors d’actuació per tal de millorar les
visuals, d’ocultar elements o construccions que generen impacte
paisatgístic excessivament negatiu, o d’adequar espais destinats al
passeig a les zones verdes i vorals de les carreteres, donant un
tractament unitari i de continuïtat al sòl urbà i a la seva transició amb el
sòl rústic mitjançant un urbanisme de qualitat.
- Utilitzar principalment materials d’origen natural i obtinguts a partir
d’explotacions controlades, convenientment legalitzades, tals com:
materials d’origen vegetal (fusta, malles i mantes orgàniques, etc.),
materials d’origen mineral (pedra natural, graves), etc.
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PAISATGE
Mesura

Fase

Sectors

4. Cercar l’òptima transició entre les edificacions tradicionals i les noves,
entenent que cal incorporar al teixit urbà els elements arquitectònics
històrics de Santa Cristina d’Aro.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el sòl
urbà, però
també al SNU

5. Potenciar la urbanització i l’arquitectura de qualitat, tant pel que fa als
edificis públics com als privats, en totes les classificacions del sòl.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el
municipi

6. Qualsevol nova construcció en sòl no urbanitzable haurà de comptar
amb el corresponent Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) que
en garanteixi la seva adequada inserció en el paisatge.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

Arreu del SNU

7. Soterrar les infraestructures de subministrament sempre que sigui
viable, evitant la contaminació electromagnètica fruit de l’activitat de
sistemes de radiocomunicació i de transport d’energia elèctrica, i
millorant la qualitat paisatgística del sector, principalment en sòl urbà.

Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació

A tot el
municipi

Amb relació als efectes sobre la demanda de recursos s’haurien de prendre les
següents mesures en les fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa
Cristina d’Aro:

DEMANDA DE RECURSOS
Mesura

Fase

Sectors

1. S’instal·larà una xarxa d’abastament de polietilè, estanca i eficient en
els nous sectors, tal com detalla la Memòria Urbanística. Pel que fa als
sectors sense connexió a EDAR, es proposa un escenari transitori
regulat per les Disposicions Transitòries de la Normativa Urbanística.
L’estudi de la xarxa de sanejament municipal que forma part del POUM
detalla les actuacions proposades per a cadascun dels sectors sense
connexió a EDAR.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres
Fase
d’explotació

Nova xarxa als
SUD i D.
Transitòria a
les
urbanitzacions
sense
connexió a
EDAR

2. Les noves edificacions han de minimitzar el consum de recursos
(energia, aigua i materials) donant compliment a la normativa vigent
d’ecoeficiència (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis) És a dir,
aplicar en les noves construccions els següents criteris:

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres
Fase

A tot el
municipi
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DEMANDA DE RECURSOS
Mesura
- Distribuir les
d’il·luminació,

Fase
d’explotació
tipologies

edificatòries

segons

les

Sectors

necessitats

ventilació i climatització.
- Afavorir la possibilitat d’edificacions amb orientació al SW (± 45ºC).
- Considerar els fluxos naturals d’aire per dissenyar carrers i parcel·les
per tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents
dominants.
- Incorporar als edificis sistemes de captació i de transformació d’energia
solar fotovoltaica, segons determina el CTE a la secció HE5.
- Dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions, minimitzant les
ombres, per tal de facilitar la instal·lació de captadors solars (tèrmics i/o
fotovoltaics). Afavorir la integració arquitectònica dels captadors solars.
- Dimensionar les xarxes de transport d’energia elèctrica garantint la
possibilitat d’implantació d’energies renovables i de noves tecnologies
(fibra òptica).
- Les obertures de les noves edificacions comptaran amb dispositius de
protecció solar per evitar sobreescalfaments en èpoques de calor.
- Les instal·lacions elèctriques disposaran de mecanismes d’estalvi i
eficiència energètica, com làmpades de baix consum i temporitzadors.
Fase de
3. S’haurà d’obtenir la certificació d’eficiència energètica dels nous
planejament
edificis, d’acord amb les prescripcions establertes al Reial Decret
Fase
47/2007 de certificació d’eficiència energètica en edificis i s’estableix la
d’execució de
limitació d’obtenir un nivell mínim “C” per a l’obtenció de la llicència
les obres Fase
d’obres.
d’explotació

A tot el
municipi

4. Els projectes d’obra han de preveure mesures adients d’estalvi d’aigua
i, quan sigui el cas, de reutilització d’aigües residuals:
- Instal·lar dispositius d’estalvi d’aigua (reductors de cabal en aixetes,
cisternes de vàters amb doble descàrrega, sistemes de reg eficient, etc.).
- Instal·lar sistemes de reutilització de l’aigua (dipòsits de recollida de
pluvials en parcel·la privada i/o en sostre, per tal de reutilitzar les aigües
pluvials per a reg de zones verdes privades, rentats exteriors i interiors i
per a la recàrrega de les cisternes dels vàters, etc.).
- Instal·lar sistemes eficients de reg en les zones enjardinades públiques i
privades (microreg, sistemes automàtics temporitzats pel reg nocturn,
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planejament
Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació

A tot el
municipi
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DEMANDA DE RECURSOS
Mesura
horaris, etc.) i afavorir l’ús de la xerojardineria.

Fase

Sectors

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres Fase
d’explotació

A tot el Sòl
urbà

6. Els nous habitatges plurifamiliars del nucli urbà hauran de preveure
espais per a l’aparcament (comunitari o privat) de vehicles sostenibles
amb el medi ambient com bicicletes o similars.

Fase de
planejament

SUD-1
Ridaura i nous
edificis
plurifamiliars
en sòl urbà

7. Donar compliment a les mesures establertes en l’Estudi d’Avaluació de
la Mobilitat Generada (EAMG) que acompanya el POUM de Santa
Cristina d’Aro.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el
municipi

8. Es potenciarà l’ús de productes emprats en la construcció amb distintiu
de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta
ecològica de la UE o qualsevol altra etiqueta ecològica de tipus I (ISO
14.204) o tipus III (ISO 14.205).

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el
municipi

9. Potenciar espais de mobilitat intermodal (vehicle, transport públic,
bicicleta i a peu) en l’elaboració dels projectes d’urbanització, sobretot en
el sector SUD-1 Ridaura, de compleció del nucli urbà.

Fase de
planejament
Fase
d’execució de
les obres

A tot el Sòl
urbà,
especialment
a SUD-01
Ridaura

Fase de
planejament

A tot el sòl
urbà,
especialment
a SUD-01
Ridaura

- Es proposa un criteri per a dimensionar els corresponents dipòsits de
recollida d’aigües pluvials que serà de com a mínim de 0,03 m3/m2 jardí.

5. Es faran les reserves necessàries en via pública per a la recollida
selectiva de residus i per a l’aparcament de vehicles i bicicletes, buscant
al màxim la seva funcionalitat i inserció paisatgística en l’entorn.

10. Proposta d’espais de recàrrega de vehicles elèctrics al planejament
derivat que desenvolupi i concreti la zonificació dels sectors,
especialment al SUD-1 Ridaura i als sectors delimitats de MU i PA del sòl
urbà.

Fase
d’execució

Amb relació als efectes sobre els riscos naturals s’haurien de prendre les següents
mesures en les fases corresponents de desenvolupament del POUM de Santa Cristina
d’Aro:
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RISCOS NATURALS
Mesura

Fase

Sectors

1. Aplicació de totes les condicions de la Prognosi d’Inundabilitat del
present POUM.

Fase de
planejament
Fase
d’execució
Fase
d’explotació

A tot el
municipi

2. Es prioritzaran i conservaran, tant en els enjardinaments públics com
en la franja perimetral de seguretat (de 25 m aprox.) les espècies de
baixa inflamabilitat llistades en l’Annex II- Espècies de baixa inflamabilitat
per a la prevenció d’incendis forestals del present EAE.

Fase de
planejament
Fase
d’execució
Fase
d’explotació

A tot el
municipi

3. S’aplicaran perímetres de protecció per a la prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions amb o sense continuïtat immediata amb la
trama urbana, en els nuclis urbans, en edificacions i en instal·lacions
situades en terrenys forestals, d’acord amb el que estableix la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Fase de
planejament
Fase
d’execució
Fase
d’explotació

Sectors
residencials
adjacents a la
matriu
boscosa.

Fase de
planejament
Fase
d’execució
Fase
d’explotació

Sòl urbà

4. És necessari la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova
construcció, d’acord amb les directrius que estableix el Codi Tècnic de
l’Edificació. Aquests estudis geotècnics hauran de tractar especialment
aquests riscos naturals i hauran d’instar a les solucions constructives
més adients.
Les noves construccions han de complir amb la norma NCSE-02 (Norma
de Construcción Sismoresistente. Parte General y Edificación (CTE)
segons RD 314/2006 i la seva posterior modificació RD 1351/2007). En
aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente Española
(NCSE-02) estableix pel municipi de Santa Cristina d’Aro un valor
d’acceleració sísmica bàsica de 0,05 g.
S’evitaran les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics
preexistents.
Es prendran les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament
d’inestabilitats.
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9. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLANEJAMENT I COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
AMBIENTALS ESTABLERTS
9.1. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
A continuació s’avalua el grau de compliment del POUM als objectius ambientals
proposats en la fase inicial de redacció del present POUM. Per tal de realitzar aquesta
avaluació de forma acurada, es proposa la catalogació de cada objectiu segons el grau
de compliment, de la següent manera:
Satisfactori: compleix clarament amb l’objectiu marcat.
Notable: es compleix de forma clara amb l’objectiu però es milloraria el grau de
compliment d’aquest amb la implementació de les mesures ambientals (apartat 8).
Parcial: l’objectiu ambiental només es segueix en part, però es milloraria el grau de
compliment d’aquest amb la implementació de les mesures ambientals (apartat 8).
Insuficient: no compleix de forma clara l’objectiu ambiental.

1. Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent

Notable

Pel que fa al primer objectiu, el nou POUM estableix una clara diferència amb el POUM/2008
respecte al model territorial que pretén implementar. La revisió del POUM segueix aquest
objectiu ambiental en la mesura que desclassifica els sectors urbanitzables que no compleixen
els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, per suposar un excessiu consum del
sòl i de recursos. Tanmateix, el nou POUM assenta les bases d’un creixement compacte pel
municipi de Santa Cristina d’Aro. Tot i això, els sectors ja urbanitzats en base al que permetia
el POUM vigent implicaran la consolidació de sectors especialitzats residencials de baixa
densitat i amb unes característiques que no són les que pretén impulsar el POUM present. Per
contrarestar l’urbanisme desenvolupat a partir del POUM aprovat el 2008, la tipologia urbana
que es proposa pel municipi s’allunya de la baixa densitat residencial, com venia succeint amb
el planejament anterior, i s’aproxima a una major densitat tot establint una xarxa d’espais lliures
que permeten la integració i connexió de l’entorn natural periurbà dins la trama urbana. En
aquest sentit, el POUM garanteix a coherència amb les determinacions del planejament
superior, pel que fa a les capacitats de creixement urbanístic municipal. La delimitació que
proposa la present revisió del POUM, recull els límits reals fixats l’any 2004 i 2006 pels PEIN de
Cadiretes i Gavarres, respectivament, i resol les discrepàncies de manera satisfactòria.
Finalment, també es proposen millores a mitjà termini pels sectors urbans amb dèficits evidents
d’urbanització, especialment pel que es refereix a les infraestructures de sanejament.
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2. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi

Notable

L’equilibri entre l’entorn urbà i l’entorn natural esdevé al present POUM una de les prioritats. El
patrimoni natural ha estat un dels punts de partida per establir els models de desenvolupament
urbanístic que es pretenia seguir. És per això que aquest objectiu es compleix àmpliament pel
que fa a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro. Els espais més sensibles
ambientalment s’han tingut presents per alliberar-los de la càrrega urbanística i de la pressió
antròpica, com són les lleres de la Riera de Malvet i el seu aiguabarreig amb el Ridaura, els
espais agrícoles periurbans o les zones inundables. Tot i això, l’herència d’antics planejament
urbanístics fa que aquest objectiu no es pugui complir del tot ja que algunes zones ja
urbanitzades en entorns sensibles (per qüestions de pendents, per exemple) no compleixen del
tot el present objectiu. Pel que fa a les àrees delimitades com a AIFF s’han proposat mesures
específiques per minimitzar la pressió antròpica i l’impacte humà sobre aquests espais (veure
apartat 7.2.1.). Pel que fa a la matriu biofísica, aquesta es preserva de la càrrega urbanística i
només s’afecta aquella que té menys valors naturals i paisatgístics de rellevància. S’ha situat
com a prioritat la conservació dels hàbitats d’interès comunitari més rellevant i la potenciació i
millora d’aquells que estan en una situació de degradació evident, com són els marges del
Ridaura.

3. Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica

Notable

En relació amb l’objectiu anterior, una de les prioritats del present POUM és establir una relació
adequada i respectuosa entre l’entorn urbà i l’entorn natural. Per minimitzar l’impacte urbà
sobre la matriu territorial el POUM proposa una sèrie de connectors o corredors pels quals es
potencia la connectivitat ecològica de la Vall d’Aro. Els cursos fluvials han estat històricament
una xarxa clau per a la connectivitat ecològica de la zona, establint sinergies entre els entorns
elevats i els més deprimits de la vall. Les darreres dècades aquests espais han patit una
pressió antròpica molt elevada a causa de l’artificialització d’alguns d’aquests espais, per
exemple. El que es pretén amb el present POUM és recuperar aquests espais, garantir que no
s’ocupen amb els nous creixements urbans i potenciar el seu caràcter connector. Així doncs,
alguns cursos predominants com són el riu Ridaura, la Riera de Malvet, la Riera de Solius o la
Riera del Vilar, s’han proposat com a connectors ecològics i s’han protegit urbanísticament amb
mesures concretes (veure apartat 7.2.2. i 8). A més, s’han incorporat regulacions estrictes en
aspectes ambientals i pel que fa a assentaments, edificacions i usos en entorns d’alt valor
ecològic i paisatgístic com la Vall de Solius (article 233 de la Normativa Urbanístic i apartat
7.2.1 del present document).

4. Conservació de la qualitat i permeabilitat paisatgística

Notable

El quart propòsit ambiental té un grau de compliment notable donat que es conserven els
espais forestals, agrícoles i fluvials del municipi davant de l’amenaça del desenvolupament
urbanístic. Tot i això, en certa mesura, els pocs espais de sòl urbanitzable que manté el
present POUM impliquen una desnaturalització del seu àmbit, ja sigui per reduïdes
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desforestacions o bé per l’acostament urbà a la façana fluvial del Ridaura. Malgrat això, el que
es pretén amb el desenvolupament d’alguns sectors (principalment el SUD-1 Ridaura) és la
potenciació de la façana fluvial del nucli urbà, la recuperació de les relacions amb aquest
entorn i la recuperació de les característiques autòctones de la xarxa fluvial. És per això que,
malgrat que alguns creixements puguin suposar una pressió sobre la matriu territorial, aquests
s’han proposat sempre de forma argumentada i seguint un model de desenvolupament
urbanístic sostenible. Per altra banda, el present POUM garanteix la protecció de la Vall de
Solius en base a les característiques naturals i paisatgístiques peculiars d’aquest lloc. També
es protegeixen els espais periurbans davant del creixement urbanístic i els indrets singulars per
raons de caràcter històric, cultural o rural.

5. Protecció del sòl i l’activitat agrícola

Satisfactori

El present POUM delimita la matriu agrícola i la protegeix mitjançant l’article 232 de la
Normativa Urbanística. L’ordenació del SNU permet establir una priorització dins els sòls
agrícoles, en funció del seu valor productiu, connector i ecològic. A més, per potenciar l’ús
social, paisatgístic, productiu i pedagògic de les hortes, es delimiten espais d’hortes de valor
amb la clau urbanística N2c, dotant de major rellevància aquests entorns, propiciant una
recuperació d’aquesta activitat i evitant la seva degradació. L’objectiu d’aquesta delimitació és
conservar i potenciar la capacitat productiva d’una activitat tradicional en clar retrocés al
municipi i a la Vall d’Aro. L’objectiu principal en aquest sentit ha estat perpetuar aquesta
activitat singular, amb una bona relació amb el medi a la façana periurbana del nucli urbà.

6. Prevenció i gestió dels riscos naturals existents

Notable

El nou POUM permet desclassificar tots aquells sectors exposats de forma evident al risc
d’inundació en diversos indrets del municipi. És evident que l’emergència climàtica actual
requereix d’accions contundents en aquest sentit i la revisió del POUM evita l’excessiva
exposició a un risc que ha estat i serà més recorrent els propers anys. També s’eviten els
creixements en discontinuïtat amb la trama urbana existent o en sectors amb un elevat risc
d’incendi forestal. Tant l’apartat 8 del present EAE com la Normativa (veure article 302 sobre
ocupació màxima de la parcel·la) proposen mesures específiques per reduir els riscos derivats
de l’edificació en pendents excessius o en zones en risc de moviment dels vessants. Per tot
plegat es considera que el nou POUM compleix de forma notable amb aquest objectiu que s’ha
consolidat com un dels prioritaris a l’hora d’escollir els nous sectors de creixement i els àmbits
urbans a consolidar.

7. Estructuració integrada del sistema de mobilitat

Notable

El POUM, mitjançant l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), realitza els càlculs
de la mobilitat generada a partir de l’execució del planejament. En base a aquest càlcul
s’estimen unes necessitats d’aparcament, tant en via pública com fora, per a diversos mitjans
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de transport. Un dels principals objectius de l’EAMG ha estat donar major importància als
modes de transport no motoritzats, sobretot pel que fa a la mobilitat interna dins el nucli urbà de
Santa Cristina d’Aro. Per aconseguir aquest fet s’han proposats uns àmbits de confluència
entre diversos mitjans de transport, tant públic com privats, per teixir una xarxa complexa i
integrada de mobilitat, amb l’objectiu de facilitar l’accés de la població al transport col·lectiu i als
mitjans de transport no motoritzats.

8. Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus
efectes i desenvolupament sostenible de l’activitat

Notable

El POUM estableix un model d’assentament humà alternatiu al que s’estava desenvolupant fins
l’actualitat, partint de la necessitat d’adaptar-se al canvi climàtic i, en la mesura del possible,
contribuir a frenar-lo. En primer lloc, la tipologia d’edificació que es prioritza als nous sectors de
creixement urbà té una menor repercussió negativa sobre el medi degut a la menor consumició
de recursos. També es potencia l’estalvi i l’eficiència energètica i l’aplicació de mesures
concretes pel que fa al consum de recursos energètics (veure apartat 8). Pel que fa a la
reducció de residus i a la reutilització dels mateixos, els darrers anys el municipi ja ha
consolidat una clara tendència a l’augment del reciclatge. El POUM pretén contribuir en aquest
sentit, potenciar el reciclatge sobretot al nucli urbà, mitjançant la millora en l’eficiència dels
sistemes de recollida actuals o la implementació de nous. Finalment, l’apartat 8 adopta
mesures concretes pel que respecte al compliment dels niells acústics i lumínics.

9.2. CONCLUSIÓ DE L’AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
Després d’haver realitzat l’avaluació ambiental del POUM de Santa Cristina d’Aro
mitjançant el darrer apartat del present EAE, es conclou que l’impacte ambiental previst
del desenvolupament urbanístic és compatible amb la sostenibilitat amb el medi ambient.
La proposta urbanística plasmada a través del POUM aplica els requeriments dels
diversos informes inclosos dins el Document d’Abast i les propostes que s’han fet arribar
a l’equip redactor durant els processos participatius amb la ciutadania.
L’estratègia que pretén seguir el POUM és de desenvolupament urbanístic sostenible,
d’una forma compacta i cohesionada amb el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, permetent
la consolidació dels sòls urbans existents. És cert que la proposta urbanística incideix en
la sostenibilitat, però també és cert que el desenvolupament d’alguns sectors tenen un
impacte moderat sobre l’entorn. Per tal que aquest impacte sigui compatible el present
EAE ha proposat una sèrie de mesures a tenir presents (apartat 8) a l’hora de planificar,
desenvolupar o edificar els nous sectors urbans de creixements, així com algunes
directrius aplicables a tot el municipi.
Els documents que acompanyen el POUM (Estudi Ambiental Estratègic, Estudi
d’Inundabilitat, etc.) han influït en la presa de decisions i han contribuït en la formulació de
quines han de ser les estratègies urbanístiques ambientalment compatibles.
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En conclusió, la proposta de POUM per a l’aprovació inicial presenta una viabilitat
ambiental satisfactòria perquè:
- Es regeix pel principi de desenvolupament urbanístic sostenible definit a l'article
3 de la Llei d'urbanisme, el qual té com a objectiu mestre la utilització racional del
territori.
- Defineix actuacions delimitades a través de polígons d’actuació urbanística per
millorar les condicions del sòl urbà existent, amb la finalitat de consolidar-los i
incorporar-los a estratègies de compactació, d’obtenció d’espais lliures o de
transformació d’ús.
- Compleix amb les directrius de model urbanístic i bases per a la protecció
ambiental a escala territorial que determinen els instruments de planejament
superior.
- Considera, analitza i incorpora les prescripcions procedents, durant la fase de
consultes, de l’administració competent en matèria urbanística i dels principals
vectors ambientals i territorials que intervenen en el planejament urbanístic.
- Defineix el valor del sòl no urbanitzable, potenciant els seus valors ambientals i
considerant-lo com un espai actiu. Posa èmfasi en la compatibilització de
l’activitat agrícola tradicional amb el valors naturals de Santa Cristina d’Aro.
- Compleix en molt bona part amb els objectius ambientals establerts a la fase
inicial del Pla i que són els que regeixen la integració i la maduració dels
aspectes ambientals dins de la proposta de planejament. Aquests objectius són
la columna vertebral amb què es construeix la proposta del POUM en termes de
sostenibilitat ambiental (detallats i avaluats a l’apartat 9.1.Compliment dels
objectius i criteris adoptats).
- El Pla estableixen una sèrie de condicions i criteris urbanístics i ambientals que
permeten generar oportunitats ambientals o compatibilitzar les propostes
urbanístiques del POUM amb els objectius de preservació del medi. D’aquesta
manera el compliment dels objectius ambientals és més ampli i afinat.
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10. SUPERVISIÓ I CONTROL. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
La legislació marc d’Avaluació ambiental estratègica de plans i programes requereix
establir mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporti una
actuació urbanística.
L’article 29.Seguiment de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes estableix les següents determinacions:
“1. El promotor del pla o programa és el responsable de dur a terme el seguiment dels
efectes sobre el medi ambient que comporta l’aplicació o l’execució dels plans i
programes. En els supòsits de plans i programes de promoció privada, el responsable
d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la tramitació del procediment
d’elaboració i d’aprovació del pla o programa.
2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment ambiental dels plans i
programes. A aquests efectes, en els supòsits en què la legislació sectorial que regula
el pla o programa estableixi un òrgan específic de seguiment, aquest és l’encarregat
de donar compte a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb la periodicitat
que estableixi la memòria ambiental. En la resta de supòsits, atenent la
transcendència del pla o programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la resolució a
què fa referència l’article 25, la necessitat de designar un director o directora
ambiental de seguiment del pla o programa o una comissió mixta de seguiment”.

El promotor del Pla emetrà els informes de seguiment amb la periodicitat que determini
l’òrgan ambiental en la resolució de l’avaluació ambiental, i els remetrà a l’òrgan
ambiental.
D’acord amb l’objectiu d’integrar els condicionants ambientals en els processos de presa
de decisions en totes les fases de desenvolupament del planejament general i derivat, el
Programa de Vigilància Ambiental (PVA) procura:
- Controlar que s’ha incorporat al planejament (general i derivat) els objectius,
mesures i criteris ambientals establerts a la documentació associada, és a dir, a
l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE).
- Establir eines de control i seguiment a l’assistència en la fase d’obres, és a dir,
supervisar l’aplicació de les mesures ambientals per a cada possible aspecte o
vector ambiental afectat.
- Establir eines de control i seguiment a l’assistència en la fase d’explotació o
d’ús.
És a dir, el Programa de Vigilància Ambiental (PVA) ha de cobrir 1) el control i la
supervisió de la documentació de la fase de planejament, 2) el control i assistència en
l’execució de les obres i 3) el control i assistència en fase d’explotació.
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El PVA del POUM de Santa Cristina d’Aro estableix mecanismes que permetran verificar
el nivell d’incorporació dels aspectes i mesures ambientals durant el desenvolupament
d’aquest, i també la seva adequació i eficàcia. Si s’escau, es podran identificar dèficits en
la viabilitat ambiental del Pla, i s’orientaran les mesures o els criteris aplicables per tal de
donar compliment o modificar/reformular els objectius ambientals preestablerts.
El PVA s’haurà d’iniciar des del començament de les obres d’urbanització i controlar, en
aquesta fase, el desenvolupament de les obres pel que fa als moviments de terra, la
integritat i el respecte dels elements naturals que no hagin de ser afectats per les obres,
les restauracions, i la correcta execució de les previsions del mateix POUM de Santa
Cristina d’Aro relacionades amb aspectes ambientals (xarxes de clavegueram,
depuradora, enllumenat, etc.). Posteriorment el PVA ha de tenir continuïtat durant
l’explotació del sector d’acord amb les operacions de seguiment previstes en el
document.
El PVA del POUM de Santa Cristina d’Aro s’estructura mitjançant indicadors, tal com s’ha
explicitat a l’apartat 4.3. Els indicadors són paràmetres o factors que permeten conèixer
de forma ràpida i precisa l’estat d’una mesura o situació en un lloc i un temps determinat.
Els indicadors de seguiment ambiental proposats són eines d’avaluació fàcilment
mesurables, pràctics i comprensibles (per tal d’actuar com a informació pública, si
s’escau).
Pel que fa a la periodicitat de càlcul dels indicadors proposats i/o pel que fa a
l’establiment de nous indicadors, serà competència del promotor i/o constructor -en
col·laboració amb les administracions competents-, realitzar el seguiment de les accions i
les mesures proposades que es materialitzarà mitjançant un Informe d’avaluació i
seguiment. Aquest informe ha de contenir una breu descripció de les tasques realitzades
durant el període, el càlcul i la interpretació dels indicadors, i una proposta de millora dels
indicadors i de les mesures o objectius si s’escau.
Aquest informe es proposa que es realitzi, com a mínim, amb les actualitzacions de
l’Agenda del POUM, sense perjudici d’una revisió avançada en els supòsits establerts pel
POUM o per la normativa urbanística.
Per a cada indicador de seguiment ambiental s’ha definit la tendència desitjada dels
valors obtinguts i el moment del seu càlcul en el desenvolupament del POUM (fase de
planejament/projecte d’urbanització, fase d’execució d’obra i fase d’explotació). En el
càlcul dels indicadors que es proposa és convenient estudiar l’evolució de les tendències
en comparació amb els resultats obtinguts en anys anteriors.

= augment
= reducció

A continuació es fa una proposta dels indicadors que
s’haurien de tenir en compte en el procés de supervisió i
seguiment ambiental de l’execució del Pla i, tal com
estableix el Document d’Abast, es realitza el càlcul a partir
de la proposta de revisió de POUM (2020).

