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Xavier Ferrer i Vendrell, secretari interventor accidental, de lôAjuntament de Santa
Cristina dôAro,

CERTIFICO: Que el Ple de lôAjuntament, a la sessi· extraordin¨ria celebrada el dia 19
de febrer de 2021, va aprovar per Unanimitat, el seg¿ent:

ñ1.- PROPOSTA DôAPROVACIč INICIAL DELS DOCUMENTS QUE
INTEGREN LA REVISIč DEL PLA D'ORDENACIč URBANĉSTICA
MUNICIPAL (POUM) DE SANTA CRISTINA D'ARO.
(Expedient: H102.3 001-2018)

Antecedents

La Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2018, va adjudicar el contracte per a la
redacci· de la revisi· del Pla dôOrdenaci· Urban²stica Municipal de Santa Cristina
dôAro, a favor de lôempresa Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez SLP.

El Ple de lôAjuntament en sessi· celebrada el dia 25 dôabril de 2018 va aprovar el
programa de participaci· ciutadana dels treballs de revisi· del POUM  de Santa Cristina
dôAro, aquest proc®s de participaci· ciutadana es va fer per fases:
- Fase I. Aproximaci· i concreci· del projecte.

- Fase II. Obertura i inici dels canals de difusi· i seguiment del proc®s.

- Fase III. Debat ciutad¨ i aportacions.
- Fase IV. De devoluci· i dôinformaci· publica de lôaprovaci· inicial.

Abans de lôaprovaci· de lôavan es varen presentar 32 escrits de suggeriments.
Despr®s de lôaprovaci· de lôavan, fins a dia dôavui he comptat 208 escrits de
suggeriments.

El Ple de lôAjuntament en sessi· celebrada el dia 1 dôagost de 2018 va aprovar lôAvan
de planejament de la revisi· del POUM, redactat per lôempresa adjudicat¨ria del servei,
que incorpora el Document Inicial Estrat¯gic, i lôestudi preliminar dôinundabilitat, i
sotmetreôl a informaci· p¼blica pel termini de 45 dies, mitjanant publicaci· dôedictes
al BOPG n¼m. 156 ï 13 dôagost de 2018, tauler dôanuncis i web municipal i dos diaris
de les comarques gironines- El punt i Diari de Girona-; alhora que va trametre a
lôOficina Territorial dôAcci· i Avaluaci· Ambiental (OTAA) de Girona el document
inicial estrat¯gic i lôAvan de planejament als efectes de lôelaboraci· del document
dôabast de lôestudi ambiental estrat¯gic (EAE), dôacord amb els articles 86bis del
TRLLU, 115 del RLU i Disposici· Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, emeten el seu informe en data 1 de febrer de 2019 el qual consta a lôexpedient.
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En el mateix acord de ple es va acordar la suspensi· potestativa de llic¯ncies en els
termes i condicions que es determinen a continuaci·, i que queden reflectits en els
pl¨nols de suspensi· espec²fics que integren el document dôAvan, tamb® objecte de
publicaci·.

La documentaci· corresponent a lôAvan del Pla i el document inicial estrat¯gic
(DIE) es van trametre formalment el mes dôagost de 2018, mitjanant la OTAA, als
Serveis Territorials dôUrbanisme de Girona; i ho van aprovar per Comissi·
celebrada en data 13 de febrer de 2019 (trasllat de lôacord rebut lô11 de mar de
2019, RE n¼m. 11683).

El Ple de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro, en la sessi· ordin¨ria de data 31
dôoctubre de 2018, va acordar ampliar en vint (20) dies m®s el termini dôexposici·
p¼blica de lôAvan del Pla dôordenaci· urban²stica municipal, als efectes de portar a
terme i completar el programa de participaci· ciutadana i facilitar la presentaci· de
suggeriments o altres alternatives de planejament. Lôacord es va publicar al BOPG n¼m.
221 ï 19 de novembre de 2018, a la web de lôAjuntament i a les oficines municipals pel
mateix per²ode  

La Comissi· de Seguiment per a la redacci· del POUM sôha anat reunint des del 28 de
setembre de 2018, primera reuni·, fins la darrera realitzada el 10 de febrer de 2021; hi
ha assistit els membres dels grups municipals (de lôanterior legislatura i de lôactual),
lôequip redactor, la arquitecta municipal i el secretari. Les reunions de la comissi· de
seguiment, pr¯via convocat¸ria sôhan celebrat a proposta de lôequip redactor  o de la
presid¯ncia de la mateixa.

Amb aquests antecedents lôequip redactor del Pla presenta el 4 de febrer de 2021,
registre dôentrada n¼m. 810 la documentaci· t¯cnica necess¨ria per procedir a
lôaprovaci· inicial del nou POUM i cont® les determinacions preceptuades a lôarticle 69
a 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual sôaprova el reglament de la llei
dôurbanisme; i completada en dates15 de febrer de 2021, registre dôentrada n¼m. 1007 i
16 de febrer de 2021, registre dôentrada n¼m. 1046.

Fonaments de dret

Vist lôinforme t¯cnic de la arquitecta municipal de Santa Cristina dôAro de data 16 de
febrer de 2021, el qual sôintegra a la present als efectes de lôarticle 88.6 de la Llei
39/2015 dô1 dôoctubre, del Procediment administratiu com¼ de les administracions
p¼bliques, amb base als seg¿ents:
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ñ 8. Conclusions
La documentaci· presentada sôajusta a la relacionada en lôarticle 59 del TRLUC, cont®
les determinacions pr¸pies dôun POUM establertes pels articles 57 i 58 del TRLUC i
pels articles 69 a 76 del RLU, i el seu contingut sôadequa al Document dôAbast i a la
normativa territorial que, per rang normatiu superior, li ®s dôobligat compliment.
En conseq¿¯ncia, procedeix emetre INFORME FAVORABLE sobre la proposta del Pla
dôOrdenaci· Urban²stica Municipal de Santa Cristina dôAro per elevar-la al Ple de la
corporaci· per a la seva aprovaci· inicial.

Vist lôinforme em¯s pel Secretari-interventor accidental de lôAjuntament de Santa
Cristina dôAro, de data 16 de febrer de 2021, per a lôaprovaci· inicial del POUM, pel
que fa al procediment a seguir, en compliment del que estableix l'article 3.3 a) del Reial
Decret 128/2018, de 16 de mar, pel qual es regula el r¯gim jur²dic dels funcionaris de
Administraci· Local amb habilitaci· de car¨cter nacional, del qual en resulta el seg¿ent
procediment a seguir: 

a) Acabada la redacci· i formulaci· del Pla i lôEstudi Ambiental Estrat¯gic, el Ple
aprovar¨ inicialment el POUM per vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporaci·, de conformitat amb l'establert en
l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del r¯gim local, amb la
majoria de l'article 47.2. de  lôesmentada Llei

b) Aprovat inicialment el Pla, juntament amb l'Estudi Ambiental Estrat¯gic (EAE),
s'acordar¨ la seva submissi· a informaci· p¼blica i fase de consultes que tindr¨
una durada m²nima de quaranta-cinc dies i ser¨ anunciada segons es disposa en
lôarticle 23 del Reglament dôurbanisme: BOP de Girona i a dos diaris de premsa
peri¸dica de m®s divulgaci· de lô¨mbit municipal i a la web de lôAjuntament

c) La resoluci· d'aprovaci· inicial del POUM determinar¨ la suspensi· de
l'atorgament de llic¯ncies de parcelĿlaci· de terrenys, d'edificaci·, reforma,
rehabilitaci· o enderrocament de construccions, d'instalĿlaci· o ampliaci·
d'activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes
establertes en la Legislaci· sectorial en les ¨rees en les quals les noves
determinacions per a elles previstes suposin modificaci· del r¯gim urban²stic
vigent.