= consolidació
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Indicador

Segons proposta
d’ordenació 2020

Percentatge de sòl artificialitzat

9,42 %

Superfície artificialitzada per habitant (2008 i 2020)
(m²/hab)

Percentatge d’ocupació del SNU
Previsió de nous
demogràfiques

1.255 m²/hab

2,20 % (133,83 Ha)

habitatges segons necessitats

Superfície de SNU a sòl urbanitzable o sòl urbà

0,4325 habitants per
habitatge nou / increment
població
0 Ha

Superfície de SNU amb protecció ambiental

SNU = 6.073,23 ha

Percentatge de sòl urbà i urbanitzable inclòs en zones
inundables o de risc

4,63 %

Percentatge d’ocupació de matriu agrícola en actiu

3,85 %

Evolució de la superfície forestal ocupada per espècies
forestals al·lòctones

(al·lòctones / total)*100

Percentatge de trams de vialitat amb arbrat autòcton

El
valor
s’obtindrà
mitjançant treball de
camp o bé amb dades
cedides per l’Ajuntament

Xarxa viària prioritària per a vianants i/o bicicletes

Proposta dels carrers
amb una amplada < 7m

Percentatge d’habitatges de protecció oficial respecte
al total d’habitatges

El valor s’obtindrà a partir
de les dades de
l’Ajuntament.

Consum d’aigua d’abastament a tot el municipi (2019)

743.020 m3/any

Consum diari d’aigua d’abastament

398,75 l/hab/dia
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Consum energètic municipal (kWh/any). (2009)

184.815.342 kWh/any

Consum energètic per càpita (kWh/hab/any). (2009)

36.837,82 kWh/hab/any

Previsió d’augment del consum energètic (execució
total POUM)

18.437,488 kW

Percentatge d’energia renovable generada al municipi
respecte el percentatge d’energia consumida (2008)

0,004543 %

Percentatge d’edificis (públics i privats) adaptats al
decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006)

Treball de camp /
sol·licitant informació

Emissions GEH (tCO²eq.). (2008)

52.032 t CO² eq.

Emissions GEH per càpita (tCO²eq./hab). (2008)

3,55 t CO² eq./hab.

Previsió d’augment d’emissions de CO²eq. (execució
total del POUM)

63.083 t CO² eq./any

Tones de CO2 equivalent emeses anualment pel
sector transport

24.897 t CO² eq.

Percentatge de residus sòlids urbans recollits de forma
selectiva (Recollida Selectiva / Total) (2019)

48,10 %

Persones exposades a nivells > a 65dB diürns

El valor s’obtindrà amb
dades de l’Ajuntament.

Persones exposades a nivells > 55dB nocturns

El valor s’obtindrà amb
dades de l’Ajuntament.

Percentatge d’enllumenat públic exterior adequat a la
Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a
la protecció del medi nocturn

El valor s’obtindrà
mitjançant treball de
camp o sol·licitant la
informació a l’Ajuntament

Figura 56: Programa de Vigilància Ambiental (PVA) amb els indicadors de supervisió. Font: elaboració
pròpia, 2020.
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Document ambiental dirigit i realitzat per:

Gener de 2021

Arnau Camps Quer
Geògraf (UdG)
Màster en Estudis Territorials i Població (UAB)

Carles Bayés i Bruñol
Geògraf (UdG)

Joan Solà i Subiranas
Geòleg (UAB)
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (UPC)

Coordinador POUM
Xavier Canosa
Arquitecte
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ANNEX I: Relació d’espècies vegetals que s’haurien d’evitar en la jardineria i
revegetació
Tal com estableix el Decret 630/2013, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores i el reglament 1143/2014, d’espècies exòtiques preocupants per a la
Unió Europea, s’ha d’evitar la plantació de les espècies següents en tot l’àmbit del
POUM, ja que tenen un comprovat comportament invasor. Tanmateix, en cas que es
detecti la presència d’alguna de les espècies llistades tot seguit, cal procedir a la seva
retirada immediata. A mesura que vagin apareixent noves espècies invasores i
s’incorporin al catàleg, es considera que aquest annex també s’actualitzarà i les tindrà en
compte. És convenient plantejar la seva substitució progressiva per espècies que no
siguin invasores.
Arbres
-

Acàcia (Robinia pseudoacacia)
Ailant (Ailanthus altissima)
Freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
Freixe de flor (Fraxinus ornus)
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
Mimosa (Acacia dealbata)
Morera del paper (Broussonetia papyrifera)
Negundo (Acer negundo)
Troana (Ligustrum lucidum)

Arbusts
- Amporpha fruticosa
- Baccharis halimifolia
- Budlèia (Buddleja davidii)
- Cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)
- Carolina o Coronil•la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
- Piracant (Pyracantha angustifolia) i (Pyracantha crenatoserrata)
- Pitospor (Pittosporum tobira)
Plantes entapissants i reptants
- Campanetes (Ipomoea cf. indica)
- Miraguà (Araujia sericifera)
- Bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
- Bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
- Cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
- Delairea odorata (Senecio mikanoides)
- Lligabosc (Lonicera japonica)
- Senecio angulatus / Senecio tamoides
- Sicyos angulatus
- Tradescantia (Tradescantia fluminensis)
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-

Vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica / Bilderdyckia aubertii / Polygonum
aubertii)
Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)

Plantes crasses i assimilables
- Aloe maculat (Aloe maculata)
- Atzavares o figuerasses (Agave sp.)
- Bryophyllum daigremontianum (Kalanchoe daigremontiana)
- Aigueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima / O. stricta / O. linguiformis)
- Einadia nutans
Plantes aquàtiques
- Azolla sp.
- Cyperus eragrostis
- Elodea canadensis
- Jacint d’aigua Eichhornia crassipes
- Ludvigia grandiflora
- Myriophyllum aquaticum
- Salvinia natans
Gramínies per a hidrosembra i gespes
- Eragrostis curvula
- Paspalum saurae
- “Kikuyu” o gram gruixut (Pennisetum clandestinum)
Altres espècies (ornamentals, etc.)
- Acant (Acanthus mollis)
- Arcthoteca calendula
- Bambú o canya americana (Phyllostachys spp. / Bambusa spp.)
- Canya (Arundo donax)
- Erigeron karvinskianus
- Gasània (Gazania sp.)
- Herba de la Pampa (Cortaderia selloana)
- Impatiens sp.
- Nyàmera (Helianthus tuberosus)
- Raïm de moro (Phytolacca americana)
- Senecio angulatus
A continuació es reprodueix l’annex d’aquest Reial Decret, concretament l’apartat de la
flora:
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A continuació es reprodueix el reglament 1143/2014, concretament pel que fa a Flora:
- Acacia saligna
- Ailanthus altíssima
- Alternanthera philoxeroides
- Andropogon virginicus L
- Asclepias syriaca (L.)
- Baccharis halimifolia L.
- Cabomba caroliniana
- Cardiospermum grandiflorum Sw.
- Cortaderia jubata
- Eichhornia crassipes
- Elodea nuttallii
- Ehrharta calycina
- Gunnera tinctoria
- Gymnocoronis spilanthoides
- Heracleum mantegazzianum
- Heracleum persicum
- Heracleum sosnowskyi
- Humulus scandens
- Hydrocotyle ranunculoides
- Impatiens glandulífera
- Lagarosiphon major
- Lespedeza cuneta
- Ludwigia grandiflora
- Ludwigia peploides
- Lygodium japonicum
- Lysichiton americanus
- Microstegium vimineum
- Myriophyllum aquaticum
- Myriophyllum heterophyllum
- Parthenium hysterophorus
- Pennisetum setaceum
- Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) L.
- Prosopis juliflora
- Pueraria montana
- Salvinia molesta
- Triadica sebífera
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ANNEX II. Espècies de baixa inflamabilitat
D’acord amb el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, es
proposa que les àrees exposades al risc alt d’incendi forestal prioritzin l’ús de les
espècies següents:
-

Olea europaea (olivera, ullastre).
Prunus avium (cirerer).
Buxus sempervirens (boix).
Pistacia lentiscus (mata).
Pistacia terebinthus (noguerola).
Rhamnus alaternus (aladern).
Hedera helix (heura).
Daphne gnidium (matapoll).
Ruscus aculeatus (galzeran).
Rubia peregrina (roja).
Smilax aspera (arítjol).
Viburnum tinus (marfull).
Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures).
Juniperus communis (ginebró).
Arbutus unedo (arboç).
Rhamnus lycioides (arçot).
Rubus sp. (esbarzer).
Ononis tridentata (ruac).
Osyris alba (ginestó).
Halimium sp. (esteperola).
Atriplex halimus (salat blanc).
Tamarix sp. (tamariu).

A més, caldria seguir els criteris que apunta el mateix Decret sobre la correcta selecció de
les espècies:
- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos
orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric
en els teixits durant l'estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum
(plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb
més rapidesa.
- Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten
absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
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ANNEX III. Cartografia
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Zonificació de l'espai fluvial
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Domini Públic Hidràulic del riu Ridaura
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Tipus d'aqüífer
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Grau de protecció vers la contaminació lumínica
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E1. Zona de protecció màxima
E2. Zona d'alta protecció
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Espais de valor natural
Espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000 i PEIN)
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Zona del Balcà, d'interès ecològic en l'àmbit local

Espais d'interès natural no protegits
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3. Vall de Solius
4. Vilar d'Aro- Bosc d'en Provençal
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Hàbitats d'interès comunitari
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars
nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p.

Suredes

Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola

Pinedes mediterrànies

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea)
i de roure africà (Quercus canariensis)
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
SANTA CRISTINA D'ARO

Rang prioritari

Rang no prioritari

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

Alzinars i carrascars

Espais Xarxa Natura
2000 i PEIN

Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats
per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques
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Àmbits d'especial valor ecològic per a la flora i la fauna

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
SANTA CRISTINA D'ARO
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Àmbits d'interès connector
Àrees estratègiques d'interès per a la connectivitat
Gavarres - Ardenya a través del riu Ridaura

Espais d'interès connector Gavarres - Cadiretes
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1. Costa d'Alou - Riera de Salenys
2. Vall de Solius - Costes de Bell-lloc

Espais Xarxa Natura
2000 i PEIN

3. Bosc d'en Provençal - Massís de Cadiretes
Passos de fauna

4. Bosc d'en Provençal - Riera de Canyet
Riu Ridaura

D
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Matriu forestal
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Conca visual des de miradors paisatgístics
Visibilitat
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No visible
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Mirador de Carcaixells d'en Dalmau

Mapes d'informació ambiental

Mirador de Romanyà de la Selva
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Conca visual des de miradors paisatgístics
Grau de visibilitat
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Rutes senyalitzades a peu o en bicicleta

No visible
Mapes d'informació ambiental
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Unitats paisatgístiques
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Unitat de les Gavarres
Unitat de la Costa Brava

Mapes d'informació ambiental

Unitat de l'Ardenya - Cadiretes
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Grau de vulnerabilitat hidrogeològica
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DOCUMENT D’ABAST D’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Pla:
Municipi:
Sol·licitant:
Expedient:
Data d’entrada:

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà)
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
OTAAGI20180147
7 d’agost de 2018

2. OBJECTE, FONAMENTS DE DRET I CONSULTES EFECTUADES

2.1.

Objecte

L’objecte del present document d’abast és determinar l’amplitud i el nivell de detall que ha de
tenir l’estudi ambiental estratègic (EAE), que ha de donar resposta al que estableixen l’article
20 i l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
2.2.

Fonaments de dret

L’apartat 6.a Primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 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 indica que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària els plans d’ordenació urbanística municipal.
2.3.

Antecedents

El planejament urbanístic general vigent a Santa Cristina d’Aro és el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) del 2008. Des de la seva entrada en vigència s’han aprovat 45
expedients de modificació puntual, s’ha desenvolupat 4 plans parcials en sòl urbanitzable i 4
més es troben en diferents estats de tramitació, s’han desenvolupat també 4 plans especials i
s’han produït dues resolucions administratives relacionades amb l’aprovació definitiva del
POUM i 6 sentències del TSJC que per diferents àmbits i determinacions anul·len puntualment
diferents determinacions del POUM actualment vigent.
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat per l’Acord
GOV/157/2010, de 14 de setembre, i publicat al DOGC núm. 5735 del 15/10/2010. Aquest Pla
també es va sotmetre al corresponent procediment d’avaluació ambiental.

2.4.

Consultes efectuades

Mitjançant escrits de dates de registre de sortida de 7 de setembre de 2018 s’han dut a terme
les següents consultes a administracions públiques afectades i a públic interessat:
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000
otaa.girona.tes@gencat.cat

1

Relació de consultats
Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Girona. Departament de
Territori i Sostenibilitat
Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Serveis Territorials a Girona Departament
de Territori i Sostenibilitat
Secció de Coordinació d’Oficines Comarcals. Serveis Territorials a Girona.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona
Protecció Civil. Departament d’Interior. Serveis Territorials a Girona
Consorci de les Gavarres
Associació de Naturalistes de Girona (ANG)

Respostes
rebudes

X
X
X

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural valora favorablement que en l’alternativa escollida es
plantegi una reducció dels creixements i del habitatges previstos en el planejament vigent. No
obstant, considera que caldria estudiar una reducció més significativa del sòl urbanitzable, així
com revisar la localització del sector industrial de les Bernardes (SUD15), situat en un lloc amb
interès connector. Indica també que no està justificada la disminució de la ratio d’espais lliures
que es planteja. En relació als espais naturals protegits, indica que caldrà ajustar correctament
la delimitació dels assentaments urbans als límits del PEIN i de la xarxa Natura 2000 i la
normativa i regulació urbanística haurà d’incorporar les directrius i regulacions que marca el
Decret del PEIN i l’Acord GOV/112/2006 pels espais de la xarxa Natura 2000 relatius als espais
de muntanya litoral. Proposa incorporar com a objectiu específic l’encaix i la millora ambiental
de les urbanitzacions desenvolupades en l’àmbit del sòl no urbanitzable i/o situades limitant
amb un espais d’interès natural (PEIN i xarxa Natura 2000).També exposa la necessitat de
conservació de les àrees d’interès florístic i faunístic i d’espais d’interès natural identificats al
DIE que no estan protegits pel PEIN, així com també els marges arbrats entre parcel·les
agrícoles i al llarg de camins. Finalment indica que cal tenir en compte la legislació vigent en
matèria d’espècies exòtiques invasores i proposa elaborar una llista de plantes recomanades
per a tanques, una llista de plantes de baixa inflamabilitat a utilitzar preferentment en jardins i
una llista de plantes invasores a evitar.
El Departament de Cultura indica que l’Avanç estableix que integrarà en el POUM el conjunt
d’espais d’expectativa arqueològic i el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements
d’interès històric i artístic del municipi ara vigent, el qual fou informat favorablement (2007).
Indica que caldrà actualitzar aquesta informació i incloure en cadascuna de les fitxes
individualitzades, a més de la identificació, descripció, nivell de protecció i representació
gràfica, la definició d’un àmbit de protecció urbanística.
L’Associació de Naturalistes de Girona considera insuficients les 3 alternatives d’ordenació
avaluades, atès que totes elles preveuen creixements desproporcionats en relació a les
pressions demogràfiques i a l’evolució de la població. Indica la necessitat de reduir els sòls
urbanitzables i minimitzar el sòl a transformar urbanísticament, respectant el principi de
desenvolupament urbanístic sostenible i ajustant els creixements a les necessitats reals
d’habitatge. Demana que s’incorpori una alternativa d’ordenació que valori i estableixi uns
nivells de creixement no superiors al 20% i sense nous sectors de sòl urbanitzable aïllats.
Indica que cal preservar els sòls forestals, sòls amb pendents al 20%, sòls agrícoles de valor,
zones inundables i sòls amb valors paisatgístics i desclassificar els sòls urbanitzables no
desenvolupats i no executats que els afectin. En relació al SUD13 sol·licita específicament la
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reducció del sostre, nombre d’habitatges, superfície i dimensions del sòl urbanitzable donat que
considera que és desproporcionat el desenvolupament previst.
Manifesta també la conveniència de preservar la Vall de Solius i dotar-la d’un règim d’especial
protecció. En relació a les granges indica que cal incorporar una regulació estricta amb
paràmetres màxims en relació a l’ocupació, edificabilitat, façana i distància mínimes. Considera
convenient la prohibició d’explotacions ramaderes porcines.
Les respostes rebudes s’adjunten com a annex a aquest document d’abast, per tal que es
tinguin en compte en l’elaboració de l’EAE.

3. DADES GENERALS DEL PLA
Santa Cristina d’Aro és un municipi litoral que pertany a la comarca Baix Empordà. Té una
extensió de 67,6 km2 i una població de 5.203 habitants (2018, IDESCAT), que representa una
densitat de 76,96 habitants/km2.
L’Avanç del POUM que s’avalua en el present document, esdevé la revisió del POUM
actualment vigent (2008) que, tal com s’ha esmentat en l’apartat d’antecedents, presenta
dificultats en el desenvolupament i gestió d’algunes de les determinacions del POUM evidencia
un desencaix entre alguns dels propòsits del planejament amb el marc social, ambiental,
paisatgístic i econòmic actual.
El nou POUM persegueix assolir els següents objectius:
-

Finalització de les obres d’urbanització i la implantació dels serveis pendents en el sòl
urbà.
Classificació de sòl no urbanitzable especialment protegit de tot el territori que ha de ser
preservat.
Adquisició pública dels terrenys on el paisatge i l’ecologia no rendeixen als seus
propietaris però constitueixen un patrimoni comú a preservar.
Diversificació de l’activitat econòmica, per alterar la tendència actual a l’especialització.
Elevar la qualitat de l’oferta turística i, per tant, crear equipaments que prolonguin la
seva utilització i no només estival.
Dinamitzar una economia basada en el turisme assegurant una millora de les
infraestructures territorials de transport, abastament i sanejament

Per al desenvolupament del nou Pla el document inicial estratègic (DIE) fixa els següents
objectius ambientals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent
Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi
Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica
Conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística
Protecció del sòl i l’activitat agrícola
Prevenció i gestió dels riscos naturals existents
Estructuració integrada del sistema de mobilitat
Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus efectes i desenvolupament
urbanístic sostenible

Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000
otaa.girona.tes@gencat.cat
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Anàlisi d’alternatives
L’avanç de Pla proposa tres alteratives: alternativa 0, alternativa 1 i alternativa 2.
L’alternativa 0 de manteniment del planejament urbanístic vigent, es correspon amb el
desenvolupament del planejament actual (2008). Es manté l’actual classificació del sòl amb
l’excepció de classificar dins el SNU el barri de Salom en compliment d’una sentència del
TSJC.
Dels 14 sectors residencials que preveia el POUM 2008, quatre (SUD 2, SUD 3, SUD 9 i SUD
14) es troben desenvolupats, sis (SUD 1, SUD 2, SUD 4, SUD 10, SUD 12 i SUD 13) es troben
en diferents fases de desenvolupament amb planejament derivat aprovat i quatre (SUD 5, SUD
6, SUD 7 i SUD 8) no han iniciat tràmit pel seu desenvolupament. Pel que fa a les activitats
econòmiques, preveu tres sectors de sòl delimitat: SUD 15, SUD 16 i SUD 17.
Aquesta alternativa presenta un potencial de 7.125 habitatges amb un sostre residencial
potencial en SUD de 267.068 m2.

L’alternativa 1 d’adaptació del planejament urbanístic vigent, consisteix en actualitzar i adaptar
el planejament actual al marc legal, donant compliment a les diferents sentències del TSJC que
afecten al POUM vigent i actualitzar els seus continguts amb el conjunt de modificacions
puntuals aprovades i la previsió del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG).
Dins el sòl urbanitzable preveu els següents sectors residencials delimitats: SUD 1 , SUD 2,
SUD 4, SUD 5, SUD 7, SUD 8, SUD 10, SUD 12 i SUD 13 i els
següents sectors industrials delimitats: SUD 6, SUD 15, SUD 16 i SUD 17.
Es classifica com a sòl no urbanitzable el sector d’activitat econòmica SUD 18.
Aquesta alternativa presenta un potencial de 6.589 habitatges amb un sostre residencial
potencial en SUD de 225.866 m2.
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L’alternativa 2 de revisió del planejament urbanístic vigent, consisteix en adaptar, actualitzar i
revisar el POUM millorant la seva ordenació i incorporant elements propositius urbanístics en
base a les noves necessitats socials, ambientals i econòmiques del municipi.
S’incorporen al sòl urbà consolidat els sectors urbanitzables delimitats ja desenvolupats de la
Teulera, Mas Pla C, Mas Trempat II i Tueda. Proposa la desclassificació del SUD 06, la
reducció del SUD 07, així com també la transformació a sòl urbanitzable no delimitat del SUD
05. Els sectors SUD 08 i SUD 17 es desclassifiquen parcialment i la resta de l’àmbit es
classifica com a SUND i l’àmbit del SUD 18 es classifica com a SNU.
Aquesta alternativa presenta un potencial de 5.473 habitatges amb un sostre residencial
potencial en SUD de 113.267 m2.

Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000
otaa.girona.tes@gencat.cat
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El següent quadre recull les dades bàsiques de les tres alternatives considerades.

El DIE realitza una avaluació comparativa de les alternatives i conclou que des del punt de vista
ambiental l’alternativa 2 és la més favorable indicant que es la opció que millor encaixa amb la
sensibilitat ambiental dels diferents àmbits del municipi. Indica que aquesta alternativa potencia
el manteniment de les condicions de connectivitat entre els espais naturals protegits presents al
municipi, disminueix l’expectativa d’urbanització reduint el consum de nou sòl, preveu una
bossa d’habitatges substancialment menor al planejament vigent incidint en el reciclatge del
teixit urbà i posa en valor els espais oberts presents a l’entorn del Ridaura i la Vall de Solius.

4. VALORACIÓ DE L’AVANÇ I DETERMINACIÓ DE L’ABAST I DEL NIVELL DE DETALL
DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL

4.1.

Identificació dels elements ambientalment rellevants de l’àmbit del Pla

Aproximadament el 60% de l’àmbit municipal s’engloba dins espais naturals protegits inclosos
al Pla d’espais d’interès natural i a la xarxa Natura 2000 de les Gavarres (ES5120010), declarat
zona d’especial conservació i el Massís de l’Ardenya-Cadiretes (ES5120013), declarat zona
especial de conservació i zona d’especial protecció de les aus. El PTPCG cataloga com a sòl
de protecció especial el 28% del sòl restant.
Localitzats dins l’espai del Massís de Cadiretes s’identifiquen la geozona “Formes granítiques
de l’Ardenya”, inclosa en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i els geòtops de
Roca Cavallera de la Pedralta i els Doms de Solius.
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El municipi presenten una elevada biodiversitat de flora i fauna amb presència de nombroses
espècies estrictament protegides. S’identifiquen diverses àrees d’interès faunístic i florístic
(AIFF), algunes d’elles delimitades fora dels espais naturals protegits.
L’eix vertebrador del municipi és el riu Ridaura, el qual travessa el municipi d’oest a est i drena
la plana al·luvial que es configura al seu voltant, la qual limita al sud i al nord amb els relleus
abruptes del massís de l’Ardenya-Cadiretes i el massís de les Gavarres, respectivament. Fora
de la plana al·luvial predominin pendents superiors al 20%, podent superar el 40% de pendent
en força indrets.
El municipi és eminentment forestal i destaca la presència d’una gran varietat d’hàbitats
d’interès comunitari (HIC), majoritàriament associats a aquests àmbits forestals, els quals de
forma global ocupen el 74% de la totalitat de la superfície del municipi. D’entre ells, destaquen
les suredes (9330) per la seva extensió dins el municipi (4.775,87 ha) i acompanyant aquest
HIC forestal s’hi troben les pinedes mediterrànies (9540) i les rouredes (9240), tot i que amb un
recobriment més baix. És rellevant també la presència de l’HIC vernedes i altres boscos de
ribera afins (91E0) per tractar-se d’un hàbitat prioritari catalogat a l’Annex I de l Directiva
Hàbitats 97/62/UE.
En relació a la connectivitat, el PTPCG identifica a Santa Cristina d’Aro l’àmbit d’especial
interès connector BE10 entre els espais protegits de les Gavarres i Cadiretes, el qual aglutina
diversos espais d’interès per la connectivitat com són la Costa d'Alou-Riera de Salenys, Vall de
Solius-Costes de Bell-lloc, Bosc d'en Provençal-Massís de Cadiretes i Bosc d'en ProvençalRiera de Canyet.
En el PTPCG s’identifica una àrea conflictiva per la connectivitat al sud de l’enllaç de la
carretera C-31 amb la C-65, al sector de Bufaganyes, sent l’eix conflictiu en direcció est-oest.
Per altra banda, l’entorn fluvial del Ridaura es considera també una àrea estratègica d'interès
per a la connectivitat longitudinal. No obstant, de forma paral·lela al riu, transcorren les
carreteres C-31 i C-65, les qual tenen un important efecte barrera a la connexió entre els dos
espais naturals protegits.
En quan a risc d’incendi forestal, el municipi de Santa Cristina d’Aro està declarat d’alt risc
d’incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestal.
El municipi no es troba dins de cap zona vulnerable a la contaminació per nitrats procedents de
fonts agràries.
4.2.