d) Els efectes de la suspensi· de tramitacions i de llic¯ncies per a ¨mbits
determinats no poden durar m®s d'un any en el cas regulat per l'apartat 1 de
l'article 73 del Decret 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text ref·s de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, relatiu a
la suspensi· de llic¯ncies amb la finalitat de formaci· o reforma, o de dos anys
en cas d'acumulaci· dels sup¸sits regulats pels apartats 1 i 2 de l'article 73 del
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Decret Legislatiu citat. Si no s'ha adoptat cap acord de suspensi· amb
anterioritat a l'aprovaci· inicial de l'instrument de planejament, la suspensi·
regulada per l'apartat 2 de l'article 73 pot tenir una durada m¨xima de dos anys.

e) Aix² mateix, els articles 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei Urban²stica de Catalunya, els acords de
suspensi· i la tramitaci· d'instruments urban²stics i de l'atorgament de llic¯ncies
han de concretar els ¨mbits afectats i han d'incorporar un pl¨nol de delimitaci·
dels ¨mbits subjectes a suspensi· de llic¯ncies i de tramitaci· de procediments,
en els quals es grafiaran a l'escala adequada i amb detall i claredat suficients.

f) Els acords de suspensi· han de precisar tamb® l'abast de les llic¯ncies i
tramitacions que suspenen. L'acord de suspensi· de tramitacions i llic¯ncies
haur¨ de publicar-se en el Butllet² Oficial de la Prov²ncia de Girona. El pl¨nol ha
de quedar a la disposici· del p¼blic al llarg del termini de suspensi·.

g) Simult¨niament al tr¨mit d'informaci· p¼blica del POUM, ha de concedir-se
audi¯ncia als Ajuntaments l'¨mbit territorial dels quals limiti amb el del
Municipi objecte del Pla, conformi l'establert en l'article 83.7 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei dôurbanisme
de Catalunya i solĿlicitar-se els informes preceptius.

Vista/es la mem¸ria/es justificativa/es del/s conveni/s redactada/es per la arquitecta
municipal de Santa Cristina dôAro de data 16 de febrer de 2021 i un esmenat el 19 de
febrer de 2021 on s'analitza la seva necessitat i l'oportunitat, el seu impacte econ¸mic, el
car¨cter no contractual de l'activitat, aix² com la resta de requisits que estableixi la
legislaci·.

Vist lôinforme em¯s pel Secretari-interventor accidental de lôAjuntament de Santa
Cristina dôAro, de data 16 de febrer de 2021, per als convenis urban²stics que sôadjunten
al POUM, pel que fa al procediment a seguir, en compliment del que estableix l'article
3.3 a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de mar, pel qual es regula el r¯gim jur²dic dels
funcionaris dôAdministraci· Local amb habilitaci· de car¨cter nacional. Sotmesos al
termini dôinformaci· p¼blica conjuntament amb lôacord dôaprovaci· inicial del POUM,
el convenis passaran a incorporar-se en la documentaci· del POUM al qual es
refereixen de conformitat amb lôarticle 104 del TRLUC i 26 RLUC

At¯s els que disposen lôarticle 22 de la llei 7/1985, de 2 dôabril, de bases i r¯gim local,
articles 59, 73, 85, 103 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dôagost, pel que s'aprova
el Text Ref·s de la Llei d'Urbanisme.

Es proposa al ple de l'Ajuntament:
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la revisi· del Pla dôOrdenaci· Urban²stica
Municipal de Santa Cristina d'Aro presentats per lôequip redactor (Projectes
Arquitectura i Urbanisme Canosa-D²ez SLP) el dia 4 de febrer de 2021, i completada els
dies 15 i 16 de febrer de 2021, i que cont® la documentaci· relacionada a lôarticle 59 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text ref·s de la Llei
d'Urbanisme, a m®s del Cat¨leg de masies i les cases rurals i lôinventari de
construccions en s¸l no urbanitzable.

SEGON.- APROVAR INICIALMENT els CONVENIS URBANĉSTICS, seg¿ents:
a) Conveni urban²stic entre lôAjuntament de Santa Cristina d'Aro i els germans Rosa
Maria i Jos® Maria Cosp Cant· (PAU 09 ï Can Castell·).

b) Conveni urban²stic entre lôAjuntament de Santa Cristina d'Aro i la societat Sport
Club Santa Cristina SL (PAU 10 - Dotacions -golf). 
c) Conveni urban²stic entre lôAjuntament de Santa Cristina d'Aro i la societat Bika
Properties SL (PAU 14 ï Roca de Malvet). 
d) Conveni urban²stic entre lôAjuntament de Santa Cristina d'Aro i els Srs. Joaquim
Esteve Formatger i Sra. Margarita Cost Rovira (PAU 16ï Avinguda Costa Brava).
e) Conveni urban²stic entre lôAjuntament de Santa Cristina d'Aro i la societat Gesdip SA
(PAU 17 ï Jacint Verdaguer).

TERCER.- INCORPORAR aquests cinc convenis urban²stics en la documentaci· del
POUM al qual es refereixen de conformitat amb lôarticle 104 del TRLUC i 26 RLUC.

QUART.- CONVOCAR I SOTMETRE LA DOCUMENTACIč APROVADA
INICIALMENT DEL POUM I ELS CONVENIS, CONJUNTAMENT, A
INFORMACIč PĐBLICA a efectes de poder formular les alĿlegacions i suggeriments
que es considerin oportuns pel termini de quaranta-cinc (45) dies h¨bils. El termini es
compta a partir de la darrera de les publicacions preceptives al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butllet² Oficial de la Prov²ncia.

Tamb® es publicar¨ a dos diaris de difusi· de la demarcaci·-Diari "El Punt" i "Diari de
Girona"-, al tauler dôanuncis de lôAjuntament i a lôoficina municipal habilitada a tal
efecte per a la consulta dôaquest document.
Aix² mateix estar¨ a disposici· dels interessats a la seu electr¸nica dôaquest Ajuntament
de Santa Cristina dôAro (adrea https: www.santacristina.cat).

CINQUĈ.- SOLĿLICITAR els informes preceptius als organismes competents per ra·
de les seves compet¯ncies sectorials:

- Al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES):

Secretaria dôInfraestructures i Mobilitat:
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o Direcci· General dôInfraestructures de Mobilitat Terrestre, en relaci· a la
ordenaci·, funcionalitat i protecci· de les carreteres (informe preceptiu,
termini dô1 mes)

o Subdirecci· General de Relaci· amb les Empreses Gestores
dôInfraestructures Vi¨ries, en relaci· amb les afectacions dôedificacions i
zonificaci· de les finques afectades per la zona dôinflu¯ncia de lôautovia
amb concessi· a Cedinsa (informe no preceptiu).

o Direcci· General de Transports i Mobilitat, en relaci· a lôEstudi dôavaluaci·
de la mobilitat generada (EAMG) (informe preceptiu, termini dô1 mes)

Secretaria dôH¨bitat Urb¨ i Territorial:
o Sub-direcci· general dôArquitectura, Planificaci· dôHabitatge i Millora

Urbana (Secretaria dôHabitat Urb¨ i Territorial), en relaci· a la millora de
les mesures dôordenaci· i de gesti· urban²stica per la millora de les ¨rees
urbanes (informe no preceptiu)

o Servei de Gesti· del Litoral (Direcci· General de Pol²tiques de Muntanya i
del Litoral), en relaci· a les afectacions del pla en la zona de servitud de
protecci· de cotes i la regulaci· dôaquesta servitud en lô¨mbit de Rosamar
(informe preceptiu).