Valoració del Document Inicial Estratègic (DIE)

El DIE s’ajusta al contingut establert per l’article 18 de la Llei 21/2013, de 21 de desembre,
d’avaluació ambiental.
Efectua una identificació dels requeriments ambientals significatius de l’àmbit, en fa la diagnosi
respecte el planejament actual, analitza les propostes de l’Avanç i defineix les estratègies
ambientals que hauria de seguir el nou planejament.
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000
otaa.girona.tes@gencat.cat
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El DIE fixa els objectius ambientals del nou POUM i estableix els criteris ambientals a seguir
per a l’assoliment dels objectius, però manca la definició dels indicadors ambientals que
permetran fer la valoració de les propostes del nou planejament per cadascun d’aquests
objectius definits.
4.3. Valoració ambiental de l’avanç de Pla
En relació a les alternatives plantejades, cal indicar que als efectes ambientals les alternatives
0 i 1 són equivalents, atès que les majors diferències entre elles resideixen en el compliment de
les directrius fixades pel PTPCG i de les sentències fermes que el TSJC ha emès sobre el
planejament vigent.
L’alternativa 2 planteja una estratègia de creixement més moderat, manté la superfície de sòl
urbà prevista en el planejament vigent, redueix el creixement previst en sòl urbanitzable en 30
ha aproximadament i redueix també el nombre d’habitatges potencials, passant dels 7.125
previstos en el planejament vigent fins als 5.473 previstos en aquesta alternativa. D’aquests,
4.526 són en sòl urbà, dels quals 1.213 habitatges potencials es troben en sòl no consolidat.
D’acord amb les dades de la memòria social en relació a les hipòtesi de creixement demogràfic,
la població estimada l’any 2028 es situaria entre els 5.850 i els 6000 habitants, és a dir,
s’incrementaria la població en uns 800 habitants. Fet que crearia una necessitat de 306
habitatges nous (d’acord amb la ràtio definida en l’Avanç de de 2,61 persones/habitatge).
Vistes aquestes dades, es pot concloure que l’alternativa escollida en la fase d’Avanç continua
preveient un creixement desmesurat del municipi. L’important potencial residencial pendent
d’executar en sòl urbà, cobriria, amb un escreix considerable, aquesta demanda. Alhora
restarien qüestionades les possibilitats de creixement en sòl urbanitzable i no urbanitzable.
L’EAE hauria de preveure una alternativa amb un major ajust a les expectatives de creixement
del municipi en el horitzó temporal del Pla. En aquest sentit, tal com també es manifesta en les
consultes rebudes, es creu convenient que es valori l’eliminació de tots els sòls urbanitzables
delimitats amb ús residencial i s’estudiï reduir les expectatives del sòl urbà, analitzant la
conveniència de tots aquells sectors pendents de consolidar o de desenvolupar que es situïn
en terrenys amb uns condicionants ambientals que qüestionin la seva viabilitat o idoneïtat
(pendent del terrenys, ús del sòl, exposició visual, etc.).
Pel que fa al sòl previst per a activitats econòmiques (SUD 15), el POUM haurà d’analitzar la
compatibilitat d’aquesta delimitació amb el valor agrari i paisatgístic del seu emplaçament i la
seva condició de parcialment inundable. Caldrà analitzar alternatives d’ubicació o de reducció
del seu àmbit. L’àmbit oest d’aquest sector no compleix els criteris de compactació del sòl urbà
i de connectivitat que s’estableixen en l’objectiu ambiental núm. 1.
Pel que fa als equipaments, l’Avanç proposa una nova reserva de sòl per activitats esportives
en sòl no urbanitzable a l’oest del nucli urbà, a continuació de la zona esportiva actual,
resseguint la via verda del Carrilet. L’EAE haurà de justificar ambientalment l’emplaçament i
extensió d’aquest àmbit i la seva afectació a la continuïtat del corredor d’espais oberts entre el
Ridaura i les Gavarres. Caldria analitzar altres possibles emplaçaments alternatius.
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En relació al sòl urbà que confronta amb els espais naturals protegits de les Gavarres i del
Massís de Cadiretes, caldrà revisar l’encaix dels límits d’aquest sòl urbà amb els corresponents
Plans especials de delimitació i de protecció del medi natural i del paisatge aprovats i vigents.
El Pla haurà de concretar també el grau de protecció de les AIFF identificades fora dels espais
naturals protegits, les àrees d’interès natural i paisatgístic del municipi definides en el DIE (en
especial la Vall de Solius) i els àmbits d’interès connector. En el cas de les AIFF declarada per
Myriostoma coliforme situada entre l’avinguda de l’Església i can Palmada, cal establir mesures
addicionals per garantir de forma efectiva la seva protecció.
En relació al sòl no urbanitzable, l’EAE haurà d’analitzar els usos admesos en les diferents
zones que puguin comportar transformacions apreciables del sòl (càmpings, serveis tècnics,
activitats extractives, etc.) i justificar ambientalment la seva concordança amb la protecció del
medi.
Les consultes exposen també la necessitat que el nou POUM reguli les instal·lacions
ramaderes establint els paràmetres màxims en relació a l’ocupació, edificabilitat, façana i
distància mínimes amb altres granges, nuclis poblats, pous i torrents i rieres i establint també
les unitats mínimes de conreu necessàries per al seu emplaçament. S’haurà d’analitzar la
capacitat del medi per a la seva admissió, establir-ne els condicionants per al seu emplaçament
i dimensió i definir les claus del sòl no urbanitzable en què seran admeses aquest tipus
d’activitats.
Donat que el municipi és eminentment forestal és necessari que el POUM reguli l’admissió de
rompudes i les seves característiques i condicions. Cal evitar que les rompudes permetin la
creació de grans camps de regadiu o de secà que obstaculitzin la connectivitat biològica del
medi i generin un major impacte al paisatge. La regulació hauria d’incloure una restricció del
percentatge d’ampliació respecte la superfície inicial del conreu existent, en els casos on la
finalitat és la geometrització de camps de correus o la seva ampliació afectant superfícies
forestals que no tinguin un passat agrícola. En aquests casos, el Centre de la Propietat Forestal
limita l’ampliació de camps existent a un màxim del 8% de la superfície actual del camp,
ampliant-se fins al 14% en el cas de superfícies cremades.
L’EAE haurà d’analitzar també la viabilitat dels usos previstos en les zones afectades pel risc
d’inundació i atendre el què disposi l’ACA al respecte.
En relació a l’abastament d’aigua potable i al sanejament de les aigües residuals, en aquesta
fase de l’avaluació no s’aporten dades sobre la disponibilitat de recursos i la suficiència de les
instal·lacions de tractament existents. Caldrà que l’EAE analitzi aquests aspectes en relació a
les diferents alternatives previstes.
En la proposta d’avanç s’indica que es revisarà el catàleg de masies i cases rurals. Caldrà
analitzar en l’EAE els impactes que generaran les condicions de reconstrucció/ampliació i els
usos admesos en cada element, d’acord amb les seves característiques i l’emplaçament.
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4.4 Aspectes que cal incorporar a l’EAE
L’Estudi Ambiental Estratègic haurà de desenvolupar, a més a més dels continguts mínims que
venen detallats en l’Annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, els
aspectes assenyalats en els informes rebuts durant el període de consultes, que caldrà
incorporar al document, i els aspectes que s’indiquen a continuació amb el grau de detall
següent:
1. Ampliar l’apartat relatiu als objectius i criteris ambientals definint els indicadors ambientals
que serviran per avaluar el grau de compliment dels objectius i criteris definits i calcular-los.
2. Revisar el creixement desmesurat que proposa el nou Pla i ajustar-lo a la demanda
prevista en l’horitzó temporal del Pla de manera que sigui concordant amb l’objectiu
ambiental número 1. Valorar l’eliminació de tots els sòls urbanitzables delimitats amb ús
residencial i estudiar reduir les expectatives del sòl urbà, analitzant la conveniència de tots
aquells sectors pendents de consolidar i desenvolupar que es situïn en terrenys amb uns
condicionants ambientals que qüestionin la seva viabilitat o necessitat (pendent del
terrenys, ús del sòl, exposició visual, etc.).
3. Completar l’estudi d’inundabilitat preliminar i analitzar la viabilitat dels usos previstos en les
zones afectades pel risc d’inundació atenent al què disposi l’ACA al respecte. Com a criteri
ambiental, i sens perjudici del resultat de l’anàlisi requerida en l’apartat anterior, els
possibles nous creixements s’han de dur a terme, preferiblement, fora de zones
inundables.
4. Analitzar els sistemes actuals d’abastament i de sanejament per atendre les noves
demandes que portarà el desenvolupament del POUM i que caldrà estimar amb els càlculs
corresponents.
5. Un cop definides amb precisió les alternatives, l’EAE haurà d’incorporar l’anàlisi
quantitativa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) per a cada alternativa
d’acord amb la instrucció DGPAMN-DGQACC/1/2018 per la qual s’estableixen criteris
comuns per a l’elaboració dels documents d’abast dels estudis ambientals estratègics de
determinats plans urbanístics en relació amb l’anàlisi quantitativa d’emissions de GEH. A
tal efecte es pot emprar l’eina de càlcul d’emissions per al planejament urbanístic general
disponible a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat (Inici > Medi ambient >
Avaluació ambiental > Eines).
6. En relació a la valoració del Pla sobre els efectes en la contaminació atmosfèrica, acústica i
lumínica, es remet a l’informe tipus elaborat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic.
7. Incorporar un apartat específic sobre els possibles efectes del Pla sobre els espais naturals
protegits de les Gavarres i el Massís de Cadiretes, sobre la conservació de les àrees
d’interès florístic i faunístic presents al municipi, així com també els efectes sobre els altres
espais d’interès naturals que s’identifiquen al DIE: la Vall de Solius, la zona del Molí d’en
Reixac i les Bernardes, la Costa d’Alou-Riera de Salenys, la riera de Malvet, la zona
d’influència del Ridaura, la Zona del Balcà, Bell-lloc, Vilar d’Aro i el Bosc d’en Provençal.
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En el cas de les AIFF declarada per Myriostoma coliforme situada entre l’avinguda de
l’Església i can Palmada, cal establir mesures addicionals per garantir de forma efectiva la
seva protecció.
8. Analitzar la zonificació i la regulació del sòl no urbanitzable i la seva compatibilitat amb
l’article 2.22 del PTPCG en relació amb el manteniment de la connectivitat ecològica en els
àmbits del municipi inclosos en el connector identificat en l’esmentat Pla.
9. Analitzar els usos que es puguin admetre a les diferents zones de sòl no urbanitzable i que
puguin comportar transformacions apreciables del sòl en cas que es prevegin i justificar
ambientalment la seva concordança amb la protecció del medi.
No es considera ambientalment viable la definició d’un àmbit de gestió de residus de la
construcció i d’enderroc en terrenys forestals situats al sud de l’extractiva Mas Patxot.
Aquestes activitats s’han de situar en un sòl destinat a usos industrials.
10. Analitzar la capacitat del medi per a l‘admissió de noves granges o ampliació de les
existents i establir-ne els condicionants per al seu emplaçament i dimensió. Definir les
claus del sòl no urbanitzable en què seran admeses aquest tipus d’activitats.

11. Analitzar l’admissió de rompudes i les seves característiques i condicions. La regulació
hauria d’incloure una restricció del percentatge d’ampliació respecte la superfície inicial del
conreu existent, en els casos on la finalitat és la geometrització de camps de correus o la
seva ampliació afectant superfícies forestals que no tinguin un passat agrícola. En aquests
casos, el Centre de la Propietat Forestal limita l’ampliació de camps existent a un màxim
del 8% de la superfície actual del camp, ampliant-se fins al 14% en el cas de superfícies
cremades.

En relació a l’alternativa escollida, i sense perjudici del resultat dels punts anteriors, es fan les
següents consideracions:
12. Revisar l’encaix dels límits del sòl urbà que confronta amb espais que formen part del PEIN
i la xarxa Natura 2000, d’acord amb els seus Plans especials de delimitació i de protecció
del medi natural i del paisatge:
- Pla especial de delimitació definitiva del Massís de Cadiretes, aprovat el 14 de
desembre de 2004 (publicat al DOGC núm. 4296 el 7 de gener de 2005)
- Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les
Gavarres, aprovat el 6 de juny de 2006 (publicat al DOGC núm. 4677 el 17 de juliol de
2006)
Aquests documents es poden consultar en la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels
Serveis Territorials a Girona.
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13. Pel que fa al sòl previst per a activitats econòmiques (SUD 15), caldrà analitzar la
compatibilitat d’aquesta delimitació amb el valor agrari i paisatgístic del seu emplaçament i
la seva condició de parcialment inundable. Caldrà analitzar alternatives d’ubicació o de
reducció del seu àmbit. L’àmbit oest d’aquest sector no compleix els criteris de
compactació del sòl urbà i de connectivitat que s’estableixen en l’objectiu ambiental núm. 1.
14. Revisar l’emplaçament, condicions d’ocupació i extensió de la reserva de sòl no
urbanitzable per equipaments esportius situat al costat del SUD10, per tal d’evitar
l’afectació a la continuïtat del corredor d’espais oberts entre el Ridaura i les Gavarres.

5. MODALITATS D’INFORMACIÓ I CONSULTA, I IDENTIFICACIÓ DE
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES I DEL PÚBLIC INTERESSAT

LES

D’acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 21/2013, caldrà que l’EAE –juntament amb el pla- se
sotmeti a informació pública. Les actuacions de consulta inclouran, almenys, les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Serveis Territorials a Girona Departament de
Territori i Sostenibilitat
Agència Catalana de l’Aigua. Demarcació Territorial de Girona
Protecció Civil. Serveis Territorials a Girona
Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic
Agència de Residus de Catalunya
Entitat gestora del sistema d’abastament d’aigua municipal, en relació amb la disponibilitat
de recursos suficients en el sistema per a atendre la nova demanda que generarà el
desenvolupament del Pla
Entitat gestora del sistema de sanejament municipal en relació amb la disponibilitat
d’infraestructures de sanejament amb capacitat suficient per a atendre la nova demanda
que generarà el desenvolupament del Pla, en sòl residencial i industrial
Servei de Coordinació d’Oficines Comarcals. Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consorci de les Gavarres
Associació de Naturalistes de Girona (ANG)

Anunci de la informació pública en el diari oficial corresponent, advertint que la consulta es
dirigeix tant al públic en general com a les persones físiques o jurídiques que es considerin
interessades d’acord amb l’article 4 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, atorgant un mínim
de 45 dies per examinar el Pla i l’EAE i realitzar les al•legacions i suggeriments oportuns. Els
textos íntegres hauran de fer-se públics a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, facilitant el seu accés mitjançant la seva inclusió com a notícia destacada al portal i de
forma que sigui fàcilment descarregable pels potencials interessats.
Aquest període s’ha d’aprofitar per efectuar consultes individualitzades a les administracions
públiques afectades i públic interessat següents, sens perjudici d’aquelles altres consultes
preceptives contemplades en la pròpia tramitació del Pla, utilitzant a l’efecte mitjans
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convencionals, telemàtics o qualsevol altre vàlid d’acord amb la legislació sobre procediment
administratiu. En tot cas, el termini de resposta serà com a mínim de 45 dies.
L’EAE inclourà un annex o una taula en el qual indiqui els apartats concrets on s’han incorporat
les determinacions del present document d’abast.

Girona,
Vist i plau

Tècnica de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental

Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000
otaa.girona.tes@gencat.cat

Responsable de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental
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INFORME REFERENT A LES CONSULTES PRÈVIES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D’ARO (BAIX EMPORDÀ)
1. Identificació de l’expedient
2018STGIRPRV0450

Número expedient

Data d’entrada

7/09/2018

Comarca

Baix Empordà

Municipi

Santa Cristina d’Aro

Sol·licitant

Oficina Territorial d’Acció i Promotor
Avaluació Ambiental (OTAA)
EIN i XN2000 Cadiretes i Gavarres (ES120010)

Espai natural
Projecte
Documentació
aportada
Procediment

Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro

OTAAGI20180147 Pla d'ordenació urbanística municipal TM Santa Cristina
d’Aro (Baix Empordà)
Avanç POUM
Document Inicial Estratègic (en endavant DIE).
Consultes en avaluació ambiental de plans i programes

2. Fonaments de dret
Aquest informe s’emet en compliment d’allò que determina el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i en base a allò previst a la següent
normativa sectorial:
 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (DOGC núm. 556).
 Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (DOGC núm.1714) i Decret
213/1997, de modificació del Decret 328/1992 (DOGC. núm. 2448).
 Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de conservació de la llúdriga.
 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).
 Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals (DOGC 5113 de 17/04/2008).
 Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras.
3. Antecedents
El 7 de setembre de 2018, en el marc de les consultes en avaluació de plans i programes, l’OTAA
demana informe a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural en relació al POUM de Santa Cristina
d’Aro i l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic en l’àmbit de les competències que li són pròpies a la
Secció.
4. Proposta tramitada
L’Avanç de Pla contempla dues alternatives a més de l’alternativa 0 de manteniment del planejament
urbanístic vigent:
 Escenari d’adaptació del planejament urbanístic vigent (alternativa 1)
Escenari que consisteix en actualitzar i adaptar el planejament actual al marc legal (donant
compliment a les diferents sentències del TSJC que afecten al POUM vigent) i actualitzar els seus
continguts en base al seu desenvolupament en el seu període de vigència.
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 Escenari de revisió del planejament urbanístic vigent (alternativa 2)
Escenari que consisteix en adaptar, actualitzar i revisar el vigent POUM, millorant la seva ordenació i
incorporant elements propositius urbanístics en base a les noves necessitats socials, ambientals i
econòmiques del municipi, que es plantegen per a la propera dècada.

El DIE fa una valoració de les alternatives i indica el següent:
L’alternativa 2 és la opció urbanística que encaixa més i millor amb el mapa de sensibilitat ambiental
per a cadascun dels àmbits que s’han diagnosticat en aquesta fase preliminar d’avaluació ambiental
(medi físic, medi natural, paisatge i riscos naturals).
Pel que fa a la globalitat del sistema d’espais oberts del terme de Santa Cristina d’Aro, el POUM de
2008 ja presenta un grau satisfactori de sensibilitat amb els valors naturals del territori i té una vocació
de protecció de les qualitats ecològiques i paisatgístiques. D’aquí que tant l’alternativa 1 i 2
mantinguin les zones i els àmbits del sòl no urbanitzable, com a components del sistema d’espais
oberts. En aquest sentit, es manté l’àmbit de connectivitat ecològica i l’àmbit de protecció paisatgística
a la Vall de Solius. Tot i així, convé posar el focus d’atenció en aspectes ambientalment rellevants
com el tractament de les zones de vora amb els espais naturals protegits en els sectors
d’urbanitzacions al massís de les Gavarres, o atendre el risc ambiental de l’emplaçament d’activitats
de caràcter rural en àmbits propers a la zona urbana i a espais naturals, com són els acopis de runa
al front del Ridaura, amb els efectes ecològics i paisatgístics que comporta.
Concretament, una de les principals aportacions urbanístiques amb un signe de clara millora
ambiental de l’Alternativa 2 és l’esponjament de la zona periurbana al camí vell que permet la
permeabilitat meridiana i horitzontal en sòl no urbanitzable de tot el front fluvial a l’est del terme,
afavorint la discontinuïtat urbana fins al terme de Castell-Platja d’Aro, i concretament el nucli de
Castell d’Aro.
La memòria urbanística de l’Avanç de Pla posa l’accent en la prioritat que té aquesta revisió del
planejament urbanístic municipal sobre els sòls urbanitzables previstos en el POUM vigent i, per tant,
en la revisió dels sòls del futur creixement urbà. Es prioritza el reciclatge urbà vers el creixement en
extensió. La principal capacitat d’oferta de sòl residencial recau en els sòls urbanitzables, i en aquest
sentit, l’Alternativa 2 preveu un total de 638 habitatges per a aquest tipus de sòl, en front als 2.255
habitatges previstos al POUM/2008 en aquest regim de sòl.

5. Consideracions
5.1.

Aspectes ambientals
S
í

N
o

Denominació

Consideracions

Figures de
protecció
(Acord
GOV/112/2006) X
Xarxa Natura
2000, LIC,
ZEPA

Els espais naturals de Gavarres i Cadiretes
ocupen àmpliament el sector nord i sud
respectivament del municipi. Els límits dels
espais son irregulars i discontinus, pel que cal
revisar i aplicar detingudament la delimitació
dels espais naturals especialment en aquelles
zones on s’interacciona amb urbanitzacions
algunes
d’elles
amb
desenvolupament
EIN i XN2000 Les Gavarres urbanístic pendent.
(ES5120010) i Massís de
Cadiretes (ES
El POUM ho recull sota les claus 16-NUES5120013)
CPEIN) pel Massís de Cadiretes i Gavarres, i
sota la clau 17-NU-CPEIN en el sector
costaner. La normativa i regulació urbanística
en les dues claus haurien de ser similars i
incorporar les directrius i regulacions que
marca els plans de delimitació i la llei del PEIN
i l’Acord GOV/112/2006 pels espais de la
xarxa natura 2000 relatius als espais de
muntanya litoral.

Hàbitats Interès
Comunitari
(Directiva
X
92/43/CEE del
Consell)

- 1240 Penya-segats de les
costes mediterrànies
colonitzats per vegetació,
amb ensopegueres
(Limonium spp.)
endèmiques
- 3270. Rius amb vores
llotoses colonitzades per
herbassars
nitròfils
del
Chenopodion rubri p.p. i del
Bidention p.p.
- 8220 Costers rocosos
silicis
amb
vegetació
rupícola
- 91E0* Vernedes i altres
boscos de ribera afins
(Alno-Padion).
- 92A0 Alberedes, salzedes
i altres boscos de ribera
- 9240 Rouredes ibèriques
de roure valencià (Quercus
faginea) i de roure
africà (Quercus canariensis)
-9260 Castanyedes
-9330 Suredes
-9340 Alzinars i carrascars
-9540
Pinedes

L’HIC 91E0*, Prioritari, es limita, segons la
cartografia de referència, al tram superior del
Ridaura i a les rieres de Malvet, riera dels
Molins i de la Verneda. Les dues primeres
coincideixen amb sòl de protecció especial
connector, però no tenen cap figura de
protecció especial, llevat d’un petit tram a la
capçalera inclosa a Cadiretes. Les altres dues,
la de Molins i la Verneda estan incloses dins
Les Gavarres. Cal garantir la conservació del
bosc de ribera de la riera de Malvet i del
Ridaura.
L’HIC 1240 es troba als penya-segats del
litoral prop de la punta de Canyet, parcialment
dins l’EIN de Cadiretes.
Els HIC’S 3270 i 92A0, No Prioritaris, s’han
identificat a la llera del riu Ridaura. Coincideix
amb el sòl de protecció especial i amb valor de
connector que li atorga el PTP Comarques
Gironines. El Pla especial del Ridaura
incorpora mesures per a garantir la
conservació d’aquests hàbitats. L’Avanç de
Pla ja reconeix la importància d’aquest espai
que es considera una àrea estratègica
d'interès per a la connectivitat.

S
í

N
o

Denominació
mediterrànies

Espècies
protegides i
amenaçades.
Àrees Interès
Faunístic i
Florístic
(Real Decreto
139/2011,
Directiva
2009/147/CE,
Decret
legislatiu
2/2008)

Inventari Zones
Humides

Consideracions
Els HIC 9260, 9330, 9340 i 9540 son hàbitats
forestals, molts d’ells ja incorporats com a sòl
no urbanitzable i alguns incorporats dins els
espais d’interès natural.
L’HIC 9240 es troba al límit oest del municipi.
Cal que aquest hàbitat sigui recollit com sòl no
urbanitzable i d’interès connector tal com
recull el PTPCG.

Cal incorporar les àrees d’interès faunístic i
florístic a l’analisi ambiental. Destaquen
espècies de flora amenaçades protegides per
les figures del PEIN i altres incloses en AIFl.
D’especial valor és l’AIF a la riera del Vilar. La
major part de les AIFl queden incloses a
Àrees d’interès florístic a
l’espai natural de Cadiretes però caldria
Cadiretes per Simethis
assegurar la conservació dels terrenys que no
mattiazzi, Spiranthes
aestivalis, Parmotrema
ho estan, com són una àrea compresa entre la
hypoleucinum, Isoetes durieui, part baixa de la riera de Solius i la riera del
Cicendia filiformes, Elatine
Vilar, o la zona del Turó de l’Home.
macropoda
Una part de l’àrea de cria (al Turó de l’Home) i
Espècies protegides de flora:
de l’àrea de campeig de la àguila cuabarrada
Sphagnum subnitens, Drosera
queden fora de l’espai natural protegit de
rotundifolia, Potamogeton
Cadiretes. Cal garantir que aquestes zones
polygonifolius, Hypericum
catalogades com a àrea d’interès per a la
elodes, Osmunda regalis.
fauna quedin sota un ordenament que no en
Àrea d’interès faunístic per
comprometi la seva conservació futura.
l’àguila cuabarrada (Aquila
La zona litoral del municipi és àrea
fasciata), inclou àrea de cria, i
d’alimentació del corb marí emplomallat. Cal
també per corb marí
ordenar la costa del municipi de forma que no
emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis) i barb de muntanya s’afecti a l’activitat d’aquesta espècie. El
Ridaura també és una AI faunístic per la
(Barbus meridionalis)
presència de barb de muntanya, pel que cal
Fauna:Callimorpha
incorporar aquet valor al de la connectivitat, i
quadripunctaria, Cerambyx
assegurar-ne la seva conservació.
cerdo, Coenagrion mercuriale,
La majoria d’espècies de fauna i flora
Euphydryas aurinia, Lucanus
cervus, Lutra lutra, Mauremys protegides estan representades dins els
espais d’interès natural. Tot així, per a la
leprosa, Miniopterus
schreibersi, Myotis capaccinii, conservació de la biodiversitat és necessari
l’establiment
de
mesures
ambientals
Myotis emarginatus,
Oxygastra curtisii, Rhinolophus complementàries com la potenciació de la
euryale, Rhinolophus ferrumconnectivitat a través d’espais forestals,
equinum i Rhinolophus
agrícoles i fluvials o actuacions concretes de
hipposideros
millora ambiental incorporant propostes de
desclassificació
d’àrees
urbanitzables,
incorporant la custòdia del territori, promovent
la recreació de zones humides, o el foment de
les zones d’hortes.

X

X

S
í
(Llei 12/85)
Inventari
Interès
Geològic
(Llei 12/85)

Connectors
ecològics i/o
sòls de
protecció
especial
(DOGC núm.
5735 de 15
d'octubre de
2010)

5.2.

X

N
o

Denominació

Consideracions

Geozona
Formes
granítiques de l’Ardenya
Incloses dins els espais naturals protegits
Geotop. Roca Cavallera de
la Pedralta.
En l’àmbit del POUM incorpora diverses àrees
d’interès connector. D’una banda el mateix
Ridaura actua com a eix connector d’espais
naturals i del territori. El planejament
Connector interior entre els urbanístic ha de garantir la conservació de la
espais
protegits
del funcionalitat ecològic del Ridaura.
Gavarres i Cadiretes. BE10

X

Un sector a l’oest del A la vegada els sectors forestals de la Vall de
municipi i l’antre al sud-est. Solius al sector oest, i el sector del sudest
entre els cims del Turó de l’Home i Rocatosa
estan declarats com a espais d’interès
connector i cal que la normativa en reculli
aquesta funció i en reguli la normativa de
forma dequada a aquesta funció.

Anàlisi de les alternatives en relació als aspectes ambientals

La memòria ambiental ja recull en el seu argumentari la necessitat de reduir el creixement previst en
el POUM de Santa Cristina d’Aro per tal d’ajustar-lo a la situació real del municipi. Les directrius del
PDTCG marquen també pel municipi una estratègia de desenvolupament de creixement moderat.
Sota aquest escenari es considera molt adequada l’aposta per l’alternativa 2 que planteja una
reducció del creixement previst en sòl urbanitzable de 30.6 ha aproximadament i una reducció dels
habitatges previstos del voltant de 1.600.
Tot i això, aquesta reducció del creixement previst no passa per desqualificar àmpliament sectors
urbanitzables, aspecte que caldria estudiar com a millora en alguna de les alternatives. Hi ha un canvi
de qualificació de sòl urbà delimitat a no delimitat, i únicament hi ha la requalificació del sector dels
Àrids (SUND18) a sòl no urbanitzable. A la vegada, amb la reducció del desenvolupament previst
també es redueixen lògicament els espais lliures previstos en sòl urbanitzable. En l’alternativa 2 hi ha
una reducció de la ratio d’espais lliures que passa de 74.72 a ser de 65.12 m2 d’espais lliures per
cada 100 m2 de sostre residencial. Els espais lliures son un element bàsic de connexió dins la trama
urbana i de connectivitat vers els espais no urbanitzables.
Caldria estudiar la reducció més significativa del sòl urbanitzable, així com revisar la localització del
sector oest del sector industrial de les Bernardes (SUD15), que no compleix els criteris de
compactació ni de connectivitat. Aspecte que no ha estat valorat ni replantejat en cap de les
alternatives.

5.3.

Comentaris als objectius ambientals recollits al DIE

Els objectius aplicables en l’àmbit de les competències de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural
que s’han traduït a criteris ambientals (apartat 3.3 del DIE) es consideren adequats i encaminats a la
preservació dels elements més rellevants des de la perspectiva ambiental.
Malgrat tot, els propòsits ambientals establerts són de caire general i caldria estudiar d’incorporar-ne
algun d’específic com el de millorar l’encaix de les urbanitzacions desenvolupades en l’àmbit del sòl
no urbanitzable i/o situades limitant amb un espais d’interès natural (PEIN i xarxa Natura 2000). En
aquest sentit es descriuen unes problemàtiques associades a aquests espais que haurien de traduir.se en una estratègia per regular els aspectes específics d’ordenació urbanística en el sòl no
urbanitzable, que afecten als espais EIN.

Propòsit

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

Criteris ambientals

 Evitar l’ocupació innecessària
del
sòl
i
la
seva
artificialització.
 Créixer en continuïtat i
compacitat amb la trama
urbana existent
 Potenciar el reciclatge,
renovació i rehabilitació del
teixit urbà existent per evitar
el consum de sòl i disminuir
necessitats d’extensió en
l’espai
 Garantir la coherència en la
planificació urbanística a
escala local i Supramunicipal
 Garantir la diversificació,
complementarietat i
compatibilitat dels usos en sòl
Urbà.
 Millorar els sectors urbans
amb dèficits d’urbanització

Comentaris
En termes generals es consideren
adequats els criteris ambientals
assenyalats per al compliment de
l’objectiu ambiental. Tanmateix,
s’apunten altres aspectes a tenir en
compte:
A nivell de creixement compacte
caldria estudiar la redefinició del
sector industrial SUD15 de les
Bernardes, sector oest, , o justificar
degudament la necessitat de
mantenir l’ocupació d’aquesta zona
d’interès connector al costat del
Ridaura.
El mateix amb la proposta de
reserva de sòl per activitats
esportives a continuació de la zona
esportiva municipal actual, a l’oest
del terme, resseguint la via verda
del
Carrilet.
Caldria
revisar
l’extensió de l’àmbit i les condicions
de l’ocupació per part dels
equipaments per tal de no reduir la
traça
boscosa
i
evitar
la
desfragmentació de la continuïtat
del corredor d’espais oberts en
sentit meridià, del Ridaura a les
pre-Gavarres.
Tal com s’apunta com a criteri a
tenir en compte en els sectors
urbans amb dèficits d’urbanització,
caldrà ajustar correctament la
delimitació dels assentaments en
sòl no urbanitzable als límits del
PEIN i de la xarxa Natura 2000.
Caldrà revisar les delimitacions per
tal d’assegurar la correcta aplicació
del Pla especial de delimitació dels
espais PEIN.

Propòsit

Criteris ambientals

 Conservar el conjunt de la
matriu biofísica del terme.
 Preservar i/o recuperar els
hàbitats i sistemes naturals
del terme.
 Conservar i potenciar les
condicions
naturals
dels
espais periurbans.
Conservació
de
la
Biodiversitat i del Patrimoni
Natural del municipi.
2.

Comentaris
En termes generals es consideren
adequats els criteris ambientals
assenyalats per al compliment de
l’objectiu ambiental.
Cal ser especialment aplicats en
protegir normativament espais
d’interès natural que no disposen
figures de protecció amb interès
connector i ambiental. En aquesta
situació trobem:
 L’àmbit de protecció paisatgística
de la Vall de Solius
 La
Costa
Salenys

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

d’Alou-Riera

de

 La riera de Malvet catalogada
com
a
hàbitat
d’interès
comunitari Verneda.
 El Ridaura, i la seva àrea
d’influència, com la Zona del
Balcà
 Bell-lloc- Torrent de la ComaTorrent de Canyet
 Vilar d’Aro i Bosc d’en provençal

3. Preservació i potenciació
de la connectivitat ecològica
Garantir la integritat, la qualitat i la
funcionalitat connectora dels espais
naturals, i procurar la continuïtat de
les zones verdes urbanes

 Garantir la funcionalitat del riu
Ridaura com a corredor
biològic al llarg de la vall
d’Aro.
 Preservar
els
corredors
territorials que garanteixen la
connexió ecològica i la
cohesió territorial entre els
massissos de les Gavarres i
l’Ardenya-Cadiretes
 Aprofitar
el
potencial
estructurador de la xarxa
hídrica
 Crear una xarxa contínua
d’espais lliures dins de la
trama urbana i garantir la
permeabilitat urbana amb
l’entorn rural

Incorporar els criteris de l’estudi de
la connectivitat ecològica de tota
l’anella perimetral de l’espai natural
de les Gavarres, elaborat pel
Consorci de gavarres.
Un dels reptes a nivell ambiental
del POUM de St. Cristina és
incorporar les determinacions del
Pla especial urbanístic per a la
protecció del riu Ridaura, adequant
el Parc fluvial com a façana urbana
del riu.
Cal estudiar l’aplicació dels criteris
aplicables als espais inclosos al
PEU del Ridaura, més enllà de la
primera línia de terrenys al voltant
del riu, incorporant terrenys definits
com a inundables o d’interès
agrícola en el marc del parc fluvial.
Integració dels tributaris del
Ridaura sota una clau normativa de
protecció, especialment amb el
torrent de Malvet.
En aquest sentit caldria estudiar
propostes com ara:
 La creació de noves zones
d’hortes, vist l’èxit de l’actual
espai reservat a aquesta activitat.

Propòsit

Criteris ambientals

Comentaris
 La
recuperació
d’espais
urbanitzables
amb
elevat
potencial recuperador com a
zona humida, en concret de
l’espai
de
Les
Bernardes
(catalogat com a SUD15). La
creació d’un espai natural humit
en una zona de transició entre
Santa Cristina amb Sant Feliu i
Castell d’Aro ajudaria a mantenir
els ecosistemes naturals que,
complementat per les pinedes
del Mas Trempat, i donaria una
continuïtat ecològica i natural
entre les dues poblacions.

4.
Conservació
permeabilitat i
paisatgística

de
la
qualitat

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

 Conservar la matriu forestal,
agrícola i fluvial del sistema
d’espais oberts
 Mantenir la imatge de ruralitat
del nucli de Solius i del
conjunt de la vall de Solius
com a paisatge d’excel·lència
 Preservar el mosaic agroforestal que cobreix els
marges dret i esquerre del riu
 Ridaura a la vall d’Aro
 Garantir la inserció territorial i
la integració paisatgística
d’edificacions i Activitats
 Assegurar la permeabilitat
paisatgística
dels
espais
oberts a banda i banda de la
principal xarxa viària
 Protegir i posar en valor el
patrimoni cultural i històric del
municipi i les fesomies
singulars dels nuclis rurals
 Protegir les àrees de major
valor agrícola del sòl
 Posar en valor els espais
periurbans dedicats a l’horta

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

En relació al paisatge caldria
ajustar-se a les directrius del El
Catàleg d’espais d’interès natural i
paisatgístic de les comarques
gironines (Diputació de Girona,
2009). Al municipi de Santa
Cristina d’Aro els principals espais
locals d’interès connector són: el
Balcà, la Vall de Solius i la zona del
Molí d’en Reixac, les rieres i regs
que creuen la trama urbana, així
com el riu Ridaura al pas pel nucli i
els futurs parcs fluvials.
En relació amb la connectivitat
terrestre faunística, caldrà estudiar
quines mesures concretes es
poden recollir en el planejament,
amb
informació
detallada
i
actualitzada, per tal preveure una
correcta ubicació i ordenació de les
mesures de permeabilitat de les
infraestructures
principals
que
creuen el municipi (C-65, C-250 i
GI-662)
Es podria proposar la creació de
noves zones d’hortes, vist l’èxit de
l’actual espai reservat a aquesta
activitat. Les hortes en entorn
periurbans son uns elements
potenciadors de la biodiversitat.
Cal considerar especialment el
valor dels marges agrícoles, tal
com ja s’apunta al propòsit 4.3 de
la DIE. La funcionalitat ecològica
dels marges en tant que espais
diversos, però també connectors,
no depèn només de la seva
estructura, sinó també de la seva
qualitat en tant que ecosistemes.
Per això es proposa establir les
pautes de manteniment dels

Propòsit

Criteris ambientals

Comentaris
marges de conreu, camins i, en
general, de les parcel·les situades
en SNU, prohibint explícitament l’ús
de mitjans químics i les cremes per
al seu manteniment. L’ús de
mitjans químics condueix a una
degradació de la qualitat ambiental,
la simplificació les comunitats
animals i vegetals que s’hi
alberguen,
i
augmenta
la
vulnerabilitat
d’aquests
ecosistemes
envers
espècies
invasores o oportunistes, aspectes
tots aquests que redunden en
detriment de la funció connectora.
Per aquests motius, s’estima
necessari incorporar a la normativa
del POUM un article en la línia del
que s’indica anteriorment, i que ha
d’afectar
tots
els
sòls
no
urbanitzables.

6. Prevenció i gestió de riscos
naturals existents
Identificar i ordenar els àmbits amb
riscos i vulnerabilitats naturals

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

8. Contribució al fre del canvi
climàtic i adaptació als seus
efectes i desenvolupament
sostenible de l’activitat
Contribuir en la mitigació del canvi
climàtic, adaptar-se als seus
efectes, i garantir la
protecció
del
medi
en
el
desenvolupament
de l’activitat
prevista

 Conèixer, ordenar i gestionar
els factors de risc d’inundació.
 Reduir l’exposició al risc
d’incendis forestals
 Minimitzar el risc de pèrdua
de
qualitat
del
medi
hidrogeològic
 Identificar i evitar els riscos
geològics
associats
als
moviments de vessants
 Estructurar globalment la
xarxa viària territorial i local
 Incidir en la trama viària local
i implantar mesures per
fomentar
la
mobilitat
sostenible
 Garantir la permeabilitat
social de la trama urbana
amb els espais oberts de
l’entorn
 Ordenar l’aparcament de
vehicles
i
provocar
desplaçaments a peu o en
bicicleta.
 Optimitzar el consum d’aigua
per reduir o racionalitzar la
demanda de recursos hídrics.
 Optimitzar
l’estalvi
i
l’eficiència
energètica
en
l’espai d’activitat i fomentar
l’ús
de
les
energies
renovables.

Cal estudiar amb deteniment la
viabilitat dels sectors urbanístics no
desenvolupats
emplaçats
en
àmbits inundables, valorar la seva
requalificació o l’establiment de
mesures
ambientals
compensatòries.

No només cal garantir la capacitat
d’abastament d’aigua en els
creixements previstos, sinó que cal
que
aquest
abastament
no
comprometi la sostenibilitat del
recurs i l’estat dels aqüífers a llarg
termini.

Propòsit

Criteris ambientals

Comentaris

 Aplicar
estratègies
de
reducció,
reciclatge
i
reutilització dels residus que
es
generaran
en
el
desenvolupament
 Controlar la contaminació
acústica en l’emissió i la
immissió de soroll.
6. Conclusions
Avaluada la documentació presentada i en el marc de les consultes prèvies sol·licitades pel nou
POUM de Verges, es realitzen les següents consideracions per al document d’abast i contingut de
l’ISA :
1. Valorar positivament els criteris ambientals apuntats al DIE, entenent que s’aborden els
elements i aspectes de rellevància ambiental del municipi.
2. L’alternativa 2, l’escollida, busca l’optimització del desenvolupament urbà amb un creixement
moderat, de tal manera que es prioritzi la consolidació del sòl urbà existent i la conservació
del sòls que tenen un valor agrari, ecològic i/o paisatgístic. Tot i que l’opció escollida sembla
justificada, s’hauria d’estudiar la possibilitat de desqualificar alguns sòls urbanitzables
(residencials, d’equipaments o industrials- com SUD15-), especialment d’aquells situats en
llocs definits amb interès connector. A la vegada cal també evitar la disminució de la ratio
d’espais lliures.
3. Caldrà ajustar correctament la delimitació dels assentaments en sòl no urbanitzable als límits
del PEIN i de la xarxa Natura 2000. Caldrà revisar les delimitacions per tal d’assegurar la
correcta aplicació del Pla especial de delimitació dels espais PEIN. La normativa i regulació
urbanística haurà d’incorporar les directrius i regulacions que marca la Llei del PEIN i l’Acord
GOV/112/2006 pels espais de la xarxa natura 2000 relatius als espais de muntanya litoral.
4. Es proposa de valorar d’incorporar com a objectiu específic l’encaix i la millora ambiental de
les urbanitzacions desenvolupades en l’àmbit del sòl no urbanitzable i/o situades limitant amb
un espais d’interès natural (PEIN i xarxa Natura 2000).
5. La voluntat de connectar l’àmbit urbà amb el sòl no urbanitzable s’ha d’analitzar amb cura en
coherència amb la voluntat de preservar els espais de major rellevància ambiental
assenyalats al DIE. A la vegada, de cara a la conservació del paisatge i per garantir la
connectivitat ecològica del municipi caldrà tenir en compte la catalogació i la normativa de
referència dels següents plans o estudis:
o
o
o

Pla especial urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura al pas pel
terme municipal de Santa Cristina d'Aro.
Estudi de la connectivitat ecològica de tota l’anella perimetral de l’espai natural de les
Gavarres, elaborat pel Consorci de gavarres.
El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
(Diputació de Girona, 2009).

En aquest sentir cal dedicar especials esforços a la conservació de les àrees d’interès florístic i
faunístic i d’espais d’interès natural no protegits pel PEIN, com: la Vall de Solius, la zona del Molí
d’en Reixac i les Bernardes, la Costa d’Alou-Riera de Salenys, la riera de Malvet, i la zona
d’influència del Ridaura, la Zona del Balcà, Bell-lloc- Torrent de la Coma- Torrent de Canyet, Vilar
d’Aro i el Bosc d’en provençal.

6. En l’àmbit del Ridaura i dels seus afluents cal assegurar la millora, potenciació i conservació
de la vegetació de ribera, principalment allà on té representació escassa o inexistent, per tal
de contribuir a la funció connectora dels cursos fluvials.
7. Es proposa valorar l’elaboració de propostes per a augmentar la biodiversitat i la creació de
nous hàbitats destinades a potenciar sectors catalogats com a espais lliures o com a espais
d’interès natural a restaurar, casos dels horts o de la zona humida de les Bernardes
8. Cal indicar el tractament que han de tenir les activitats identificades en sòl no urbanitzable:
zona golf (clau 15) i zona de càmping (Clau 13). I posar les bases del què pot resultar
admissible o no en les diferents categories del sòl no urbanitzable (claus 15 a 23). És
necessari identificar i delimitar els espais més sensibles en el sòl no urbanitzable i regular les
activitats que s’hi poden admetre, tenint sempre present el manteniment del bon estat
ecològic de l’espai com a objectiu últim.
9. Fer un anàlisi complet de la capacitat de l’abastament d’aigua, de l’estat dels aqüífers i del
sistema de sanejament.
10. Establir una ordenació clara respecte a la gestió dels residís i l’acopi de runes en sòl no
urbanitzable.
11. Atorgar importància a la conservació dels marges arbrats entre parcel·les agrícoles i al llarg
de camins i procurar-ne una gestió que impliqui la prohibició de l’ús de tractaments químics i
cremes.
12. En relació amb la connectivitat terrestre faunística, caldrà estudiar quines mesures concretes
es poden recollir, per tal preveure mesures de permeabilitat de les infraestructures viàries
principals que creuen el municipi (C-65, C-250 i GI-662).
13. Tenir en compte la legislació vigent en matèria d’espècies exòtiques invasores (Catálogo
nacional de especies exóticas invasoras). En aquest sentit es proposa elaborar una llista de
plantes recomanades per a tanques, una llista de plantes de baixa inflamabilitat a utilitzar
preferentment en jardins i una llista de plantes invasores a evitar.

Vist i plau,

Tècnic de la Secció de
Biodiversitat i Medi Natural

Girona, 13 de novembre de 2018

Director dels SSTT a Girona

Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura
Serveis Territorials a Girona

Informe: consultes en avaluació ambiental de Plans i Programes sobre el Patrimoni
Cultural
Assumpte: Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística municipal
Núm. expedient: OTAAGI 20180147
Terme Municipal: Santa Cristina d’Aro
Comarca: Gironès
Peticionari: OTAAA Girona – Departament de Territori i Sostenibilitat

ANTECEDENTS
D’acord amb els antecedents dels Serveis Territorials a Girona, hi ha expedients
relacionats amb el POUM, en concret: el Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements
d’interès històric i artístic d’aquest municipi, han estat informats en dues ocasions per la
Direcció General del Patrimoni Cultural. En concret:
1. En data 6 d’octubre de 2006, la Direcció General del Patrimoni Cultural va
informar el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic
de Santa Cristina d’Aro. Des del punt de vista arquitectònic es va considerar que
calia esmenar alguns punts:
Actualment en el municipi de Sta. Cristina d’Aro hi ha declarats bé culturals d’interès nacional (BCIN) els
següents elements:
-

Castell de Solius, del qual en queden uns vestigis en una penya situada sobre la parròquia. Té
número de registre R-I-51-6106.
Cova d’en Daina, dolmen megalític declarat des de l’any 1931. Té número de registre R-I-51-0556.

Els dos elements declarats estan inclosos en el present Catàleg i tenen la consideració de BCIN. Cal que el
Pla General especifiqui que qualsevol intervenció sobre aquests immobles requereix l’informe favorable amb
caràcter preceptiu i vinculant, del departament de Cultura. Fora convenient de preveure en el POUM un
perímetre de protecció d’aquests edificis amb una mínima normativa a aquest efecte.
Quant a la resta del document es planteja com a objectiu principal la protecció per la seva conservació,
millora, investigació, difusió i foment, del Patrimoni Arquitectònic i elements d’interès artístic i històric del
municipi. En concret s’inclouen 53 fitxes d’elements locals protegits com a BCIL.
Hi ha un grup de 6 capelles i esglésies del terme que es justifiquen plenament. També s’inclouen els vestigis
de l’antic ferrocarril al seu pas pel terme concretats en 3 estacions i edificis complementaris que acompanyen
el traçat de l’actual carril bici.
Igualment hi ha 3 conjunts que recullen sectors urbans o vials d’interès que presenten un nivell ambiental –
arquitectònic i/o remarcable.

Carrer dels Ciutadans, 18
17004 GIRONA
Telèfon 972 22 54 55
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Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura
Serveis Territorials a Girona
La resta són edificis, alguns inclosos en el nucli, que presenten interès arquitectònic i/o històric, de
característiques més urbanes però també hi ha antigues masies que normalment es troben en espais més
oberts, que conserven les característiques tipològiques pròpies, i constitueixen exemples remarcables com el
mas Reixach, Mas Aymerich, can Nadal, can Duran, mas St. Josep, mas Lloveras, mas Guitó... Però també
hi ha altres masos menys significatius com el mas Auladell i el mas Pla.
Finalment en un annex es planteja la exclusió de bens pre-catalogats per les Normes Subsidiàries que es
considera “no presenten cap element d’especial valor ni responen de forma clara a la tipologia edificatòria a
la que pertanyen” tot i que es creu que alguns ja quedaran inclosos en el catàleg de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable. No obstant això es considera que els edificis d’interès s’han d’incloure en el Catàleg del
Patrimoni que es presenta ara, ja que el catàleg de masies no suposa una protecció especifica, sinó que és
un inventari per la Llei d’urbanisme.
Per tant els edificis d’interès s’han d’incloure tots en el present document i és evident que excepte la 2.1 Can
Pijuan, la resta han de continuar inclosa en el Catàleg, atès que no han perdut els valors pels quals foren
protegits. En qualsevol cas es recorda que la descatalogació de Béns Culturals d’Interès Local, denominació
que els dóna la Llei de Patrimoni als elements compresos en els catàlegs anteriors a aquesta Llei, han de
comptar amb el vist i plau de la Comissió de Patrimoni i caldrà plantejar el corresponent expedient de
descatalogació en funció de la pèrdua dels valors que varen motivar la catalogació.
En relació al patrimoni arqueològic, s’informa favorablement atès que definia les següents
determinacions:
L’apartat IV del catàleg preveu els espais d’expectativa arqueològica. La Normativa aplicable a aquests Béns
es concreta en el capítol tercer. En aquest sentit, s’estableix que els projectes de Plans parcials, especials,
d’edificació i/o urbanització que afectin espais arqueològics es remetran al Servei d’Arqueologia del
Departament de Cultura. Així mateix, en l’aprovació definitiva s’haurà d’incloure el resultat de l’informe de
Cultura i contemplar les despeses necessàries per a la preservació del patrimoni arqueològic.
L’article 19 es refereix a les obres en espais d’expectativa arqueològica i es concreta que qualssevol obra
que afecti el subsòl en una zona d’expectativa arqueològica es comunicarà al Servei d’arqueologia per tal que
en realitzi la supervisió.
Finalment, tant l’apartat IV, corresponent al llistat d’espais d’expectativa arqueològica com el VI, on es
concreten les fitxes dels espais d’expectativa arqueològica, inclouen tot els jaciments arqueològics
inventariats per la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Per tant des del punt de vista arqueològic es valora positivament el POUM, atès que inclou la normativa
aplicable a la protecció dels jaciments arqueològics del municipi. No obstant, segons l’article 19.1, que es
refereix a les obres en espais d’expectativa arqueològica, es condiciona a la comunicació al Servei
d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat per a que en realitzi la supervisió. En aquest
sentit, fora convenient concretar que aquestes obres hauran de contemplar una intervenció arqueològica
prèvia, executada per un tècnic qualificat i autoritzada per la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Finalment, tant el llistat d’espais d’expectativa arqueològica com les fitxes dels espais d’expectativa
arqueològica, coincideixen amb l’inventari del patrimoni arqueològic de la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament, la qual cosa es valora de forma molt positiva.
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2. En data 13 d’abril de 2007, la Direcció General del Patrimoni Cultural examina
novament el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i
artístic de Santa Cristina d’Aro i emet informe favorable ja que, es dona
compliment als requeriments fets en l’informe anterior.

S’hi afegeixen com a bens protegits amb fitxa pròpia, els següents masos:
E – 056
E – 057
E – 058
E – 059
E – 060
E – 061
E – 062
E – 063
E – 064

- Can Duran – Can Geli
- Can Provençal
- Mas Pi
- Mas Pla
- Can Merla
- Can Canea
- Cal Mas Pagès
- Can Tarrés
- Mas Bagudanys

Per altra part en l’annex VII del document, es descataloguen únicament dos edificis que no
presenten interès arquitectònic ni cultural, com són el cas de can Pijoan i el mas Canyet. També
s’exclou el mas Viader de Solius, que actualment ha perdut els valors al haver sofert nombroses
modificacions que han alterat les seves característiques tipològiques.
Finalment s’han esmenat dos errors referits a:
- Cal Frare (EO – 019) que equivocadament consta com a EO-018 i abans constava
erròniament com a Can Serra.
- El mas Reixach (EO-o25) que equivocadament consta com a (EO-024) i abans constava
erròniament Mas Vinyes de Roca de Malvet.
En el punt 1 de la memòria del Catàleg s’aclareix que les Normes Subsidiàries del municipi foren
aprovades el 1998 i per tant són posteriors a la Llei 9/93 i per això no comporten la consideració
de BCIL a cap dels bens que precataloguen. Això i atès que la normativa anterior no establia cap
tipus de relació de bens a considerar fa que no es requereixi el tràmit d’expedient de
descatalogació.

FETS
En data 7 de setembre de 2018 (R/E 9032/168856/2018), el senyor Jacobo Ruiz
Pedreira, com a responsable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
(OTAAA) dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona,
tramet, via e-valisa, un escrit als Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona
en el que comunica l’obertura del període de consultes establert per al procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental del projecte Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Santa
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Cristina d’Aro i sol·licita ens pronunciem si es considera adient a una avaluació ambiental
estratègica ordinària i als continguts específics de caire ambiental que hauria de
desenvolupar.
Ens adrecen a la pàgina web:http://appdmah.gencat.cat/web/cerca/plans_participacio

ESTUDI
El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) es va aprovar definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona el dia 26 de setembre de 2007 i es va publicar al
DOGC núm. 5042, el dia 7 de gener de 2008.
Es presenta l’Avanç del POUM com a document genèric, previ a la redacció d’un nou
POUM, que expressa els objectius i propòsits d’ordenació del municipi en un futur,
proposa el seu model de desenvolupament i planteja diferents alternatives per tal es
pugui iniciar el procés d’avaluació ambiental del pla.
Està format pels següents documents:
− Memòria urbanística
− Estudi d’inundabilitat
− Memòria del Document Inicial Estratègic (DIE)
− Documentació gràfica
− Documentació gràfica de la DIE.
Els objectius de l’Avanç de POUM són:
− recollir les directrius, criteris i objectius que han de centrar els treballs de planejament
urbanístic del municipi i que es proposa determinin les prescripcions tècniques i
normatives del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
− facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del POUM, prèviament a
l’aprovació inicial, d’acord amb l’art. 106 del RLU.
− presentar una síntesi d’alternatives de planejament
− iniciar el procediment d’Avaluació Ambiental establert per l’article 86bis de la LUC.

La població del municipi de Santa Cristina d’Aro resideix en el nucli urbà generat a partir
del nucli històric, tres nuclis rurals, Solom, Solius i Romanyà, i nous urbanitzacions, Sant
Miquel d’Aro, Romanyà de la Selva, Vall Repòs, Les Teules, Bell-lloc I i II, Roca de
Malvet, Mas Trempat; Can Reixac, Golf Costa Brava i Rosamar; a més de la població que
viu en masies i altres tipus d’habitatges en sòl no urbanitzable. La meitat de la població es
troba en el nucli de Santa Cristina, un quaranta per cent en les urbanitzacions i el deu per
cent restant en nuclis rurals i disseminats.
A la memòria de la Avanç, el Patrimoni Cultural es troba referit en diversos apartats (pp.98 i
99):
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−

Planificació urbanística del nou Pla / Sistemes Urbanístics/sistema d’Equipaments on
(pp.99) s’hi recull el següent: caldrà valorar la incorporació els elements d’especial valor
arqueològic, arquitectònic i històric, dins l’estructura d’equipaments, ja siguin públic o
privats, d’interès comunitari, i per altra banda potenciar les zones que contenen un
patrimoni natural d’interès com a àrees de valor cultural (pp.99).

−

Planificació urbanística del nou Pla / Sistemes Urbanístics/ el patrimoni on s’hi diu: El
municipi de Santa Cristina d’Aro compta amb un important patrimoni cultural
(arquitectònic, arqueològic i paleontològic) que queda palès en l’Inventari del patrimoni
arquitectònic i arqueològic de Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. En aquest inventari, el Patrimoni cultural immoble de Catalunya està
constituït, segons les categories de protecció, pels béns culturals d’interès nacional
(BCIN), els béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns que malgrat no haver
estat catalogats com a BCIN o BCIL reuneixen els valors descrits anteriorment. (pp.99).
El Pla incorporarà els elements inclosos a l’Inventari de patrimoni arqueològic i
paleontològic de Catalunya i en l’Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya de
Santa Cristina d’Aro, juntament amb el Catàleg d’elements de valor arquitectònic i
patrimonial del municipi.

−

Planificació urbanística del nou Pla / Sistemes Urbanístics/ el Catàleg, El POUM/2008 de
Santa Cristina d’Aro compta amb el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements
d’interès històric i artístic del municipi, que el nou Pla integrarà, així com el conjunt
d’espais d’expectativa arqueològica.