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat:
o Direcci· General de Qualitat Ambiental i Canvi Clim¨tic, Servei de
Prevenci· de la Contaminaci· Ac¼stica i Lluminosa, en relaci· a la
contaminaci· atmosf¯rica, especialment la contaminaci· ac¼stica i
lluminosa (informe no preceptiu).

o Oficina de Gesti· Ambiental Unificada de Girona, en relaci· al compliment
de la normativa de prevenci· i control ambiental dôactivitats (en la zona
industrial prevista del Mol² dôen Tarr®s)  i la normativa de dejeccions
ramaderes pel que fa als usos previstos en s¸l no urbanitzable (informe no
preceptiu).

o Subdirecci· General de Biodiversitat i Medi Natural (Direcci· General de
Pol²tiques Ambientals i Medi Natural), en relaci· a la protecci· dels espais
naturals protegits, preservaci· de la biodiversitat i connectivitat ecol¸gica
(informe preceptiu i determinant, termini dô1 mes)

Organismes adscrits i privats relacionats:
o Institut Cartogr¨fic i Geol¸gic de Catalunya (Secretaria dôInfraestructures i

Mobilitat), en relaci· als riscos geol¸gics, als jaciments paleontol¸gics  i als
punts dôinter¯s geol¸gic (informe preceptiu, termini dô1 mes)

o Ag¯ncia Catalana de lôAigua (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat),
en relaci· al domini p¼blic hidr¨ulic, la zona de policia i la zona de servitud,
lôabastament dôaigua, la disponibilitat de recursos hidr¨ulics, la xarxa de
sanejament i EDARôs, les afectacions per inundabilitat, les afectacions
ambientals relacionades amb lôaigua. En el cas de nous desenvolupaments
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urban²stics, assumpci· pels promotors dôassumir les despeses de
subministrament i sanejament (informe preceptiu, termini dô1 mes)

o Ag¯ncia de Residus de Catalunya (Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat), en relaci· a la promoci· de la mitimitzaci· dels residus i llur
perillositat, al foment de la recollida selectiva, valoraci· i disposici· del
rebuig i a la recuperaci· dôespais malmesos per desc¨rregues incontrolades
(informe no preceptiu).

o Ag¯ncia de lôHabitatge de Catalunya (Secretaria dôH¨bitat Urb¨ i Territori),
en relaci· a lôavaluaci· del model residencial proposat, a les propostes sobre
s¸l i habitatge i altres aspectes relacionats amb la construcci· dôhabitatges
protegits (informe no preceptiu).

o Oficina Catalana del Canvi Clim¨tic

- Departament de la Presid¯ncia (DPRE)
o Consell Catal¨ de lôEsport, en relaci· a les reserves dôespai suficients per a

cobrir les necessitats socials i colĿlectives dôequipaments esportius i de
lleure, controlar el compliment de la r¨tio dôequipaments esportius per
habitant i la compatibilitat dôusos esportius i altres usos. (informe no
preceptiu, termini dô1 mes).

- Departament de Pol²tiques Digitals i Administraci· p¼blica:
o Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (Direcci·

General de Comunicacions Electr¸niques), en relaci· a les xarxes i
infraestructures de telecomunicacions (informe no preceptiu).

- Departament de Just²cia:
o Direcci· General dôAfers Religiosos, en relaci· al control que el POUM
cont® suficients espais qualificats dôequipament comunitari destinat als usos
de car¨cter religi·s i que els previstos no siguin susceptibles de
discriminaci· religiosa (informe no preceptiu, termini dô1 mes)

- Departament dôEnsenyament (DENS):
o Delegaci· territorial de Girona, en relaci· a la sufici¯ncia de la superf²cie

existent i reserva de s¸l qualificat com a sistema dôequipament dô¼s docent
(informe preceptiu, termini dô1 mes)

- Departament dôInterior (DINT):