El Document Ambiental estratègic (DAE) té com a objectius:
del paisatge, enfortir el seu caràcter rural i
− Compactació urbana i optimització del sòl urbà existent.
− Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi.
− Preservació i potenciació de la connectivitat ecològica.
− Conservació de la qualitat i la permeabilitat paisatgística. espais oberts de l’entorn
− Protecció del sòl i l’activitat agrícola. capacitat
− Prevenció i gestió dels riscos naturals existents.
− Estructuració integrada del sistema de mobilitat.
− Contribució al fre del canvi climàtic, adaptació als seus efectes i desenvolupament
urbanístic sostenible.
Respecte el patrimoni cultural, en l’apartat d’Elements d’Interès del Paisatge, s’hi fa
referència als elements que formen part del patrimoni arquitectònic, arqueològic i
paleontològic.
En quant als objectius del nou Pla en relació al Patrimoni Cultural, s’estableix la protecció
i posada en valor el patrimoni cultural i històric del municipi i les fesomies singulars dels
nuclis mitjançant les següents mesures /criteris:
−

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

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

FONAMENTS DE DRET
1. Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, sobre
l’avaluació dels efectes de certs plans i programes sobre el medi ambient.
2. Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes.
3. Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
4. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i segons estableix l’article 57 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
5. Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC, núm. 1807, del
11.10.1993).
6. Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic. Article 36.1, en els estudis d’impacte ambiental dels projectes que
s’hagin d’executar en àrees no declarades bé cultural d’interès nacional ni espai de
protecció arqueològica, cal fer les actuacions necessàries per determinar si el
projecte afecta restes arqueològiques i paleontològiques. En cas que hi hagi restes
afectades, l’estudi ha de contenir les mesures correctores a aplicar per minimitzar
l’afectació i, si és possible, proposar alternatives al projecte que l’evitin. Article 36.2,
les declaracions d’impacte ambiental de projectes que afectin restes arqueològiques
o paleontològiques requereixen un informe previ de la Direcció General del
Patrimoni Cultural.

CONCLUSIONS
Referent a l’informe sol·licitat sobre el patrimoni cultural s’informa el següent:
En l’àmbit del patrimoni arqueològic i paleontològic,
S’informa favorablement atès que segons consta a la memòria de l’Avanç, el projecte de
POUM integrarà el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements d’interès històric i
artístic del municipi ara vigent, el qual fou informat favorablement en data 13 d’abril de 2007,
així com el conjunt d’espais d’expectativa arqueològica.
No obstant, atès que l’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic està en constat
revisió i actualització en motiu de la troballa de nous jaciments, caldrà que el nou Pla revisi,
actualitzi i incorpori els nous elements.
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En l’àmbit del patrimoni arquitectònic,
S’informa també favorablement atès que segons consta a la memòria de l’Avanç, el
projecte de POUM integrarà el Catàleg del Patrimoni arquitectònic i dels elements d’interès
històric i artístic del municipi ara vigent, el qual fou informat favorablement en data 13 d’abril
de 2007.
Amb tot convé no fer una còpia exacta del Catàleg vigent sinó avaluar la possibilitat d’ampliarlo amb noves edificacions o nuclis històrics, ja siguin contemporanis o històrics, que es
consideri tenen rellevància a nivell individual o municipal (extrets del Inventari del patrimoni
arquitectònic del Departament de Cultura, d’altres fons escrites o bé del passeig pel municipi).
A la fitxa individual corresponent, així com també a la normativa, s’ha de concretar el nivell de
protecció BCIN, BCIL o altres béns que contempla la llei 9/93 del PCC. Es recomana alhora
definir gràficament a les fitxes un àmbit de protecció urbanística de cadascun d’ells.
I ja finalment, recordar que la descatalogació de qualsevol Béns Culturals d’Interès Local avui
catalogat, han de comptar amb el vist i plau de la Comissió de Patrimoni i caldrà plantejar el
corresponent expedient de descatalogació en funció de la pèrdua dels valors que varen
motivar la catalogació.

Girona, 19 de novembre de 2018.
L’arqueòloga territorial

Susana Manzano Vilar
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CU: 3
Sessió: 13 de febrer de 2019
Expedient: 2018 / 067278 / G
Assumpte: Avanç Pla d'ordenació urbanística municipal
Terme municipal: Santa Cristina d'Aro
Comarca: Baix Empordà

Informe proposta
0. Objecte
Desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro.

I. Tramitació de l’expedient
Tramitació municipal
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha tramès l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Santa Cristina d’Aro que es preveu sotmetre a aprovació inicial, per tal que
s’emeti el primer informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició
transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.
Els treballs de redacció del present document d’Avanç han estat encarregats a l’empresa
PAU-CD, SLP, dirigida pels arquitectes Xavier Canosa i Núria Díez.
Informes
A la documentació aportada no consta de moment cap informe sectorial ni cap al·legació.
Documentació
Aquest avanç de POUM conté la següent documentació:
-

Memòria de l’Avanç.
Documentació gràfica
Document inicial estratègic.
Diagnosi d’inundabilitat.
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II. Context
Esquema municipal
El municipi de Santa Cristina d’Aro es troba emplaçat al sud de la comarca del Baix
Empordà i forma part de la seva façana litoral, tot i que bona part del municipi es troba a
segona línia de mar, abastant gairebé la totalitat de la part superior de la Vall d’Aro. La
plana del municipi és travessada pel riu Ridaura, que la divideix en dues vessants: al nord
la del massís de les Gavarres, i al sud del massís de Cadiretes, fins arribar a la zona
costanera.
El municipi abasta una extensió de 67,60 Km² i segons dades de l’Idescat de 2018 té
5.203 habitants.
Dins del nucli urbà s’emplaça la part més antiga, originada a l’entorn de l’església de Santa
Cristina d’Aro (s.XI). En l’extensió del seu terme municipal es van anar desenvolupant tres
veïnats importants amb les seves respectives parròquies: Romanyà de la Selva, Bell-lloc i
Solius, que durant segles varen tenir poc desenvolupament urbanístic. Cap al s.XIX la
transformació urbana del nucli es va anar desplaçant progressivament cap a la plana,
recolzant-se amb la nova carretera provincial de Girona a Sant Feliu i Palamós, i
posteriorment cap als anys 60 del s.XX es va concentrar en un punt estratègic d’accés a la
Costa Brava, amb una forta activitat turística, i on s’incrementa la població destinada a
segona residència i les primeres urbanitzacions d’estiueig, ( Golf Costa Brava, Bell-lloc,
Serra Sol... i els habitatges dels grups del Patronat)
La presència dels dos massissos fa que bona part del terme municipal tingui un paisatge
bàsicament forestal, inclòs en espai PEIN.
Les urbanitzacions separades del nucli històric de Santa Cristina representen en conjunt la
major superfície urbana del municipi: a les Gavarres, Sant Miquel d’Aro, Romanyà de la
Selva, Vall-Repòs, Bell-lloc, Roca de Malvet, les Teules , i a Cadiretes, Can Reixac, Golf
Costa Brava, Mas Trempat i Rosamar.
Pel que fa a les infraestructures de mobilitat, la xarxa viària ve determinada per tres grans
eixos principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera comarcal de
Castell-Platja d’Aro i la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Altres carreteres més
secundàries com les de Solius o Romanyà de la Selva que donen accés als nuclis veïnals i
a les urbanitzacions de la zona.
Hidrològicament, l’àmbit del Pla s’integra dins de la conca hidrogràfica del riu Ridaura, la
qual forma part de les rieres del cap de Begur-Blanes. Al llarg del tram que discorre per la
Plana de Santa Cristina d’Aro rep l’aportació de múltiples rieres, torrents i afluents: al
marge dret, Torrent de la Deu, riera de Solius, riera del Vilar, torrent Pedralta, riera
Maldinars i torrent de mas Trempat, i al marge esquerre, riera de Salenys, riera de Bell-lloc,
riera de Malvet, torrent de Can Mora, torrent dels Dimonis i torrent de Canyet. També hi ha
presents diferents torrents i rieres litorals, com al nord la Riera de Mas Cases i Mar Riera,
tributàries de la riera de Calonge.
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Pel que fa als riscos naturals, i més concretament en relació a la inundabilitat, en el marc
dels treballs d’Avanç del POUM s’ha elaborat un document de diagnosi en l’àmbit dels
trams dels cursos fluvials que tenen una influència rellevant en la situació de risc
d’inundació en àmbits urbans o urbanitzables. La plana del Riudaura s’ha de considerar
zona de màxim risc, ja que els nuclis urbans del Vilar, Santa Cristina d’Aro i Bufaganyes
estan situats molt aprop d’espais inundables i fins i tot en zones inundables. Per altra
banda, hi ha un seguit de cursos de drenatge afluents del Ridaura que travessen la zona
urbana i àmbits de sòl urbanitzable que en els darrers cursos a la plana del Ridaura és on
s’identifica un major risc, amb extensions importants de la inundació.
En relació al risc per incendis forestals, el territori del POUM té més del 80% de la seva
superfície ocupada per boscos, que sumat al nivell baix de gestió d’aquestes masses
forestals, comporta un perill alt d’incendi forestal. Només es detecta un risc baix a l’entorn
del riu Ridaura i Santa Cristina d’Aro, destacant per altra banda que moltes de les
urbanitzacions es troben plenament envoltades de zones boscoses amb perill alt. El
massís de les Gavarres i el massís de Cadiretes són dos espais altament sensibles al risc
d’incendis forestals.
Pel que fa als riscos geològics, es detecta una perillositat baixa a punts rocosos de
pendents superior al 70% al sud del nucli, i a la Cala del senyor Ramon amb indicis de
perillositat mitjana que s’han esmenat amb mesures de protecció que minimitzen aquesta
perillositat.
Dinàmiques de població
L’evolució demogràfica del municipi entre els anys 1986-2001 ha representat un
creixement de població del 98% (de 1.448 hab. a 2.873 hab.), entre els anys 2001-2010
coincidents amb l’època de bonança immobiliària, el creixement ha estat del 76% (de
2.873 hab a 5.067 hab ) fins arribar als darrers anys, que coincidint amb la crisi econòmica,
la població s’ha estabilitzat i ha augmentat molt lleugerament ( de l’ordre del 2-3%), de
5.067 l’any 2010 a 5.203 habitants l’any 2018.
Dinàmiques econòmiques
Segons dades del document d’Avanç, el PIB per habitant al municipi de Santa Cristina
d’Aro als anys 2014 i 2015 suposava un 74% del PIB de la comarca del Baix Empordà, i un
5.,40% del PIB mitjà de Catalunya. El PB per habitant tendeix a créixer des del mínim del
2014 si bé està molt per sota de la mitjana comarcal i nacional.
En relació a l’activitat econòmica destaca que la majoritària en el municipi és la de serveis
(80% del PIB), seguit en menor proporció de la construcció, molt debilitada a partir de l’inici
de la crisi del sector . La indústria és molt residual, mentre que l’agricultura encara que és
inferior a les mitjanes comarcals i provincials, es manté en la mitja catalana.
Respecte a la mobilitat espacial de la població ocupada, Santa Cristina d’Aro presenta una
baixa autocontenció, poc més d’una tercera part de la població ocupada del municipi (35%
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) treballa en ell, i aquesta població ocupa la major part dels llocs de treball (62%) que
genera el municipi. La baixa oferta laboral ha estat tradicionalment una constant del
municipi. Per una altra banda Santa Cristina no ha estat mai un municipi amb capacitat
atractiva de treball, i la proximitat de pols turístics de la Costa Brava afavoreixen aquesta
dispersió. Cada vegada hi ha més població resident que treballa fora del municipi.
Respecte al mercat de treball es destaca que la taxa d’atur és menor i menys fluctuant que
en les poblacions veïnes costaneres.
Dinàmiques urbanístiques
Planejament territorial vigent
-PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES, aprovat definitivament
pel Govern de Catalunya el 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC número 5735 de
data 15 d’octubre de 2010.
Segons el PTPCG, el municipi de Santa Cristina d’Aro forma part del sistema urbà de Sant
Feliu de Guíxols, juntament amb els municipis de Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de
Guíxols, on s’assenyalen les propostes següents:
- En relació al Sistema d’Espais Oberts:
El sistema d’espais oberts al municipi de Santa Cristina d’Aro inclou la meitat nord i oest
del terme municipal en sòl de protecció especial inclòs en espai PEIN i Xarxa Natura 2000,
que representa la protecció d’un 60% de la superfície de l’àmbit. Aquests sòls corresponen
al límit sud del PEIN de les Gavarres i el límit nord del PEIN Massís de Cadiretes.
Un 20% restant del municipi es protegeix dins del sistema d’espais oberts en de la
categoria de sòl de protecció especial
Segons el Pla Territorial aquesta categoria comprèn aquells sòls que es consideren els
més adequats per integrar una xarxa permanent i continua d’espais, amb la finalitat de
garantir la biodiversitat i vertebrar el sistema d’espais oberts del territori amb els seus
diferents caràcters i funcions i sobre els que, per tant, s’aplica una regulació més
restrictiva. Aquests sòls es regulen per les determinacions dels articles 2.6 i 2.7 de la seva
normativa.
En l’àrea central del terme municipal, i més en contacte amb el sòl urbà es localitza el sòl
de protecció preventiva, on el Pla considera que cal protegir preventivament, sense
perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que
les estratègies que el Pla estableix per cada assentament, es puguin delimitar àrees per a
ésser urbanitzades i edificades, si s’escau. Aquests sòls es regulen pels articles 2.10 i 2.11
de les normes territorials.
El PTPCG identifica també dins del sistema d’espais oberts els àmbits d’especial valor
connector situats a l’oest i al sud del nucli de Santa Cristina d’Aro.
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- En relació al Sistema d’Assentaments
En aquest aspecte el PTPCG assenyala l’estratègia de creixement moderat pel nucli
històric de Santa Cristina d’Aro. Aquesta estratègia s’estableix en aquells nuclis o àrees de
mitjana o petita dimensió urbana que per les seves condicions del sòl i de connectivitat
poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes.
Per al nucli de Romanyà de la Selva s’estableix una estratègia de millora urbana i
compleció. El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis que per la seva petita
dimensió no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl
físicament apte per a la urbanització o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu
d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic,
mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats
professionals desconcentrades, i a la segona residència de reutilització, i també als serveis
turístics de qualitat i petita escala.
Quant a les àrees especialitzades del sistema d’assentaments, el PTPCG reconeix les
àrees especialitzades d’ús residencial de les urbanitzacions Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs
al nord, Bell-lloc i Roca de Malvet, les Teules, el Colomar, Serra Sol i Salom, i del Vilar i del
Club de Golf Costa- Brava i del Canyet al sud. Per totes elles es determina una estratègia
de consolidació de l’àrea especialitzada.
El Pla identifica també l’àrea especialitzada d’ús d’equipaments i sistemes a l’oest del nucli
de Santa Cristina i una àrea especialitzada d’ús industrial a l’àmbit de Bernades- Molí d’en
Tarrés.
- En relació al Sistema d’Infraestructures de mobilitat
Es recullen diferents propostes de millora de les infraestructures de mobilitat, com la
proposta a estudiar del tren tramvia al PITC de Girona i aquest àmbit, així com la
necessitat d’un sistema de transport col·lectiu de distribució d’aquest sistema ferroviari que
integri els àmbits costaners de St. Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell. Respecte a la
xarxa viària es proposa la continuació del condicionament i desdoblament de la C-31, i
recomana que es redacti un pla especial de mobilitat que integri els municipis d’aquest
àmbit i els de Calonge i Palamós.
- Directrius de paisatge
El PTPCG conté directrius de paisatge generals segons components (art 2.1 al 2.10) que
han de ser objecte de regulació normativa i les següents directrius específiques referents
als Objectius de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge de les Comarques
Gironines: article 3.3 de l’OQP 1 referent als assentaments urbans, article 3.5 del OQP 3
referent als corredors d’infraestructures, article 3.10 de l’OQP8 referent als paisatges
fluvials, article 3.12 de l’OQP 10 referent als sistemes d’urbanitzacions, article 3.16, de
l’OQP 14 referent als paisatges agrícoles i article 3.18 de l’OQP16, referent al sistema de
miradors i itineraris.
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- CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES
El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines fou aprovat definitivament el 23 de
novembre de 2010. El municipi de Santa Cristina d’Aro queda localitzat a cavall de tres
unitats de paisatge: “Gavarres”, “Costa Brava” i “Ardenya Cadiretes”.
Per aquestes unitats s’estableixen una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística que poden
incidir en la proposta del POUM, i que tenen en comú les tres unitats de paisatge:
Les Gavarres

QP 12.1

Un paisatge amb boscos de suredes, alzinars i pinedes preservats i gestionats, lliure de
transformacions i processos d’artificialització, que mantingui l’escenari de gran valor escènic
que conforma.

QP 12.2

Un paisatge agrícola i agroforestal preservat i ben gestionat, que mantinguin els valors dels
camps, la seva parcel·lació, i les construccions agrícoles i tradicionals.

QP 12.3

Uns creixements dels assentaments urbans ordenats i que no comprometin els valors del
paisatge de les Gavarres, ni els valors dels espais circumdants, on es respectin els espais
agraris d’amortiment i transició i amb unes entrades als nuclis de qualitat.

QP 12.4

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

QP 12.5

Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni arquitectònic, de dòlmens i altres
restes megalítiques, així com l’històric i simbòlic, i en permetin la seva promoció turística.

QP 12.6

Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permeti
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de les Gavarres.

Costa Brava

QP 7.1

QP 7.3

QP 7.4

QP 7.5

QP 7.6

Uns assentaments ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els
valors dels espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat.
Una façana marítima amb penya –segats, cales i dunes ben preservats i gestionats, que
mantingui el seu valor escènic, històric i la identitat paisatgística de cada lloc i els valors i
element propis de caràcter natural, històric, cultural i etnològic.
Un paisatge de muntanya litoral amb extensos boscos de suros, alzines i pins productius i ben
gestionats, lliure de transformacions i processos d’artificialització, que mantingui l’escenari de
gran valor escènic que el conforma.

Un sistema de restes arqueològiques i històriques ben preservats i gestionats dintre d’un
context forestal urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi per part
dels seu usuaris.
Un paisatge agrícola de les planes i dels entorns de les Gavarres preservat i ben gestionat, que
mantingui la diversitat d’elements que caracteritzen i el doten d’identitat pròpia.
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QP 7.7

Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i permeti
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Costa Brava .

Ardenya-Cadiretes

QP 2.4

QP 2.7

Unes formacions granítiques del massís de l’Ardenya-Cadiretes preservades com a elements
configuradors del paisatge, que actuïn com a fites en el paisatge, revaloratizant el seu
caràcter.
Un paisatge d’hortes periurbanes a l’entorn del massís de l’Ardenya-Cadiretes preservat i
ben gestionat, que mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat
pròpia

- El PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER, aprovat definitivament pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 25 de maig de 2005 i publicat al
DOGC de 16 de juny de 2005. La seva modificació puntual i refosa normativa va ser
aprovada definitivament en data 1 d’agost del 2014 i publicada al DOGC de 7 d’octubre de
2014.
El PDUSC estableix diferents graus o gradients d’afectació ( unitats territorials de regulació
UTR), i diferents categories de sòl no urbanitzable costaner UTR-C, i identifica al municipi
de Santa Cristina d’Aro la UTR-C074 PEIN Massís de Cadiretes, situat a ambdós costats
de la urbanització Rosamar.
- El PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000. Els espais PEIN
inclosos en l’àmbit són el El Pla Especial de delimitació de les Gavarres, aprovat
definitivament el 6 de juny de 2006 i publicat al DOGC núm. 4677 de data 17 de juliol de
2006, i el El Pla Especial de delimitació del Massís de Cadiretes, aprovat definitivament el
14 de desembre de 2004 i publicat al DOGC núm.4296 del 7 de gener de 2005.
Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 són: el Massís de Cadiretes que coincideix en
part amb la delimitació de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes, i les Gavarres, que
coincideix parcialment amb la delimitació de l’espai PEIN de les Gavarres.
- Altres documents a destacar són el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les
comarques gironines, editat per la Diputació de Girona l’any 2009, on identifica l’àmbit de
Santa Cristina d’Aro afectat pels espais d’interès del Ridaura, el Connector bosc d’en
Provençal-massís de Cadiretes, Vall de Solius, Vilar d’Aro-Bosc d’en Provençal, i el
connector Gavarres-Cadiretes.
Planejament urbanístic vigent
El PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA D’ARO, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 26 de setembre
de 2007 i publicat al DOGC núm.5042 de data 7 de gener de 2008.
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Durant els anys de vigència del POUM es va produir l’any 2010 l’entrada en vigor del Pla
Territorial Parcial de les comarques gironines, s’han aprovat 45 expedients de modificació
puntual del POUM, s’han desenvolupat 4 Plans Parcials en sòl urbanitzable, i 4 Plans de
Millora urbana, i es varen produir dues resolucions administratives relacionades amb
l’acord d’aprovació definitiva del POUM i sis sentències del TSJC que per diferents àmbits i
determinacions anul·len puntualment diferents determinacions del POUM2008:

MP- POUM 2008

MP- POUM 01
MP- POUM 03
MP- POUM 04
MP- POUM 05
MP- POUM 06
MP- POUM 07
MP- POUM 08
MP- POUM 09
MP- POUM 10
MP- POUM 11
MP- POUM 12
MP- POUM 13
MP- POUM 14
MP- POUM 15
MP- POUM 16
MP- POUM 18
MP- POUM 19
MP- POUM 21
MP- POUM 22
MP- POUM 23

Es modifiquen puntualment els articles referents a l’alçada i
condicions d’edificació de les claus 2 i 3.
Es modifica l’alineació del vial per a vianants situat entre les
parcel·les 10 i 11A de Can Reixach.
Es reconeix com a viari dos carrers sense sortida a la
urbanització de Vall Repòs.
Es modifica puntualment l’article 229 de les normes que regula
el sector SUD13 Riera de Molinets per esmenar una errada.
Es modifiquen els usos de la finca Mas Darder, en el sector
Bufaganyes del Catàleg de masies i cases rurals.
Es modifiquen els usos de la finca Mas Tarrés, en el sector
Bufaganyes del Catàleg de masies i cases rurals.
Es modifica la qualificació de la parcel.la 192-B del Golf Costa
Brava
Es modifica l’àmbit del PEU Mas Torrellas
Es modifica el traçat del vial situat entre les parcel·les de la
urbanització Roca de Malvet.
Es corregeix l’ordenació de diverses parcel·les de la
urbanització Golf Costa Brava per adequar-se a l’estudi de
Detall.
Es modifica el traçat del carril bici a la cruïlla entre el carrer Pere
Gironès, la carretera Gi-622 i l’avinguda de l’Església
Es modifiquen alguns articles de la normativa per tal de
permetre l’ús hoteler a la masia de Can Roca.
Es qualifica com a sistema de serveis tècnics ambientals els
terrenys on està implantada la planta de compostatge FORM
compartida amb el municipi de Llagostera.
Es modifiquen puntualment alguns articles referents a la zona
d’eixample i a la zona d’edificació entremitjeres.
Es modifica puntualment l’article 76 de les Normes
S’incorpora la normativa i l’ordenació del PPU la Teulera a les
normes i plànols d’ordenació del POUM atès que el sector ha
finalitzat el seu desenvolupament urbanístic.
Es delimita un àmbit del PEU en SNU que ha de regular la
implantació del PItchandPutt en el Mas Tapioles.
S’esmenen errades detectades en la zona comercial i s’adapta
la regulació comercial a la legislació vigent.
Es modifiquen les alineacions el carrer Ridaura i la carretera
local GI662 per tal de suprimir l’afectació viària.
Es delimita el nou PA13 Bell-lloc que preveu un petit creixement
residencial a la urbanització Bell-lloc.

Aprovació

Publicació

28/01/2009 12//03/2009
21/07/2010 15/10/2010
21/07/2010 15/10/2010
21/07/2010 15/10/2010
21/07/2010 15/10/2010
21/07/2010 15/10/2010
27/07/2011 14/10/2011
27/07/2011 14/10/2011
27/07/2011 14/10/2011
27/07/2011 14/10/2011
27/07/2011 14/10/2011
27/07/2011 14/10/2011
27/07/2011 14/10/2011
29/06/2011 03/08/2011
29/06/2011 03/08/2011
02/02/2012 19/03/2012
21/11/2013 21/01/2014
06/11/2015 27/02/2018
26/04/2012 31/05/2013
21/03/2013 09/07/2013
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MP- POUM 24

MP- POUM 27
MP- POUM 29

MP- POUM 30

MP- POUM 31
MP- POUM 32

MP- POUM 34

MP- POUM 35

MP- POUM 36

MP- POUM 37

MP- POUM 41

MP- POUM 44

S’incorpora la delimitació de l’àmbit del PE d’infraestructures
hidràuliques pel desviament de la riera del Vilar i es reordena el
SUD 13 Riera de Molinets per ajustar-se al desviament de la
riera i definir la càrrega urbanística que suposa l’execució
d’aquesta infraestructura.
S’adequa el POUM al desenvolupament urbanístic del sector
SUD9 Mas Pla C
Es delimita el traçat de la GI 662 al seu pas pel nucli urbà de
Santa Cristina, així com la seva zona d’influència i protecció.
Per tal de donar compliment a la sentència de la secció 3a del
TSJC núm 373 de 10 de maig de 2013, que declara nul la
delimitació del sector de millora urbana SMU04 Barri Salom, es
modifica el POUM eliminant aquest sector, classificant els
terrenys inclosos en el seu àmbit com a SNU, i incorporant els
habitatges al Catàleg de masies i cases rurals.
Es modifica la qualificació dels terrenys delimita per la C-250,
GIV661 i C65 de la zona de protecció agrícola a rústic, en
compliment amb la sentència de la secció tercera del TSJC
núm. 416 de 24 de maig de 2013.
Es modifiquen determinats articles de les normes.
S’adapten les alineacions de la illa qualificada d’equipaments
públics situada entre el vial perimetral paral.lel al Ridaura, el
carrer Pere Gironès i el carrer Teulera, a la situació real
consolidada per les edificacions existents a l’interior de l’illa i
pels vials perimetrals urbanitzats.
Es delimita correctament l’àmbit del PAU 11 ajustant-lo al traçat
de la GI662 i les seves zones d’influència d’acord amb les
modificacions puntuals de planejament MP POUM 22 i MP
POUM 29.
Es delimiten correctament les illes urbanes del sector Mas
Sicars i s’ajusten els límits de les zonificacions al traçat de la
carretera GI662 i la seva zona d’influència, d’acord amb la
modificació puntual del planejament general MP POUM 29 Crta.
GI662
Es modifica la qualificació urbanística d’uns terrenys situats
entre l’avinguda del Canigó i el final de la pujada de l’Hotel a la
urbanització Golf Costa Brava. Aquests terrenys que el POUM
els qualificava de sistema viari clau V i amb la modificació es
qualifiquen de verd privat Vp.
Es modifica la qualificació d’unes parcel·les situades amb front
al c/ Salvador Albert de la urbanització Serra Sol II per adequarlos a la superfície i estructura de la propietat real així com
ajustar l’alineació a les obres d’urbanització executades.
S’adequa l’àmbit i la regulació del Peu golf d’Aro, d’acord amb la
normativa del PE de delimitació definitiva i de protecció del medi
natural i del paisatge de les Gavarres. Amb aquesta modificació
es dona compliment a la Sentència de la secció tercera del
TSJC núm 67 de 30 de gener de 2013.

27/05/2016 09/09/2016

05/06/2014 24/07/2014
30/09/2015 28/10/2015

22/01/2015 12/03/2015
02/03/2017 19/05/2017

30/09/2015 16/11/2015
30/09/2015 28/10/2015

13/04/2016 30/06/2016

13/04/2016 30/06/2016

30/09/2015 30/10/2015

26/07/2017 12/09/2017

07/10/2016 28/11/2016

20/03/2018 16/04/2018

Pel que fa al planejament derivat, dels 17 sectors residencials previstos al POUM 2008, 4
sectors es troben desenvolupats ( SUD 03 Teulera, SUD 09 Mas pla C, SUD 11 Mas
Trempat II i SUD 14 Tueda ) i 8 es troben amb planejament derivat aprovat o en tramitació,
6 dels quals són residencials ( SUD 01 Ridaura, SUD 02 Serra Sol III, SUD 04 Pedró, SUD
10 Equipaments Riera Malvet, SUD 12 Bell lloc III, SUD 13 Riera Molinets ), i 2 són
industrials ( SUD 15 Molí d’en Reixach Bernardes i SUD 16 Molí d’en Tarrés ).
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Segons dades del document d’Avanç, actualment hi ha set sentències que afecten al
contingut del POUM vigent:
RECURS
Declara nul l’article 245 de les NNUU del POUM, així com la
documentació gràfica, en el sentit de permetre l’ús hoteler en
l’àmbit. La Modificació del POUM núm. 44 suprimeix l’ús hoteler i
delimita l’àmbit del PE urbanístic Golf d’Aro.
Declara nul·les determinacions del sector SMU05Accés Golf.
S’està tramitant una modificació núm. 43 per donar compliment a
la sentència
Es declara nul el POUM per no preveure que la finca situada al
carrer Vall de Núria 91 confronti amb vial públic integrat a la
xarxa. Es va presentar recurs de cassació que va ser admès.
Es declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i urbanitzable
ordenats pel POUM que es quantifica en 132,91Ha, així com la
nul·litat de les determinacions que afecten al sector de millora
urbana SMU01 Suberolita i dicta que s’ha de procedir a una nova
ordenació del sector que sigui procedent. L’execució de la
sentència està suspesa.
Es declara nul.la la qualificació d’uns terrenys classificats com sòl
no urbanitzable de protecció agrícola. La MP núm 31 modifica la
qualificació del terrenys objecte de recurs.
Es declara nul el sistema d’actuació del polígon PA Bell-lloc II així
com l’obligació d’urbanitzar el camí de Romanyà de l’àmbit. La
sentència dicta que el sistema de gestió sigui per un sistema de
gestió per iniciativa pública.
Es declara nul.la la delimitació del sector de millora urbana
SMU04 Barri Salom i dicta que s’ordeni aquest àmbit de tal
manera que tot el sector quedi classificat com a sòl no
urbanitzable amb les qualificacions que correspongui. La MP
núm. 30 del POUM dóna compliment a la Sentència.

284-08

286-08

405-08

495-08

501-08

502-08

544-08

CTUG

Publicació

20/03/2018

16/04/2018

En tràmit

30/09/2015

16/11/2015

No s’ha
donat
compliment

22/01/2015

12/03/2015

Quadre de dades del POUM 2008
NNSS 1998
Sup.Ha
SÒL URBÀ

POUM 2008
Sup.Ha

375,90
Consolidat
No consolidat
Polígons d’Actuació
Sectors de Millora Urbana

119,76
256,14
256,14

Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial-Activitats econòmiques
Sòl urbanitzable no delimitat
TOTAL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

135,93
436,08
422,10
13,98
392,85

SÒL URBANITZABLE

Sup.Ha
572,01

392,85
350,03
42,82

248,60
239,83
192,04
47,79
8,77

768,75

820,61
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SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL
* Dades obtingudes de la memòria del document
d’Avanç

5.960,14
6.728,89

5.908,28
6.728,89

III. Desenvolupament urbanístic sostenible
Extensió urbana màxima
Pel que fa a l’estratègia de creixement moderat atribuïda al nucli de Santa Cristina d’Aro,
l’Avanç de Pla proposa la següent extensió màxima en base als càlculs establerts en el
document:
Fórmula de creixement moderat
E: superfície de l’extensió urbana admissible
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
f Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió

E= 30*A*f/100
Sup.Ha
105,13
350,43
1

* Dades obtingudes de la memòria del document
d’Avanç

Segons s’exposa a l’apartat Justificació del creixement den nucli històric i de les seves
extension en l’alternativa de revisió, de la memòria del document d’Avanç, s’ha tingut en
compte la superfície total dels sòls consolidats o urbanitzats que conformaven a finals del
2010, el nucli històric de Santa Cristina i les seves extensions. Aquesta alternativa no
afecta a les àrees especialitzades que estableix el PTPCG i que encara es mantenen en
situació discontínua amb el teixit del nucli històric i les seves extensions, com les
urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro (78,39Ha), Vall Repòs (72,83 Ha), Bell-lloc (52,03 Ha),
Riera de Malvet ( 43,08Ha), Can Reixach (6,09 Ha), Mas Trempat-Bufaganyes ( 20,80 Ha) i
Rosamar ( 40,08 Ha)
Dinàmica d’edificació
Segons dades de l’Observatori del Territori, en referència als ritmes de construcció
d’habitatges acabats al municipi, es detecta una tendència a l’alça entre el 1999 i el 2010,
que es redueix considerablement entre el 2011 i 2014 ( mitjana 2008-2014 : 34 habitatges
). Segons dades de la memòria del document d’Avanç, l’any 2017 s’incrementa
lleugerament el nombre d’habitatges iniciats i caldrà veure la tendència en els propers
anys. Així mateix, es conclou que al municipi de Santa Cristina hi ha un alt percentatge
d’habitatges de segona residència, aproximadament un 45%, i un baix percentatge
d’habitatges destinats a lloguer no estacionals (10%). La tipologia dels habitatges que
s’han construït en els darrers deu anys és exclusivament unifamiliar, dominant el tipus aïllat
de grans dimensions, i no s’ha edificat cap edifici plurifamiliar.
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Capacitat d’acollida al sistema urbà
Àmbit territorial i municipal
Segons el que es desprèn de les dades de l’Observatori del Territori, a data de 2014, Santa
Cristina d’Aro té pendents per construir 17 sectors residencials, que representen uns 2.083
habitatges. El percentatge (91,9%) és lleugerament més elevat que a la resta del sistema
urbà, que és del 84,8%.
Segons dades de la memòria del document d’Avanç, i pel que fa sòl urbà consolidat, del
total de les 428,79Ha ordenades pel POUM 2008, actualment es troben lliures d’edificació
177,73 Ha, que representen el 41,45% de sòl urbà consolidat amb una capacitat potencial
d’absorbir 649 nous habitatges.
En relació al sòl urbà no consolidat , dins de les 264,78 Ha de superfície total dels polígons
d’actuació urbanística ordenats pel POUM 2008, actualment es troben lliures d’edificació
87,69 Ha que representen el 32,12% d’aquest tipus de sòl amb una capacitat potencial de
810 nous habitatges.
El sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora urbana ordenat amb el POUM 2008
era de 5,75 Ha, i una vegada actualitzat amb les modificacions puntuals “Barri de Salom” i
“Accés Golf”, queda una capacitat potencial d’absorbir 232 nous habitatges.
Pel que fa al sòl urbanitzable, i segons dades del document d’Avanç, de les 50,45 Ha de
sòl ordenat, 26,87 Ha es troben lliures d’edificació, fet que representa el 53,26% del sòl
residencial existent, amb un potencial de 320 nous habitatges. Del conjunt dels sis sectors
no desenvolupats amb planejament derivat aprovat representen una superfície de 90,12Ha,
amb un potencial de 638 nous habitatges. Dels quatre sectors restants no desenvolupats
sense planejament aprovat, representen una superfície total de 40,52Ha amb un potencial
de 1.205 nous habitatges.
En relació al sòl per activitats econòmiques, de les 67,28 Ha ordenades pel POUM 2008,
no s’ha desenvolupat cap sector.

IV. Planejament a tràmit
Classificació del sòl.
Sòl urbà i urbanitzable
Segons s’exposa en la memòria del document, les zones urbanes consolidades o en fase
de consolidació s’estenen al llarg dels eixos principals que travessen el nucli i ambdós
costats del Ridaura. Bona part dels sectors urbanitzables delimitats classificats pel POUM
2008 han estat desenvolupats o es troben en fase de desenvolupament, i es mantenen en
la mateixa situació que fa deu anys.
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En base a les tendències de creixement residencial actuals, el nou Pla ha de proposar,
segons el document, la revisió dels usos i densitats d’aquests creixements, i la contenció
en extensió moderant el consum de sòl i prioritzant la consolidació dels sectors que ja han
iniciat el seu desenvolupament, amb la intenció de compactar i recosir els teixits urbans
existents, tot valorant també la situació que presenten els sistemes urbans dels municipis
veïns amb atenció a les diferents ofertes de sòl tant per activitats econòmiques com
residencials.
En relació al sòl urbà, es proposa mantenir les determinacions del POUM 2008 que donen
especial significació al nucli històric i ordenen la trama urbana i permet relligar les diferents
zones, sectors i barris existents amb els teixits de nova creació. La proposta manté el tipus
de sòl urbà consolidat ja ordenat en el POUM2008. Per altra banda, s’incorporen al sòl
urbà consolidat els anteriors sectors de millora urbana Suberolita ( on es manté l’activitat
econòmica existent), i el sector hoteler Les Teules. El sector Salom ja va ser objecte d’una
modificació de POUM que en compliment de sentència del TSJC el va classificar a sòl no
urbanitzable. La proposta d’Avanç incorpora també al sòl urbà els sectors urbanitzables del
POUM2008 ja desenvolupats: SUD 02 la Teulera, SUD 09 Mas Pla C, SUD 11 mas
Trempat i SUD 14 Tueda.
Pel que fa al sòl urbà no consolidat, es mantenen la resta de sectors de millora urbana no
desenvolupats i s’incorpora un nou sector per tal d’ordenar i millorar la façana urbana a
l’oest del carrer Pere Geronès. Dels 14 polígons d’actuació urbanística previstos al POUM
2008, es proposa diferenciar el set àmbits parcialment desenvolupats, que presenten
dèficits d’urbanització, dels set restants que no s’han desenvolupat, donant un tractament
individualitzat per cadascun d’ells.
En relació al sòl urbanitzable, l’Avanç proposa mantenir els sectors de sòl urbanitzable
delimitat amb planejament derivat aprovat o en tramitació, que són: SUD 1 Ridaura, SUD2
Serra Sol III , SUD 4 Pedró, SUD 10 Equipaments riera Malvet, SUD 12 Bell-lloc II, i SUD
13 riera Molinets. Es proposa mantenir també els sectors d’activitat econòmica SUD 15
Molí d’en Reixach-Bernades i i el sector SUD 16 Molí d’en Tarrés. Pel que fa als sectors no
desenvolupats, es proposa mantenir dins del sòl urbanitzable el sector SUD 07
Equipaments la Teulera, reduint la seva extensió superficial de 6,21Ha a 1,47Ha, per tal
d’eliminar la previsió de sòl destinat a equipaments inicialment previst per a la construcció
de l’IES. Es manté també el sector SU05 Estació reduint la seva superfície de 10,92 Ha a
9,90Ha, el sector SUD 08 Mas Pla A, reduint la seva superfície de 13,81 Ha a 5,03 Ha i el
sector SUD 17 Activitats turístiques reduint la seva superfície de 10,72 Ha a 5,20 Ha .
Finalment, es proposa desclassificar el sector SUD 18 els Àrids.
L’Avanç fa especial esment a la problemàtica dels assentaments existents amb dèficits
d’urbanització on es proposen les següents actuacions:
-

Ordenar la redacció d’un programa d’adequació específic dels assentaments amb
dèficits urbanístics.
Mantenint el caràcter actual d’assentaments residencials de baixa densitat amb
emplaçaments discontinus situats en la seva majoria, en espais d’interès natural.
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-

Valorar la conveniència i/o necessitat de revisar els paràmetres urbanístics que
regulen aquestes urbanitzacions.
Delimitar correctament els àmbits dels assentaments consolidats.
Flexibilitzar la normativa urbanística de forma que s’adapti a l’especificitat de cada
urbanització.
Proposar la creació d’una comissió d’avaluació i gestió.
Convenir actuacions que intensifiquin la col·laboració entre administracions i
ciutadans afectats.

Sòl no urbanitzable
Pel que fa al sòl no urbanitzable, i tal com s’ha exposat anteriorment, es proposa mantenir
l’ordenació del POUM 2008 incrementant la seva superfície en 39,6Ha de sòl com a
conseqüència d’incorporar a aquests sòls els sectors de sòl urbanitzable SUD05 Estació,
SUD06 Camí Vell, SUD 07 Equipaments Teulera, i SUD 08 Mas Pla A, i del sòl
urbanitzable no delimitat SUND18 els Àrids.
La proposta del Pla per al sòl no urbanitzable de manera genèrica proposa protegir els
ecosistemes i els elements naturals de caràcter patrimonial recuperant i re valoritzant la
xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les seves zones d’influència i alhora possibilitar
des del planejament la revalorització econòmica dels usos agrícoles, forestals, ramaders,
turístics o altres que són admissibles dins d’aquest tipus de sòl i que han de continuar
essent part de l’estructura activa del municipi.
Es proposa també garantir la conservació dels sistemes naturals i la seva permeabilitat
ecològica del terme entre l’EIN de les Gavarres i l’EIN de l’Ardenya-Cadiretes, protegits i
inclosos en Xarxa Natura 2000. Amb aquesta voluntat es proposa més concretament
tractar les problemàtiques de les urbanitzacions en àmbits EIN, i regular els aspectes
específics d’ordenació urbanística en el sòl no urbanitzable que afectin als espais EIN del
municipi.
Així mateix, el document d’Avanç incideix en la problemàtica de les urbanitzacions en sòl
no urbanitzable corresponents als assentaments de Romanyà de la Selva i del barri de
Salom, i que actualment presenten les següents característiques:
Règim de sòl
Romanyà de la
Selva
Barri de Salom
MPPOUM 30

EIN SNU
SNU
(sentència
TSJC)

Planejament
derivat

Sup.Ha

Núm.
parcel.les

% consolidació

27,43

99

50,50

34,75
62,18

104
203

18,27
33,50

Catàleg SNU

Segons s’exposa en el document, la problemàtica principal de Romanyà està en la gran
urbanització al sud del petit nucli urbà, en sòl no urbanitzable, de 27,43 Ha i 99 parcel·les,
moltes d’elles edificades, que es troben dins l’àmbit de l’EIN de les Gavarres i que
reuneixen les mateixes condicions que els sòls urbans de les urbanitzacions Bell-lloc, Sant
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Miquel d’Aro i Vall Repòs. El nou Pla haurà de plantejar per la via d’una figura de
planejament especial insistir en donar resposta i solució a la problemàtica urbanística
d’aquest àmbit.
El barri de Salom, desclassificat d’acord amb la modificació MPPOUM 30 en compliment
d’una sentència del TSJC, presenta dèficits d’urbanització que ara per ara són difícils de
gestionar per estar subjecte al règim del sòl no urbanitzable, i per tant el Pla haurà de
donar resposta també a aquesta problemàtica urbanística.
Pel que fa als sistemes,
En relació al sistema hidrològic, el nou Pla incorporarà les determinacions bàsiques del
vigent Pla Especial del Ridaura, que té per finalitat facilitar el reconeixement i valoració de
l’espai fluvial, concretar els criteris d’intervenció, la seva protecció, i trobar una solució
alternativa als usos impropis assentats en aquests espais i propiciar el seu reconeixement,
divulgació i gaudi. L’Avanç del Pla incorpora també una Diagnosi d’inundabilitat per tal
d’avaluar els principals cursos fluvials que discorren pel terme municipal.
Pel que fa al sistema d’equipaments, i atesa la reduïda dimensió de l’àrea urbana actual,
es preveu la potenciació i ampliació de les tres àrees principals d’equipaments existents:
àrea esportiva situada a l’oest del nucli urbà que es pot ampliar per als mateixos usos
esportius o escolars, l’àrea annexa a l’església on es situa el CEIP i l’escola bressol que
s’amplia pels mateixos usos escolars, i la zona d’equipaments administratius a l’extrem
sud-oest de l’àrea urbana, on es troba l’ajuntament. El Pla haurà d’aplicar criteris de
reequilibri bàsic entre el centre i els diferents assentaments existents, partint de la
potenciació de l’estructura que ofereixen les zones urbanes consolidades com a espai
central del municipi receptor d’equipaments generals de caràcter local.
Pel que fa als espais lliures, el document justifica que per la dinàmica urbanística de
desenvolupament mitjançant Plans Parcials aïllats, el nucli presenta molts espais buits i
sovint no segueix un criteri urbanístic homogeni. El conjunt d’espais lliures del nucli urbà
central serveixen per reforçar l’estructura de passejos per a vianants, enllaçant i facilitant
l’accés als tres eixos principals que formen en sentit transversal el carril bici Girona-Sant
Feliu, l’eix comercial del carrer Teulera i el parc fluvial del Ridaura. El nou Pla vol concretar
l’ordenació d’una anella verda que permeti disposar d’una xarxa de carril bici i de vianants
al voltant del nucli urbà centra de Santa Cristina i que es connecti amb els espais d’interès
natural situats a nord i a sud connectats amb l’espai fluvial. Es pretén reforçar una xarxa
d’espais lliures amb nou sòl qualificat en sòl urbanitzable, amb major presència del verd
urbà arbrat, pacificació de la xarxa viària i integració real del sistema hidrològic en el
sistema d’espais lliures.
Segons s’exposa en la memòria del document d’Avanç, l’alternativa escollida assegura la
dotació necessària d’espais lliures que requereix el municipi. La proposta redueix el
potencial de sostre residencial i en conseqüència les necessitats de sòl destinat a espais
lliures, i per tant, d’un sostre potencial previst de 1.622.321m², es preveu un total de sòl per
espais lliures de 1.056.529m², el que representa una ràtio de 65,12m²sòl d’espais lliures
per cada 100m² sostre residencial.
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A nivell d’infraestructures de mobilitat, la xarxa viària ve determinada per tres eixos
principals: la carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols, la carretera comarcal de CastellPlatja d’Aro i la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Les dues primeres amb molta
incidència en l’estructuració urbana del nucli. Altres carreteres més secundàries com les de
Solius o de Bell-lloc a Romanyà que donen accés a aquests nuclis veïnals i a les
urbanitzacions de la zona.
Pel que fa als serveis tècnics, el document fa esment que en l’actualitat i pel que fa als
gestors de residus de la construcció, a Santa Cristina d’Aro hi ha un dipòsit controlat de
runes situat al Mas Patxot, d’àmbit supramunicipal, i en funcionament des de finals de
gener de 1998. La resta d’operadors locals que gestionen àrids i runes de la construcció
realitzen principalment la seva activitat no autoritzada en una zona propera al Ridaura que
es destina a l’acopi i selecció d’àrids, i que es situen en l’actual sector SUND18 els Àrids.
Ateses les molèsties i l’impacte visual i paisatgístic que comporten aquestes activitats i
instal·lacions d’acopi, classificació d’àrids, dipòsit i tractament de residus de la construcció
i similars en la zona propera al Ridaura, el POUM vigent en prohibeix la seva instal·lació en
tot el terme municipal a excepció de una zona específicament qualificada per aquesta
finalitat ordenada com a Serveis Tècnics ambientals, situada prop de la planta existent de
Solius i amb una superfície aproximada de 15Ha), que haurà de ser objecte de Pla
Especial. L’Avanç de Pla haurà d’ajustar l’àmbit definitiu en funció de la seva morfologia i
ubicació i impacte que en condicionen la seva implantació final.
Descripció i anàlisi de les alternatives considerades
ALTERNATIVA ZERO.
Aquesta alternativa consisteix a no realitzar la revisió del PGOU vigent, mantenint
l’ordenació i determinacions del planejament vigent i en conseqüència no respon a la
voluntat municipal de procedir a la revisió del POUM 2008, i per tant es descarta.
ALTERNATIVA D’ADAPTACIÓ
Aquesta alternativa planteja adaptar el planejament actual al marc legal (donant
compliment a les diverses sentències del TSJC que afecte al POUM vigent) i actualitzar els
seus continguts en base al seu desenvolupament en el seu període de vigència. Es
limitaria a modificar el text vigent amb els propòsits següents:
-

Adequar-lo a l’actual marc jurídic en matèria ambiental i urbanística.
Adaptar-lo al que dicten les diferents sentències.
Adaptar-lo a tots els plans i programes sectorials vigents.
Actualitzar-lo amb totes les modificacions que s’han produït en el seu període de
vigència.
No modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a
l’ordenació establerta en el POUM 2008.
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El document descarta aquesta alternativa en tant que partiria de dèficits estructurals
importants perquè no respondria a la situació real que els indicadors demogràfics i
econòmics apunten al que serà el context en la propera dècada, molt allunyat de les
previsions establertes pel PTPCG i pel propi POUM 2008. Pel que fa a la classificació del
sòl, si bé es disposaria de la quantitat de sòl necessari per als creixements residencials
previsibles, a curt i mitjà termini, aquest sòl resultant de la ordenació anterior presentaria
problemes d’encaix i sobredimensionament.
ALTERNATIVA DE REVISIÓ
En aquesta alternativa a banda d’adaptar i actualitzar el POUM vigent, revisaria la seva
ordenació i incorporaria propostes urbanístiques en base a les noves necessitats socials,
ambientals i econòmiques del municipi que es plantegen per a la propera dècada.
El document defineix aquesta alternativa com la que resultaria de la combinació de
diferents reflexions plantejades en els diferents àmbits d’actuació urbanística i sempre
relacionades amb el context local i l’àmbit territorial general que emmarca la planificació
urbanística.
En base a aquests criteris, a les característiques urbanes consolidades en els diferents
nuclis i sectors urbans i a les expectatives de creixement del municipi que en els anys de
vigència del POUM s’han mantingut a un ritme de creixement anual del 13%, i amb
previsions de creixement en l’horitzó fixat pel PTPCG, l’Avanç de Pla planteja l’alternativa
de revisió en el benentès que el nou planejament haurà d’equilibrar els nous creixements
en funció de les expectatives estimades de creixement demogràfic i econòmic, limitant la
seva actual extensió.
L’apartat 6.5 de la memòria del document d’Avanç presenta el següents quadres
comparatius de superfícies entre el POUM 2008 i les diverses alternatives considerades:
Superfície sòl

POUM 2008
Sòl urbà
Consolidat
No consolidat
Polígons d’Actuació
Sectors Millora urbana
Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial-Activitats econòmiques
Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable
TOTAL

572,01 ha
135,93 ha
436,08 ha
422,10 ha
13,98 ha
248,60 ha
239,83 ha
192,04 ha
47,79 ha
8,77 ha
5.908,28 ha

Habitatges

Espais lliures

4.884
2.324
2.560
2.328
232
2.255

472.422m²

309
7.448

1.327.430m²

820.260m²

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

Alternativa zero

Sòl urbà

622,46 ha
188,22 ha

Consolidat
POUM 2008
provinent de PMU 2008
provinent de SUD 2008
no consolidat
Polígons d’actuació
Sectors Millora Urbana
Sòl urbanitzable
Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial-Act econòmiques
Sòl urbanitzable no delimitat
Sòl no urbanitzable
TOTAL

HABITATGES POTENCIALS

441,24 ha
422,10 ha
19,14 ha
189,15 ha
189,38 ha
130,87 ha
58,51 ha

9,25%

2,94%

8,77 ha
5.908,28 ha 87,81%
6.728,89 ha
100%

622,46 ha
181,22 ha
130,77 ha
50,45 ha
441,24 ha
422,10 ha
19,14 ha
168,85 ha
168,85 ha
121,06 ha
47,79 ha

2,81%

621,20 ha
187,86 ha
130,77 ha
6,64 ha
50,45 ha
433,34 ha
422,10 ha
11,24 ha
158,50 ha
139,38 ha
91,59 ha
47,79 ha

9,23%

2,35%

Alternativa zero

Alternativa adaptació

Alternativa revisió

4.754
3.323
1.431
322
1.109
2.062
309
7.125

4.671
3.323
1.348
239
1.109
1.690
309
6.589

4.526
3.323
1.213
104
1.109
638
309
5.473

Sostre
potencial
Sòl urbà

Sòl
espais
lliures

Alternativa adaptació
Sostre
potencial

820.260

Consolidat polígons actuació 1.468.381
Sectors millora urbana
Sòl urbanitzable delimitat

40.673

Residencial

267.068

m²/100m²sostre potencial

9,25%

20,12 ha
5.949,19 ha 88,42%
6.728,89 ha
100%

Alternativa zero

Total espais lliures

Alternativa revisió

20,53 ha
5.917,05 ha 87,94%
6.728,89 ha
100%

Totals en sòl urbà
en sòl consolidat
en sòl no consolidat
en sectors millora urbana
en polígons d’actuació
Totals en sòl urbanitzable
Totals en sòl no urbanitzable
TOTAL

ESPAIS LLIURES

Alternativa adaptació

812.524
40.673

472.422
225.866
1.734.920

Sòl espais
lliures

1.468.381

40.673

1.327.430
74,73

Sostre
potencial

820.260
1.468.381

472.422
1.776.122

Sòl espais
lliures

Alternativa revisió

244.005
225.866

1.292.682
74,50

1.734.920

1.056.529
65,12
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Quadre de dades de la proposta
El quadre de dades corresponent a l’alternativa escollida ( Alternativa revisió ) és el
següent:
QUADRE DE SUPERFÍCIES PROPOSTA
Sup. ha
621,20

SÒL URBÀ
Consolidat
POUM 2008
provinent de PMU 2008
provinent de SUD 2008
No Consolidat
Polígons d’actuació
Sectors Millora Urbana
SÒL URBANITZABLE

Sup. ha

%
9,23

187,86
130,77
6,64
50,45
433,34
422,10
11,24
158,50

2,35

Sòl urbanitzable delimitat
Residencial
Industrial-Act econòmiques

139,38
91,59
47,79

Sòl urbanitzable no delimitat
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL

20,12
5.908,28
6.728,28

88,42
100,00

*dades de la memòria del document d’Avanç

V. Valoració de l’expedient
Pel que fa als creixements proposats,
Tal com s’exposa en la memòria del document d’Avanç, el model de creixement en què es
basava el vigent POUM2008 era el que dictava el Pla Director Territorial de l’Empordà,
aprovat el 3 d’octubre de 2006. Aquest model ha variat substancialment, i es conclou que
la majoria de creixements ordenats pel Pla vigent ja no responen a la definició de
desenvolupament urbanístic sostenible que persegueix el TRLU.
L’avanç planteja per tant, a partir d’una anàlisi molt exhaustiva de la situació actual i d’unes
alternatives, prioritzar un model de creixement compacte i revisar la quantia dels
creixements residencials vigents, ajustant-los a les necessitats socials i econòmiques que
imposa la situació actual, i per tant en aquest sentit, els criteris generals de la proposta es
valoren adequadament.
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No obstant això, convé fer les següents observacions:
Segons s’exposa a l’apartat Justificació del creixement del nucli històric i de les seves
extensions, de la memòria del document d’Avanç, per quantificar el creixement admissible
s’ha tingut en compte la superfície total dels sòls consolidats o urbanitzats que
conformaven a finals del 2010, el nucli històric de Santa Cristina i les seves extensions, i
que segons el document són, al nucli central nord, els barris de la Teulera i l’Església,
Patronat I i II, el Camp del Suro, Serra Sol, i els sectors est del Colomar, les Teules i Mas
Pla, al nucli central sud el Golf Costa Brava i Tueda, i els barris en sòl no urbanitzable de
Salom i la Casa Groga, resultant una àrea urbana total de 350,43ha i en conseqüència una
extensió admissible de 105,13 ha, aplicant l’estratègia de creixement moderat establerta
pel PTPCG, que és d’un 30%.
En relació a aquestes previsions, convé esmentar que tal com estableix l’article 3.7 de la
normativa del PTPCG, per tal de calcular la superfície de l’àrea urbana existent ( A ) a
considerar, s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data
d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames urbanes d’ús dominant
residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge, incloent superfície viària i
d’equipament integrats o associats a aquestes trames urbanes, que formen part dels
àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions, assenyalats en els plànols d’ordenació.
En el cas concret de Santa Cristina d’Aro, amb més de la meitat del sòl urbà en teixits
d’àrees especialitzades aïllades o que s’han desenvolupat de forma adjacent al nucli
històric, es posa de manifest una gran desproporció entre aquestes extensions de baixa
densitat i el propi nucli, amb una morfologia i tipologia que en cap cas es pot considerar
constitutiva d’un procés d’expansió urbana i si d’implantació d’àrea especialitzada, a criteri
del mateix PTPCG.
Per tant, d’acord amb els plànols d’ordenació del PTPCG, a Santa Cristina d’Aro
l’assentament qualificat de nuclis històrics i les seves extensions correspon a l’àmbit
central de la Teulera, i la seva extensió a est i oest, recolzant-se al llarg de la carretera de
Girona a Sant Feliu, que abasta una superfície total de 70,73 ha. Segons les pautes
definides a l’article 3.7.3 de les normes del PTPCG, l’àrea urbana existent al 2006 (data
aprovació definitiva del PDT de l’Empordà previ al PTPCG ), era de 28,81 ha. Aplicant
l’estratègia de creixement moderat, en resulta una extensió urbana admissible de 10,91 ha.
Tenint en compte que d’acord amb les determinacions del PTPCG l’àmbit recentment
urbanitzat del sector la Teulera de 6,95 ha, s’ha de computar dins de l’extensió urbana
proposada pel nou Pla, el creixement resultant admissible deixa poc marge de
desenvolupament al nucli de Santa Cristina, i en conseqüència es fa necessari reduir bona
part del sòl classificat pel POUM 2008 i no desenvolupat.
En coherència amb aquesta limitació i d’acord amb el que estableix l’article 3.12 de la
normativa del PTPCG, caldrà disminuir substancialment el sòl qualificat per al
desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aconseguir una major integració
d’aquelles que són contigües al teixit de nucli històric i extensions.
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En relació a les hipòtesis de creixement demogràfic, i segons s’exposa en la memòria del
document d’Avanç, en cas que es mantingués un ritme de creixement moderat fins a
l’horitzó del Pla ( 2026-2028), la població estimada es situaria entorn als 6.000 habitants.
La proposta del POUM 2008, en base a les determinacions del llavors vigent Pla Director
territorial de l’Empordà feia una previsió en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable de
7.445 habitatges, que representa una població estimada de 19.439 habitants. El document
d’Avanç ajusta aquesta previsió fins a un potencial de 5.473 habitatges ( segons apartat
6.5 de la memòria ), que representaria una població estimada d’uns 14.287 habitants. Si bé
amb la proposta del document d’Avanç s’ajusta el potencial del POUM 2008, es considera
encara excessiu i molt allunyat de les previsions demogràfiques a Santa Cristina d’Aro. En
aquest sentit es constata que la capacitat potencial dels sectors ja desenvolupats del
POUM2008 ( SUD 3 Teulera, SUD 9 Mas Pla C, SUD 11 Mas Trempat i SUD 14 Tueda ),
ja és suficient per absorbir gairebé tota la demanda d’habitants en l’horitzó del nou Pla.
En el document d’Avanç es menciona que la població es duplica durant els períodes de
vacances donada l’elevada presència de segones residències a les urbanitzacions del
municipi i la proximitat a la Costa Brava, i estima una població estacional d’uns 12.000
habitants. En relació a aquesta estimació i segons dades de població estacional de
l’IDESCAT de l’any 2017 que és de 5.939 habitants, es detecta una incoherència que el
document hauria d’acreditar.
En un altre ordre de coses, convé esmentar la Sentència de la Secció Tercera del TSJC
núm.144 de 14 de febrer de 2013 que declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i
urbanitzable ordenats pel POUM i que es quantifica en 132,91ha., així com la nul·litat de
les determinacions que afecten al sector de millora urbana SMU01 Suberolita i dicta que
s’ha de procedir a una nova ordenació d’aquell sector que “sigui procedent”. Caldrà per tant
que la proposta del nou Pla acrediti l’eliminació de les 132,91 de l’excés de sòl urbà no
consolidat i urbanitzable en els termes de l’esmentada Sentència.
Pel que fa a l’adequació de la proposta, en sòl urbà i urbanitzable,
Per tot el que s’ha exposat, i per tal d’adequar la proposta a les determinacions del PTPCG
i fer-la coherent amb les previsions de creixement demogràfic, així com al compliment dels
requeriments de l’esmentada Sentència, caldrà eliminar bona part dels creixements
previstos dins del teixit qualificat pel PTPCG de nucli històric i extensions. En aquest sentit,
es pot valorar adequadament la proposta de mantenir el sector SUD 1 Ridaura, ajustant el
seu àmbit fora de la zona inundable, i eliminar els altres sectors previstos ( SUND 05,
SUD07 Equipaments Teulera i PMU2 Ridaura ) atès que sobrepassen amb la seva
superfície l’extensió urbana màxima admissible, i es troben afectats majoritàriament per la
inundabilitat de la riera de Malvet.
A les àrees especialitzades d’ús residencial en contigüitat amb el nucli, es podrien
permetre certs creixements que ajudin a una major integració amb aquest, o associats a
l’obtenció de dotacions d’equipaments que siguin necessàries pel municipi. Aquest seria el
cas del SUD02 Serra Sol III, SUD04 Pedró, SUD10 Equipaments riera Malvet o l’ajust del
vigent SUD08 a l’estrictament necessari per a la consolidació de l’ampliació de l’escola.
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Els creixements previstos en la resta d’àrees especialitzades aïllades d’ús residencial
ajuden a consolidar un model d’implantació poc adequat a les característiques físiques,
ambientals i paisatgístiques del territori, (en àmbits d’alt valor paisatgístic i amb forta
incidència visual com la Vall de Solius, enmig de masses forestals amb elevat risc d’incendi
o en sòls amb pendents superiors al 20%), no són coherents amb el concepte de
desenvolupament urbanístic sostenible establert al TRLU, i en alguns casos amb un
consum de sòl excessiu que sobrepassa en gran mesura la capacitat d’acollida del propi
nucli de Santa Cristina. Aquest és el cas dels desenvolupaments previstos a les
urbanitzacions SUD12 Bell-lloc II i PAU07 les Teules, PMU 06 Accés Mas Trempat i SUD
13 Riera de Molinets, així com els SUD no delimitats al llarg de la carretera GI-662, on
caldrà considerar en tots aquests àmbits la seva classificació a sòl no urbanitzable.
En aquest mateix sentit, el Pla no només ha de limitar els creixements previstos i no
desenvolupats sinó que hauria d’ajustar els límits dels sòls urbans en teixits d’àrees
especialitzades que per raó de la seva ubicació o morfologia entren en contradicció amb la
definició de desenvolupament urbanístic sostenible que estableix el TRLU. Caldria redefinir
per tant els límits del sòl urbà de les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Roca
de Malvet, les Teules, Golf Costa Brava i Rosamar, per tal d’excloure totes aquelles
parcel·les amb pendents superiors al 20%, i que no tinguin la consideració de solar en els
termes que estableix l’article 29.a del TRLU.
Pel que fa a les propostes en les àrees especialitzades d’activitat econòmica, el Pla haurà
de minimitzar també la seva superfície en coherència amb els criteris exposats
anteriorment. Caldrà replantejar per tant el sector discontinu SUD15 per tal de classificar
com a sòl no urbanitzable la peça aïllada situada en l’àmbit del molí d’en Reixach, enmig
d’una zona especialment sensible com és l’espai central entre els EINs de les Gavarres i
Cadiretes, i trobar-se en bona part afectat per la inundabilitat del Ridaura.
Per tal d’equilibrar el dèficit del sòl industrial de tota l’àrea urbana, es pot valorar
adequadament la proposta de concentrar l’activitat econòmica prevista en un únic sector en
l’àmbit de Bernades del SUD 15 i el SUD 16 Molí d’en Tarrés, sempre i quan es doni
compliment a les determinacions del RDPH pel que fa als usos admesos en els àmbits
afectats també per la inundabilitat del Ridaura.
Pel que fa al nucli urbà de Romanyà, on el PTPCG li assigna una estratègia de millora i
compleció, el Pla haurà de garantir el manteniment, la reconstrucció i millora de la trama
urbana existent amb especial atenció al manteniment de la tipologia arquitectònica
dominant.
En general, es valoren adequadament les propostes de manteniment de les
determinacions del POUM 2008 pel que fa als criteris més concrets d’ordenació de la trama
urbana i del nucli de Santa Cristina, i de prioritzar els creixements residencials de densitat
mitja per tal de consolidar l’àrea central.
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Pel que fa als sistemes,
En relació als equipaments i tal com s’ha exposat anteriorment, es valoren adequadament
les propostes per tal de consolidar i reforçar les tres àrees d’equipaments principals
existents, com són la zona esportiva, la zona on es situa el CEIP i l’escola bressol i la zona
d’equipaments administratius.
Pel que fa als espais lliures, es valoren adequadament les propostes per tal de reforçar el
sistema territorial i local d’espais lliures, i potenciar el conjunt d’espais connectats a l’eix del
Ridaura. Segons s’exposa en el document d’Avanç, l’alternativa proposada assegura la
dotació necessària d’espais lliures que requereix el municipi, i supera amb escreix les
reserves mínimes que el nou planejament ha de fer per tal de garantir el sòl necessari
destinat a espais lliures.
No obstant això, es detecta que per al càlcul de l’estàndard mínim que determina l’article
58 del TRLU, s’ha tingut en compte el sostre potencial del sòl inclòs en polígons i sectors, i
per tant caldrà revisar aquest càlcul en el sentit de considerar només el sostre total
edificable per a ús residencial del sòl urbà no inclòs en cap sector de planejament
urbanístic tal com determina l’esmentat article.
Pel que fa al sòl no urbanitzable,
Es valoren adequadament les propostes orientades a resoldre la problemàtica existent a
les urbanitzacions de Romanyà i Salom, situades en sòl no urbanitzable, amb dèficits de
serveis, on es planteja per la via d’una figura de planejament especial donar solució a
aquesta problemàtica urbanística, si bé caldrà que aquestes propostes siguin coherents
amb la normativa urbanística en vigor.
La proposta del nou Pla haurà d’ajustar o replantejar l’àmbit definitiu de les úniques zones
del municipi qualificades de serveis tècnics ambientals destinades a instal·lacions d’acopi,
classificació d’àrids, dipòsit i tractament de residus de la construcció, considerant l’impacte
ambiental i paisatgístic que representen aquests tipus d’instal·lacions, i que s’ubiquen en
aquest cas en àmbits d’especial valor connector identificats pel PTPCG, on caldrà garantir
al màxim la permeabilitat ecològica entre les àrees d’interès natural.
En general caldrà que el Pla reculli adequadament les zones de protecció del planejament
territorial de rang superior. En el desenvolupament del Pla, aquest pot establir els subtipus
d’espais no urbanitzables de protecció que consideri adequats en funció dels seus
objectius i del seu àmbit d’actuació, sense contradir les determinacions del PTPCG, amb el
benentès que no es considerin contradictòries les disposicions que pretenguin un major
grau de protecció o una major restricció de les possibles transformacions (article 2.3.4 del
PTPCG).
Pel que fa al paisatge, d’acord amb l’article 12 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, les Directrius de paisatge precisen i incorporen normativament les propostes dels
objectius de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge (CdP) en els plans
territorials parcials. Aquestes directrius, segons l’article 1.4 del PTPCG són d’aplicació
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directa i obligatòria a tots els plans que afecten la imatge del territori. És per això que, més
enllà de tenir en compte els criteris i mesures que es poguessin desprendre del Catàleg de
paisatge de les Comarques Gironines, cal aplicar normativament les directrius de paisatge
generals segons components (art 2.1 al 2.10).
Pel que fa a la documentació i tramitació
La documentació tramesa s’ajusta a les determinacions de l’article 106.2 del Reglament de
la Llei d’urbanisme en relació amb el contingut del avanços de planejament.
Pel que fa als riscos i en virtut de l’article 2.12 del PTPCG i dels articles 5, 6 i 7 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el document hauria de
delimitar amb precisió les zones de risc o afectació i determinar si s’escau les mesures
específiques de protecció i prevenció. En concret pel que fa a la inundabilitat, l’estudi de
inundabilitat que incorpori l’Informe Ambiental haurà de ser informat favorablement per
l’administració hidràulica.
Pel que fa a la documentació, per tal de facilitar la comprensió del document i la seva
equiparació amb el planejament d’altres municipis, caldria ajustar la sistematització de
codis i nomenclatures a les previstes per la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, o bé establir el quadre d’equivalències de les claus dels diferents sistemes i
zones del planejament amb les claus del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC).
Es recorda que, d’acord amb l’article 105 del Decret 305/2006 l’aprovació i publicació del
programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió del
POUM i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla.

Fonaments de dret
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i
financeres (Llei 2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l'11 de març; Llei 5/2017, del 28 de
març) i la Llei 16/2015, del 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
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.

Proposta
Per tot el que s’ha exposat, vist l’informe tècnic emès, es proposa a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona l’adopció de l’acord següent:
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-1. Emetre informe sobre l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa
Cristina d’Aro,
respecte l’alternativa escollida (alternativa de revisió), a l’efecte de
l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena
del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en
la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les
observacions següents:
1.- Pel que fa als creixements proposats,
1.1.- D’acord amb el que s’ha exposat a la part valorativa, l’extensió urbana màxima
admissible a Santa Cristina d’Aro aplicant estrictament els criteris de l’article 3.7.3 de les
normes del PTPCG, és d’unes 10,91 ha. Tenint en compte que l’àmbit recentment
urbanitzat del sector la Teulera s’ha de computar dins de l’extensió urbana proposada pel
nou Pla, caldrà eliminar bona part dels creixements previstos dins del teixit qualificat pel
PTPCG de nuclis històrics i les seves extensions.
En coherència amb aquesta limitació i d’acord amb el que estableix l’article 3.12 de la
normativa del PTPCG, caldrà disminuir substancialment el sòl qualificat per al
desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aconseguir una major integració
d’aquelles que són contigües al teixit de nucli històric i extensions.
1.2.- El total dels creixements proposats dins del teixit de nucli històric i extensions, i àrees
especialitzades hauran de ser coherents també amb les necessitats reals de creixement
demogràfic previstes a l’horitzó del Pla (2026/2028), d’acord amb el que s’ha exposat a la
part valorativa.
1.3.- Els creixements previstos en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable hauran de donar
compliment a les determinacions de la Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm.144
de 14 de febrer de 2013 que declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i urbanitzable
ordenats pel POUM, i que es quantifica en 132,91ha.
2.- Pel que fa a l’adequació de la proposta,
2.1.- En sòl urbà i urbanitzable, i per tal d’adequar la proposta al que estableix el PTPCG i
fer-la coherent amb les previsions de creixement demogràfic, així com al compliment de les
determinacions de l’esmentada Sentència:
2.1.1- Dins del teixit qualificat pel PTPCG de nuclis històrics i les seves extensions, es pot
valorar adequadament el manteniment del sector SUD 1 Ridaura, ajustant el seu àmbit
fora de la zona inundable. Pel que fa als altres sectors previstos (SUND 05, SUD07
Equipaments Teulera i PMU2 Ridaura), caldrà plantejar la seva classificació a sòl no
urbanitzable, atès que sobrepassen amb la seva superfície l’extensió urbana màxima
admissible, i es troben afectats majoritàriament per la inundabilitat de la riera de Malvet.
2.1.2.- A les àrees especialitzades d’ús residencial en contigüitat amb el nucli qualificades
pel PTPCG, es podrien permetre certs creixements que ajudin a una major integració amb
aquest, o associats a l’obtenció de dotacions d’equipaments que siguin necessaris pel
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municipi. Aquest seria el cas del SUD02 Serra Sol III, SUD04 Pedró, SUD10 Equipaments
riera Malvet o l’ajust del vigent SUD08 a l’estrictament necessari per a la consolidació de
l’ampliació de l’escola.
2.1.3.- Els creixements previstos en la resta d’àrees especialitzades aïllades d’ús
residencial ajuden a consolidar un model d’implantació poc adequat a les característiques
físiques, ambientals i paisatgístiques del territori, (en àmbits d’alt valor paisatgístic i amb
forta incidència visual com la Vall de Solius, enmig de masses forestals amb elevat risc
d’incendi o en sòls amb pendents superiors al 20%), no són coherents amb el concepte de
desenvolupament urbanístic sostenible establert al TRLU, i en alguns casos amb un
consum de sòl excessiu que sobrepassa en gran mesura la capacitat d’acollida del propi
nucli de Santa Cristina. Aquest és el cas dels desenvolupaments previstos a les
urbanitzacions SUD12 Bell-lloc II i PAU07 les Teules, PMU 06 Accés Mas Trempat i SUD
13 Riera de Molinets, així com els SUD no delimitats al llarg de la carretera GI-662, on
caldrà considerar en tots aquests àmbits la seva classificació a sòl no urbanitzable.
2.1.4.- En base als mateixos criteris de l’apartat anterior, caldrà redefinir també els límits
del sòl urbà de les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Roca de Malvet, les
Teules, Golf Costa Brava i Rosamar, per tal d’excloure totes aquelles parcel·les amb
pendents superiors al 20%, i que no tinguin la consideració de solar en els termes que
estableix l’article 29.a del TRLU.
2.1.5.- Pel que fa a les propostes en les àrees especialitzades d’activitat econòmica, el Pla
haurà de minimitzar també la seva superfície en coherència amb els criteris exposats a la
part valorativa. Caldrà replantejar per tant el sector discontinu SUD15 per tal de classificar
com a sòl no urbanitzable la peça aïllada situada en l’àmbit del molí d’en Reixach, enmig
d’una zona especialment sensible com és l’espai central entre els EINs de les Gavarres i
Cadiretes, i trobar-se en bona part afectat per la inundabilitat del Ridaura.
Per tal d’equilibrar el dèficit del sòl industrial de tota l’àrea urbana, es pot valorar
adequadament la proposta de concentrar l’activitat econòmica prevista en un únic sector en
l’àmbit de Bernades del SUD 15 i el SUD 16 Molí d’en Tarrés, sempre i quan es doni
compliment a les determinacions del vigent RDPH pel que fa als usos admesos en els
àmbits afectats també per la inundabilitat del Ridaura.
2.6.- Pel que fa al nucli urbà de Romanyà, on el PTPCG li assigna una estratègia de millora
i compleció, el Pla haurà de garantir el manteniment, la reconstrucció i millora de la trama
urbana existent amb especial atenció al manteniment de la tipologia arquitectònica
dominant.
2.2.- Sistemes urbanístics,
2.2.1.- Pel que fa als espais lliures, la proposta plantejada a l’alternativa de revisió haurà de
donar compliment estricte a l’estàndard mínim que determina l’article 58 del TRLU, d’acord
amb el que s’exposa a la part valorativa.
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2.3.- Sòl no urbanitzable,
2.3.1- Pel que fa al sòl no urbanitzable, es valoren adequadament les propostes orientades
a resoldre la problemàtica existent a les urbanitzacions de Romanyà i Salom, amb dèficits
de serveis, on es planteja per la via d’una figura de planejament especial donar solució a
aquesta problemàtica urbanística, si bé caldrà que aquestes propostes siguin coherents
amb la normativa urbanística en vigor.
2.3.2.- La proposta del nou Pla haurà d’ajustar o replantejar l’àmbit definitiu de les úniques
zones del municipi qualificades de serveis tècnics ambientals destinades a instal·lacions
d’acopi, classificació d’àrids, dipòsit i tractament de residus de la construcció, considerant
l’impacte ambiental i paisatgístic que representen aquests tipus d’instal·lacions, i que
s’ubiquen en aquest cas en àmbits d’especial valor connector identificats pel PTPCG, on
ha de ser objectiu del nou Pla garantir al màxim la permeabilitat ecològica entre les àrees
d’interès natural.
2.2.3.- En general caldrà que el Pla reculli adequadament les zones de protecció del
planejament territorial de rang superior. En el desenvolupament del Pla, aquest pot establir
els subtipus d’espais no urbanitzables de protecció que consideri adequats en funció dels
seus objectius i del seu àmbit d’actuació, sense contradir les determinacions del PTPCG,
amb el benentès que no es considerin contradictòries les disposicions que pretenguin un
major grau de protecció o una major restricció de les possibles transformacions (article
2.3.4 del PTPCG).
2.3.4.- Pel que fa al paisatge, d’acord amb l’article 12 de la Llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge, les Directrius de paisatge precisen i incorporen normativament les
propostes dels objectius de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge (CdP)
en els plans territorials parcials. Aquestes directrius, segons l’article 1.4 del PTPCG són
d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans que afecten la imatge del territori. És per
això que, més enllà de tenir en compte els criteris i mesures que es poguessin desprendre
del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, cal aplicar normativament les
directrius de paisatge generals segons components (art 2.1 al 2.10).
3.- Pel que fa a la documentació i tramitació,
3.1.- Pel que fa als riscos i en virtut de l’article 2.12 del PTPCG i dels articles 5, 6 i 7 del
Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el document
hauria de delimitar amb precisió les zones de risc o afectació i determinar si s’escau les
mesures específiques de protecció i prevenció. En concret pel que fa a la inundabilitat,
l’estudi de inundabilitat que incorpori l’Informe Ambiental haurà de ser informat
favorablement per l’administració hidràulica.
3.2.- La documentació gràfica del Pla haurà d’incloure plànols d’infraestructures de serveis
precisant les existents i futures, i establir aquells àmbits on no és possible o es preveu la
seva implantació.
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3.3.- Pel que fa a la documentació, per tal de facilitar la comprensió del document i la seva
equiparació amb el planejament d’altres municipis, caldria ajustar la sistematització de
codis i nomenclatures a les previstes per la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, o bé establir el quadre d’equivalències de les claus dels diferents sistemes i
zones del planejament amb les claus del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC).
3.4.- Es recorda que, d’acord amb l’article 105 del Decret 305/2006 l’aprovació i publicació
del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió del
POUM i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Girona, 11 de febrer de 2019
El cap del Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Serveis Territorials a Girona
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Girona

CAROLINA COLL MARQUÉS amb DNI número 41.507.325-F en representació de L’ASSOCIACIÓ
DELS NATURALISTES DE GIRONA, Entitat inscrita amb el número 796, secció 1ª del Registre
Provincial d’Associacions, amb seu social a Girona 17001 Passeig de la Devesa, 41, i amb NIF G0017066184; compareix i com millor procedeixi en Dret, D I U:

Que mitjançant el present escrit es persona en el tràmit d’informació pública
convocat en relació a l’Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro per Edicte publicat al DOGC
número 7684 de 13.8.2018, i dins del termini de 45 dies atorgat, i en exercici del dret de
participació ciutadana consagrat als articles 8 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 2 lletra f, 15 i 21 del Decret
305/2006 de 18 de Juliol pel que s’aprovà el Reglament de la Llei, formulem suggeriments i
propostes per a la seva incorporació al POUM del municipi. Propostes i suggeriments que
s’efectuen en base a les següents

AL·LEGACIONS
Previ:

LEGITIMACIÓ PER PRESENTAR EL PRESENT ESCRIT.

L’Associació Naturalistes de Girona és una Entitat sense ànim de lucre,
degudament constituïda i inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, quina finalitat, segons els seus propis Estatuts, és la defensa del
medi natural i dels valors ambientals i paisatgístics de les comarques gironines.

En la seva condició d’Associació de defensa del territori representa interessos
legítims col·lectius, en els termes d’allò establert a l’article 4 de la Llei estatal 39/2015 de d’1
d’octubre de procediment administratiu de les Administracions Públiques. Precepte que
disposa el següent:
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ARTICLE 4 LLEI 39/2015: Concepto de interesado.
“1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses
legítimos individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto
no haya recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses
económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los
términos que la Ley reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica
transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea
el estado del procedimiento.”

I en aquesta condició l’Associació té interès en presentar suggeriments a
l’Avanç de planejament i de fer Propostes per a la redacció del futur POUM del municipi.

Suggeriments i Propostes que s’efectuen en exercici del dret de participació
ciutadana conferit, entre d’altres, als següents articles:



Article 8 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.



Articles 2 lletra f), 15, 21 i concordants del Decret 305/2006 de 18 de Juliol pel que
s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

I suggeriments i propostes que sol·licitem sian tingudes en compte per aquest
Consistori a l’hora de redactar el nou POUM del municipi.
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Primera:

ENUMERACIÓ DELS SUGGERIMENTS I PROPOSTES DE PLANEJAMENT.

El conjunt de suggeriments i propostes que s’efectuen en relació a l’Avanç de
Planejament del POUM de Santa Cristina d’Aro, són els següents:

1. La conveniència de preservar la Vall de Solius i dotar-la d’un règim d’especial protecció
que garanteixi el manteniment dels seus valors naturals, agraris, ambientals i
paisatgístics.
2. La necessitat d’incorporar una regulació estricta de les granges i edificacions
ramaderes amb paràmetres màxims pel que fa a ocupació, edificabilitat i façana, així
com amb regulació de distàncies mínimes.
3. La conveniència d’incorporar una prohibició d’instal·lació d’explotacions ramaderes
porcines.
4. Exigència de comptar amb dues vegades la UMC per poder edificar en SNU.
5. La conveniència de reduir els sòls urbanitzables i minimitzar el sòl a transformar
urbanísticament, atesa la necessitat de respectar el principi de desenvolupament
urbanístic sostenible i ajustar els creixements a les necessitats reals d’habitatge de la
població.
6. L’aplicació estricta de les Directrius urbanístiques per preservar sòls forestals, sòls amb
pendents superiors al 20% i zones sotmeses a risc d’inundació.
7. La insuficiència de les 3 Alternatives d’ordenació avaluades atès que totes 3 preveuen
creixements desproporcionats en relació a les pressions demogràfiques i a l’evolució de
la població de Santa Cristina.
8. Necessitat d’incorporar al POUM i d’optar per una Alternativa d’ordenació que valori i
estableixi uns nivells de creixement no superiors al 20% i sense nous sectors de sòls
urbanitzables deslligats que suposin la transformació urbanística de nous àmbits.
9. Desclassificar tots els sòls urbanitzables no desenvolupats i no executats, que es trobin
en els següents supòsits:


Afectar sòls forestals.



Afectar sòls agrícoles de valor.



Afectar zones amb valors paisatgístics.



Terrenys amb pendents del 20%.
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10. Minimitzar el nombre de sòls urbans no consolidats del nou POUM.
11. La reducció del sostre, nombre d’habitatges, superfície i dimensions del sòl
urbanitzable SUD-13 Riera de Molinets, atesa la seva clara desproporció i la
inconveniència i irracionalitat dels desenvolupaments urbanístics previstos (211
habitatges, hotels i un camp de golf de nou forats).

Segona:

CONVENIÈNCIA DE DOTAR A LA VALL DE SOLIUS D’UN RÈGIM DE PROTECCIÓ
ESPECIAL.

Són inqüestionables els importants valors agrícoles, ambientals i paisatgístics
que es concentren a la Vall de Solius, espai del municipi de Santa Cristina que encara conserva
en gran part la seva dimensió rural, el paisatge agrícola en mosaic i forestal i el seu interès
paisatgístic i ambiental.

Malgrat tot, en els darrers anys la Vall de Solius ha estat exposada a diverses
amenaces, entre d’altres, les següents:



La previsió d’una gran zona industrial a tocar del Ridaura i a l’entrada de la Vall.



L’autorització d’una macrogranja de pollastres amb 3 diferents naus de 100 metres de
façana i gran impacte ambiental.



La previsió d’una gran urbanització amb 211 habitatges, 2 hotels i un camp de golf de
nou forats a tocar de la Vall de Solius, anomenada “Riera de Molinets”.



La progressiva transformació de l’espai amb usos no estrictament vinculats al món
rural.



La contaminació de les aigües per nitrats i també per escorrenties procedents de la
planta de residus de la Vall de Solius.



El risc d’ampliació de l’abocador de Solius.

Extrems que fan indispensable la necessitat de delimitar una Àrea
d’importància paisatgística i de valor natural, que coincideixi amb la Vall de Solius, que sigui
objecte d’un especial règim de protecció, on s’intensifiqui l’obligació de mantenir els usos
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agrícoles tradicionals, la imatge rural, el paisatge en mosaic, les franges arbrades, el
parcel·lari agrícola, els camins rurals i tots els elements identitaris.

Un àmbit en el que no es permetin les Actuacions específiques en SNU que
habiliten per implantar usos excepcionals (Plantes de residus, subestacions elèctriques, camps
de golf, aeròdroms, antenes de telecomunicacions, Parcs eòlics, Parcs solars, Pedreres, circuits
de motor, explotacions ramaderes de magnitud industrial, etc.), que haurien de quedar
prohibits en el sòl no urbanitzable de protecció especial del municipi.

I usos que s’haurien d’implantar únicament en sòls rústecs comuns i residuals, i
d’impedir-se en el sòl no urbanitzable d’especial protecció.

Havent de preveure’s al POUM un Pla especial de protecció per la Vall de
Solius.

Convindria requerir també el soterrament de les línies elèctriques impedint
nous traçats aeris, i preveient el progressiu soterrament de línies existents en SNU de protecció
especial.

Tercera:

NECESSITAT D’INCORPORAR UN RÈGIM REGULADOR DE LES GRANGES, AMB
LÍMITS D’OCUPACIÓ, EDIFICABILITAT I LONGITUD DE FAÇANA I DISTÀNCIES
MÍNIMES.

El nou POUM del municipi hauria de contenir una regulació específica, clara i
concreta de les construccions agrícoles i ramaderes, en SNU, amb fixació de límits màxims en
tots els paràmetres aplicables:



Ocupació màxima.



Edificabilitat i volumetria màximes.



Longitud màxima de façana.
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Amb establiment d’un règim de distàncies mínimes a:



Població.



Habitatges en SNU.



Altres granges de la mateixa espècie.



Granges de diferent espècie.



Rius, rieres i torrents.



Pous.

I amb exigència d’una superfície de finca en cap cas inferior a dues Unitats
Mínimes de Conreu.

Tanmateix, reivindiquem la prohibició d’establiments ramaders de naturalesa
industrial al municipi, per l’elevada capacitat productiva i l’exigència de vinculació de la
granja a la finca o explotació agrícola en la que s’implanta, així com la proporcionalitat entre
la dimensió de les edificacions, construccions i naus que s’instal·len en una finca i la seva
superfície.

Reivindiquem també la no autorització de noves granges porcines, atès l’estat
de l’aqüífer amb un elevat nivell de contaminació per nitrats. Extrem que s’hauria
d’incorporar a la Normativa Urbanística.

La insuficiència de la Normativa Urbanística del POUM vigent de Santa Cristina
d’Aro pel que fa a la regulació de les construccions ramaderes en SNU, s’ha evidenciat davant
del Projecte de construcció de les 3 immenses naus per l’establiment de 75.000 pollastres a la
Vall de Solius a Can Cateura. Unes Normes que no preveien cap paràmetre límit per les
granges, ni pel que fa a ocupació, edificabilitat, ni longitud de façana. Fet que ha provocat
autoritzar una desproporcionada explotació ramadera amb naus de 100m de façana i 4.000m2
de sostre.
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Extrem que no pot tornar a succeir i que cal esmenar en el nou POUM,
incorporant una regulació estricta dels paràmetres urbanístics i constructius màxims de les
explotacions ramaderes i demès construccions en SNU.

Quarta:

EXIGÈNCIA DE DUES UNITATS MÍNIMES DE CONREU PER PODER EDIFICAR EN
SNU.

L’exigència de respectar una superfície mínima extensa, per permetre noves
edificacions i construccions en SNU és indispensable per impedir la transformació de la imatge
rural i agrícola del municipi, pel que fa al sòl agrari.

Proposem dues vegades la Unitat Mínima de Conreu i demanem, que la
superfície mínima indicada, conformi un continu i una unitat d’explotació. Havent de prohibirse el còmput de terrenys aïllats o situats de forma discontinua.

En cas contrari es va parcel·lant i fraccionant excessivament el sòl agrícola, i es
dóna lloc a un major risc de pèrdua de la seva condició i naturalesa d’espai obert i no edificat.

Cinquena:

CONVENIÈNCIA DE REDUIR SÒLS URBANITZABLES I MINIMITZAR EL SÒL A
TRANSFORMAR URBANÍSTICAMENT.

El POUM de Santa Cristina d’Aro preveu un nombre de sòls urbanitzables
excepcional i del tot desproporcionat.

Excepte error per part nostre, el potencial actual del POUM és de 7.448
habitatges totals dels quals 2.255 són en sòl urbanitzable i afecten 248’60HA d’aquest darrer
tipus de sòl.

Creixements del POUM que foren anul·lats per sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en no ajustar-se ni tan sols als límits establerts en els
instruments d’ordenació del territori de rang superior.

És per això que sol·licitem que el nou POUM del municipi efectuï les següents
Actuacions:
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1. Reduir al màxim el nombre de nous sòls urbanitzables del municipi.
2. Desclassificar tots els sòls urbanitzables no desenvolupats i no executats, que es trobin
en els següents supòsits:


Afectar sòls forestals.



Afectar sòls agrícoles de valor.



Afectar zones amb valors paisatgístics.



Terrenys amb pendents del 20%.

3. Minimitzar el nombre de sòls urbans no consolidats del nou POUM.

Santa Cristina d’Aro es troba pràcticament al límit de capacitat de càrrega del
territori pel que fa a recursos naturals (el sòl com a recurs limitat, l’aqüífer sobreexplotat,
limitacions del sistema de sanejament, problemes de mobilitat, etc.).

I no requereix tampoc de noves previsions de creixements urbanístics elevades.

Extrems que fan convenient reduir, minorar i eliminar els nombrosos sòls
urbanitzables i Polígon en sòls urbans no consolidats previstos.

Sisena:

OBLIGACIÓ D’APLICAR LES DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES DE L’ARTICLE 9
DESCLASSIFICAR SÒLS AMB COBERTURA VEGETAL, PENDENTS SUPERIORS AL
20% I ZONES SOTMESES A RISC D’INUNDACIÓ.

S’invoca en aquest suggeriment el deure d’aplicar estrictament les Directrius de
planejament fixades a l’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que disposa:
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ARTICLE 9 DECRET LEGISLATIU 1/2010: Directrius per al planejament
urbanístic.
“1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de
vetllar perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic
permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns
nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de
preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.
2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos
quan, d'acord amb la legislació sectorial, puguin produir danys a les persones o
béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableix la dita legislació. En el
cas que la legislació sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre
en les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova urbanització, ni
incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel planejament en
sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable, llevat que es
tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les obres d'urbanització les
infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial consideri
necessàries.
(...)
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics
d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat
dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades perquè les
construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé
on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de
caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn.
4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els
terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la
impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.
(...)”

Del precepte invocat resulta que cal complir les següents Directrius:

1. Impedir la urbanització i edificació de terrenys en zona inundable i en zona de risc
geològic.
2. Excloure de la urbanització i edificació terrenys amb pendents superiors al 20%.
3. Classificar com a SNU tots els terrenys forestals i amb valors agrícoles, naturals,
ambientals i paisatgístics.
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Havent de classificar-se tots els sòls amb coberta forestal com a SNU en
compliment d’allò establert als articles 2, 20 i concordants de la Llei Forestal de Catalunya.

Setena:

DEURE D’APLICAR EL PRINCIPI DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
SOSTENIBLE.
INCORPORACIÓ D’ALTERNATIVES AMB MOLT INFERIORS CREIXEMENTS.

Les Alternatives que contempla l’Avanç de Planejament sotmès a informació
pública, no són prou diferenciades, i no es contempla cap alternativa de creixement reduït o
moderat.

Així, les 3 alternatives valorades a l’Avanç són totes de creixements elevats.

En aquest sentit:

1. L’ALTERNATIVA 0: únicament desclassifica el barri de Salom en compliment i execució
d’una sentència dictada pel TJSC.
Alternativa que, en realitat no és possible tal com ha quedat plantejada, atès que el
TJSC s’ha pronunciat sobre l’excés de sòls urbanitzables. De manera que l’Alternativa 0
hauria d’incloure altres desclassificacions de sòls urbanitzables, fins a situar el POUM
en la franja màxima de creixement permès pel PTPCG. Extrem que obligaria a reduir
més sòl urbanitzable.
L’Alternativa 0 de l’Avanç manté en 198’15HA el sòl urbanitzable, amb 2062 habitatges.
I el propi redactor admet la seva inconveniència i desproporció en indicar:
“Donades condicions que es desprenen l’ordenació vigent, supera amb
escreix l’oferta de sòl urbà i urbanitzable que s’ajustaria a unes demandes de
població i habitatges pròximes a les estimacions de creixement anteriorment
referides.”
(Sic pàgina 159 del document d’Avanç).
2. L’ALTERNATIVA “ADAPTACIÓ” tan sols redueix el 37% de creixements, i el propi Avanç
admet que “és una oferta molt superior a la que de forma raonable seria exigible”:
189’38HA de sòl urbanitzable i 1.690 habitatges en aquesta classe de sòl.
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Així ho admet a la pàgina 159 del Document sotmès a informació pública.
D’altra banda, en realitat es limita a complir “les sentències dictades”, de manera que
és evident que no està en la facultat del planificador incomplir els mandats de les
sentències. Extrem que evidencia que l’Administració disposa d’un superior marge de
maniobra a l’hora de reduir els creixements d’un POUM declarat il·legal pel seu
caràcter desproporcionat i irracional.
3. L’ALTERNATIVA “PREVISIÓ”, amb una reducció del 52% de l’urbanitzable delimitat,
però mantenint tot aquell amb plans derivats aprovats o en tràmit, el propi redactor
reconeix que és excessiva, en indicar:
“La proposta inclouria bàsicament els sectors urbanitzables amb planejament aprovat
i/o en tramitació administrativa, essent aquesta alternativa la que més s’aproximaria a
les hipòtesis de creixement i de demanda de sòl i habitatges plantejades, si bé encara
suposa una oferta superior a la realment necessària donada les actuals
característiques del sòl urbà”.
(Sic pàgina 159 del Document de l’Avanç).
Amb 90’12HA de sòl urbanitzable residencial, 638 habitatges nous en aquesta classe de
sòl i 25’33HA de sòl industrial.

D’altra banda, l’anàlisi dels Quadres de superfícies comparades de la pàgina
178 del document de l’Avanç permeten comprovar la similitud i excés de tots els creixements
en les diverses Alternatives d’ordenació analitzades, atès el següent:

1. Alternativa 0:
Sòl urbà: 622’46HA
Habitatges en sòl urbà: 4.754

Sòl urbanitzable: 189’15
Habitatges totals: 7.125

2. Alternativa Adaptació:
Sòl urbà: 622’46HA
Habitatges en sòl urbà: 4.671

Sòl urbanitzable: 189’38
Habitatges totals: 6.589

3. Alternativa Revisió:
Sòl urbà: 621’20HA
Habitatges en sòl urbà: 4.526

Sòl urbanitzable: 158’50.
Habitatges totals: 5.473.
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S’acompanya com a Document número 1 còpia del quadre de superfícies que
així ho evidencia.

Sembla clar que preveure la transformació urbanística de 158’50 Hectàrees
noves de sòl urbanitzable és total i absolutament desproporcionat i desmesurat.

És per això que mitjançant el present escrit interessem que s’estudiï una
Alternativa de planejament amb un creixement moderat no superior, en termes absoluts, al
20% de l’estat actual del municipi. Alternativa que ha de reduir i desclassificar els sòls
urbanitzables no desenvolupats i encara no executats inclosos aquells amb planejament
derivat aprovat que no s’hagin encara urbanitzat.

I alternativa que seria la més acorde amb el principi de desenvolupament
urbanístic sostenible que ha de presidir els nous planejaments urbanístics, de conformitat amb
allò establert als articles 3 i 9 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.

Diu, a la lletra, l’article 3 invocat:

ARTICLE 3 DECRET LEGISLATIU 1/2010: Concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible.
“1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la
utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures.
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs
limitat, comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que
evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori
globalment eficient.
3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord
amb l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible.”
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Vuitena:

RECONEIXEMENT EXPRÈS DEL FET QUE AMB EL SÒL URBÀ ACTUAL ES
COBREIXEN LES NECESSITATS DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ.
INCOHERÈNCIA DE MANTENIR ELS SÒLS URBANITZABLES ATESA LA SEVA
INNECESSARIETAT.

Confirma la desmesura dels creixements establerts a les 3 alternatives, així com
la innecessarietat de preveure els sectors de sòls urbanitzables deslligats del nucli, les pròpies
estimacions de creixement demogràfic de població efectuades en el Document d’Avanç del
POUM.

I en aquest Document, en l’apartat 6.4.2 que porta per títol “En relació a les
hipòtesis de creixement demogràfic” s’indica, literalment, el següent:

“6.4.2 EN RELACIÓ A LES HIPÒTESI DE CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
Davant aquestes projeccions fetes des del PTP-CG i del propi POUM,
que totes elles doblen el nombre d’habitants actual, es aconsellable situar la
proposta de la revisió del POUM en els contextos de creixement demogràfic i
econòmic que, partint de la situació actual, són previsibles en l’horitzó del
POUM, que situem en el 2026/2028, pel qual s’han d’estimar aquestes
projeccions.
En el supòsit de considerar que en la pròxima dècada la població de
Santa Cristina d’Aro mantingues el mateix ritme de creixement que el dels
últims deu anys (vigència de l’actual POUM), la població estimada es situaria
entre els 5.850 i els 6000 habitants aproximadament, l’any 2028.
En la redacció del nou POUM i per tal d’aproximar-se, amb la seva
proposta d’ordenació del sòl urbà i urbanitzable, a una alternativa que
respongui a les futures necessitats de creixement demogràfic i en conseqüència
de demanda de nous habitatges, cal que valori adequadament la situació
urbanística actual i el condicionant que suposa el fet que el municipi de Santa
Cristina d’Aro disposa d’una superfície de sòl urbà (consolidat i no consolidat)
amb el corresponent sostre edificable i nombre d’habitatges potencials no
desenvolupat que per ell mateix ja cobriria les demandes de creixement per
un futur pròxim que caldrà establir en l’agenda i programa del nou POUM pel
període 2018/2028, tal i com es desprèn i justifica en l’apartat d’aquesta
Memòria que analitza l’estat de desenvolupament del planejament vigent.”.

(Sic pàgina 159).
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S’acompanya com a Document número 2 còpia d’aquest Apartat del
Document.

És per això que, no està degudament justificat el manteniment dels sectors
urbanitzables, ni les previsions de sectors de creixement per desmesurades i no ajustades a les
dades de necessitats reals d’habitatge i a les estimacions de creixement demogràfic.

I havent de respondre els instruments de planificació a les necessitats reals de
la població, a les dades de que es disposen sobre demanda d’habitatge, previsions de
creixement demogràfic, etc., res justifica aquests creixements desmesurats.

Fet que ha de comportar la reducció dels sectors, del nombre d’habitatges i
dels creixements previstos i la valoració i anàlisi d’una Alternativa de menor impacte i més
ajustada a les necessitats reals de la població i al principi de desenvolupament urbanístic
sostenible que ha de presidir totes les operacions de planificació urbanística.

Novena:

REDUCCIÓ DEL SOSTRE, SUPERFÍCIE I DIMENSIONS DE L’ÀMBIT DE SÒL
URBANITZABLE SUD 13 SECTOR RIERA DELS MOLINETS.
CARÀCTER DESPROPORCIONAT DEL MATEIX I NECESSITAT DE MINIMITZAR I
REDUIR EL NOMBRE D’HABITATGES, L’EDIFICABILITAT PREVISTA I ELS
IMPACTES.

Procedeix, en aquest punt, abordar la regulació de l’àmbit de sòl urbanitzable
anomenat SUD 13 Sector Riera dels Molinets previst en l’actual planejament vigent i quin Pla
Parcial es troba tot just en tràmit.

Un sòl urbanitzable en el que està previst un desenvolupament urbanístic amb
les següents característiques:



Superfície de 64’22HA.
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Índex d’edificabilitat 0’06325.



Sostre total de 53.919’15m2.



211 nous habitatges.



Una zona hotelera amb 2 hotels:



-

Un hotel de 4 estrelles i 5.500m2 de sostre.

-

Un aparthotel de 1.800m2 de sostre.

-

2.200m2 de sostre addicional d’equipaments privats esportius SPA.

1 camp de golf de nou forats de 24HA.
-

Instal·lacions de casa club i edificis annexes de 2.500m2 de sostre.

-

1.000m2 de sostre addicionals per usos vinculats al golf.

Desenvolupament urbanístic que considerem és total i absolutament
desproporcionat i que està fora de qualsevol mesura, en la perspectiva de l’urbanisme
presidit pel principi de la sostenibilitat ambiental.

Especialment atès que:



L’àmbit es situa proper al Ridaura i a la Riera de Molinets i es troba parcialment en zona
potencialment inundable.



L’impacte visual i paisatgístic de les 211 cases i dels 2 hotels serà molt elevat.



La pèrdua de sòl agrícola i la superfície de sòl que es transformarà urbanísticament és
extraordinària.



La pressió antròpica i la creació d’un nou centre urbà amb 850 habitants més els
usuaris dels 2 hotels colmatarà i col·lapsarà la mobilitat de la zona.



El Planejament derivat no està aprovat definitivament, no es troba en execució, i
l’Ajuntament està a temps de reduir l’àmbit sense que s’hagi donat encara la
patrimonialització dels aprofitaments urbanístics previstos. De manera que es pot
intentar desclassificar sense el pagament d’importants indemnitzacions.
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No es disposa de concessió d’aprofitament d’aigua que garanteixi el subministrament
d’aigua i la dotació de cabals a la nova població estimada en 850 habitants i per reg
dels jardins, camp de golf, així com per les necessitats de subministrament dels hotels i
piscines.



L’aqüífer de la zona està clarament sobreexplotat no essent raonable preveure aquests
grans creixements urbanístics.



La manca de prèvia obtenció de les concessions d’aigua és causa de nul·litat dels
planejaments de conformitat amb allò establert pel Tribunal Suprem.



S’incorporen en l’àmbit territorial del SUD, uns boscos que havien d’haver-se classificat
com a SNU i que en cap cas haurien de computar per atorgar edificabilitat i densitat.

És per això que s’interessa la reconsideració dels nivells i índex de creixement
previstos en aquest àmbit de sòl urbanitzable, la reducció dels mateixos amb desclassificació
de part de l’àmbit i la limitació del nombre d’habitatges i de la superfície de sòl a
transformar.

Extrem que requereix l’estudi de la reforma del planejament en aquest àmbit
de sòl urbanitzable, amb l’adopció urgent de la mesura de suspensió de llicències a l’empara
d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. Precepte que disposa
el següent:

ARTICLE 73 DECRET LEGISLATIU 1/2010: Suspensió de tramitacions i de
llicències.
“1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del
planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la
formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com
també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
2. L'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga
l'administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en
els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic. L'administració competent també pot acordar les dites
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mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets,
els quals han d'ésser explicitats i justificats.
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan
referència els apartats 1 i 2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent,
i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la
informació pública de l'instrument de planejament urbanístic a què es
refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que
estableix l'article 8.5.a.”

D’altra banda, cal destacar que el POUM de Santa Cristina preveia un termini
màxim d’execució de 6 anys, i el seu desenvolupament en 2 etapes, la primera el camp de
golf i l’ús hoteler i la segona l’àrea residencial.

El cert és que ha transcorregut amb escreix el termini de 6 anys a comptar de
l’aprovació del POUM del 2008, concretament han transcorregut 10 anys. De manera que
considerem que resulta possible la seva desclassificació a l’empara de la facultat del ius
variandi, i atès que no s’han desenvolupat les previsions del planejament general dintre dels
terminis previstos en el mateix.

No havent nascut el dret a la indemnització en aplicació del conjunt de la
legislació urbanística reguladora d’aquesta matèria, i en particular, a l’empara d’allò establert
als següents articles:

1. Article 11 de la Llei estatal del sòl, que disposa:
ARTICLE 11 LLEI DEL SÒL: Régimen urbanístico del derecho de
propiedad del suelo.
“1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y
resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y
urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de
propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce
únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al
cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del
régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística.
(...)”
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2. Article 6 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que estableix:
ARTICLE 6 DECRET LEGISLATIU 1/2010:
“Inexistència del dret a exigir indemnització per l'ordenació urbanística
de terrenys i construccions
L'ordenació urbanística de l'ús dels terrenys i de les construccions, en
tant que implica meres limitacions i deures que defineixen el contingut
urbanístic de la propietat, no confereix a les persones propietàries el dret a
exigir indemnització, excepte en els supòsits expressament establerts per
aquesta Llei i per la legislació aplicable en matèria de sòl.”
3. Article 2 apartat c) del Decret 305/2006 de 18 de Juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme. Precepte que disposa el següent:
ARTICLE 2 DECRET 305/2006:
“Principis generals de l'actuació urbanística
Els principis que informen i presideixen l'actuació urbanística són els
següents:
a) El d'ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi
de desenvolupament urbanístic sostenible.
b) El d'exercici de les facultats urbanístiques del dret de propietat amb
subjecció al principi de la funció social d'aquest dret, dins dels límits imposats
per la legislació i el planejament urbanístics i complint els deures fixats per
aquests.
c) El d'inexistència de dret a exigir indemnització per l'ordenació
urbanística del sòl i les construccions, excepte en els supòsits expressament
establerts per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i valoracions i
per la Llei d'urbanisme.
d) El de participació de la comunitat en les plusvàlues generades per
l'actuació urbanística.
e) El de repartiment equitatiu, en el si de cadascun dels àmbits
d'actuació urbanística, dels beneficis i les càrregues derivats del planejament
urbanístic entre totes les persones propietàries afectades, en proporció a llurs
aportacions.
f) El de publicitat i participació dels ciutadans i ciutadanes en els
procediments de planejament i gestió urbanístics.”

Circumstàncies que permeten estudiar la conveniència de reformar el
planejament en aquest àmbit atesos els desmesurats creixements previstos i la no aprovació
definitiva del Pla Parcial ni dels instruments de gestió.
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Al DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT SOL·LICITEM:
Per tot això,

Ens tingueu per presentat aquest escrit amb els documents i còpies que
s’acompanyen, tingueu per evacuat, en temps i forma, el tràmit d’informació pública de l’Avanç
de Planejament de Santa Cristina d’Aro, i en mèrits de tot allò que ha quedat dit, tingueu per
aportats els suggeriments i propostes que aquí s’efectuen i que es concreten en els 11 punts de
l’Al·legació Primera, tingueu-los en consideració i ordeneu la seva valoració i incorporació al
procés de redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro.

Així mateix, acordeu incoar un expedient per estudiar la reforma del
planejament urbanístic a l’àmbit de sòl urbanitzable SUD 13 Riera de Molinets i adopteu l’acord
de suspensió de la tramitació de Plans, Projectes d’urbanització i reparcel·lació i de llicències a
l’empara d’allò establert a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Tot procedint a la reconsideració dels creixements
previstos, del nombre d’habitatges, edificabilitat, superfície afectada i demés paràmetres
urbanístics.

Girona a vuit de novembre de dos mil divuit.

Signat: Carolina Coll Marqués
Associació Naturalistes de Girona
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MODEL INTEGRAT D’INFORME DEL VECTOR ACÚSTICA I LUMÍNICA EN RELACIÓ AL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ........ /
(i Planejament derivat)
1.- Identificació de l’expedient:
Assumpte: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de .....
2.- Normativa aplicable:


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



Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen criteris per a l’elaboració dels
mapes de capacitat acústica.



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



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



Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

3.- Avaluació del vector acústica:
El municipi disposa o no del mapa de capacitat acústica aprovat.
(1) L’ajuntament té l’obligació d’aprovar el mapa de capacitat acústica que estableix els
objectius de qualitat amb la zonificació acústica del territori i els valors límit
d’immissió, d’acord amb el que preveu la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i el seu desenvolupament reglamentari, i incloure la
delimitació de la zona en el mapa.
La zonificació acústica del territori ha d’assegurar tant pels edificis existents com pels nous
edificis d’ús residencial, en cas que n’hi hagi, com a mínim, els objectius de qualitat acústica
corresponents a zona de sensibilitat acústica Alta A3, A4, o Moderada B1, segons
s’escaigui, d’acord amb la normativa vigent.
(2) S’ha de tenir en compte les zones de soroll de les infraestructures de transport,
delimitades pels seus titulars, i les seves limitacions per a determinats usos del sòl,
activitats, instal·lacions, construccions o edificacions.
Els instruments de planejament derivat i, si és el cas, la seva avaluació ambiental, hauran de
justificar el compliment d’aquests objectius de qualitat acústica, del mapa de capacitat
acústica vigent i de les normes per a les noves construccions en zones de soroll.

(1) Incorporar aquest paràgraf en cas que el municipi no disposi de mapa de capacitat acústica aprovat.
(2) Incorporar aquest paràgraf en cas que hi hagi zones de soroll.
Av. Diagonal, 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
http://territori.gencat.cat

Integrar a la normativa que abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents,
l’ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de qualitat acústica
exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu compliment, i també que aquestes
mesures i objectius es fan efectius tant en el projecte d’execució com en les fases
d’ordenació i de disseny.
Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix el que disposa l’apartat anterior, el
procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que se n’acrediti el seu
compliment o previsió.

4.- Avaluació del vector lumínica:
S’ha d’incorporar la zonificació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a
Catalunya vigent.
El POUM /Pla... ha de tenir en compte i integrar els objectius i preceptes de la normativa
vigent i remetre al compliment de les prescripcions del Decret 190/2015, de 25 d’agost
d’acord amb la zona de protecció on es trobin.
D’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica, els aparells
d’enllumenat emprats en les noves instal·lacions d’il·luminació exterior de titularitat pública i
de titularitat privada hauran de complir les característiques permeses i nivells màxims de
l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost:
- Les característiques de les làmpades permeses (apartat 1 de l’Annex 2).
- Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat
(FHSinst) dels llums (apartat 2 de l’Annex 2).
(3) La il·luminació en àrees de zones de protecció moderada (E3) properes a zones de
protecció màxima (E1), ha de ser especialment respectuosa per evitar efectes
pertorbadors en el medi, i controlar la il·luminació intrusa. En aquest sentit,
s’aconsella que a les franges més properes als punts més vulnerables s’adoptin
criteris de zones de protecció alta (E2) o màxima (E1).
Integrar a la normativa que els projectes d’urbanització han d’incloure la documentació
tècnica necessària, d’acord amb les indicacions de l’Annex 1 del Decret 190/2015.
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(3) Incorporar aquest paràgraf en cas que hi hagi una zona (E3) propera a una zona (E1).
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