Secretaria de Seguretat:
o Direcci· General de Protecci· Civil, en relaci· a la situaci· de les ¨rees

edificables i instalĿlacions fixes o temporals respecte de la forest o les ¨rees
amb risc dôincendi de vegetaci·, i a les condicions de lôentorn i accessibilitat
de les ¨rees urbanitzables per facilitar la intervenci· dels bombers i altres
serveis de socors en cas de sinistre (informe no preceptiu, termini dô1 mes)
Tamb® en relaci· als incendis forestals, nevades, inundacions i al transport
de mercaderies perilloses en afectar el mapa de riscos de protecci· civil de
Catalunya (informe preceptiu).
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o Direcci· General del Joc i dôEspectacles, en relaci· a garantir que els
establiments i els espais oberts al p¼blic tinguin una localitzaci· id¸nia i una
accessibilitat segura (informe no preceptiu).

- Departament de Cultura (DCLT):
o Comissi· territorial de Girona del patrimoni cultural, en relaci· a

lôavaluaci· del Cat¨leg de b®ns protegits: patrimoni arquitect¸nic,
arqueol¸gic i paleontol¸gic i regulaci· normativa dels b®ns del dit cat¨leg
(informe no preceptiu, termini dô1 mes).
Tamb® pel Pla especial cat¨leg de masies i cases rurals que incorpora el
POUM (informe preceptiu i determinant).

- Departament dôAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci· i Medi Natural
(DARP):
o Delegaci· territorial de Girona, en relaci· a la preservaci· de lôactivitat
agr²cola i ramadera (informe preceptiu).

o Direcci· General dôEcosistemes Forestals i Gesti· del Medi, en relaci· a la
protecci· dels espais forestals (delimitaci·, qualificaci· i regulaci· de s¸ls
forestals (informe preceptiu, termini dô1 mes)

- Departament dôEmpresa i Coneixement:
o Direcci· General dôInd¼stria, en relaci· a lôavaluaci· del teixit industrial

existent i proposat del municipi, per a la creaci· dôentorns favorables al
desenvolupament empresarial i la fixaci· dôinversions productives a
Catalunya (informe no preceptiu, termini dô1 mes).

o Direcci· General de Comer, en relaci· a les reserves de s¸l per a usos
comercials i la implantaci· dôestabliments comercials (informe preceptiu i
vinculant si ®s desfavorable, termini dô1 mes).

o Direcci· General de Turisme, en relaci· a la protecci· i potenciaci· dels
recursos naturals i culturals de la zona per impulsar el turisme a Catalunya
(informe preceptiu).
Tamb® en relaci· a les regulacions sobre allotjaments tur²stics (informe
preceptiu, termini dô1 mes).

o Direcci· General dôEnergia, Mines i Seguretat Industrial, en relaci· a la
planificaci· de les infraestructures energ¯tiques el¯ctriques a partir de
l'an¨lisi de les necessitats futures i de l'estudi de les diverses alternatives
energ¯tiques, a les servituds de pas dôenergia el¯ctrica, i a la implantaci· de
noves l²nies dôalta tensi·, etc., la compatibilitat de la xarxa el¯ctrica existent
amb els usos urban²stics proposats. (informe no preceptiu, termini dô1 mes)
Tamb® en relaci· a la seguretat industrial (informe preceptiu, termini dô1
mes)

- Diputaci· de Girona:
o Servei de vies locals, en relaci· a la vialitat de la xarxa local de carreteres

(informe preceptiu, termini dô1 mes).
- Ministerio de Industria, Energ²a y Turismo,
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o Direcci·n General de Telecomunicaciones y Tecnolog²as de la Informaci·n,
en relaci· al control sobre la previsi· de les infraestructures de
telecomunicacions per a la prestaci· dels serveis necessaris al municipi i a
les caracter²stiques de les infraestructures (informe preceptiu, termini dô1
mes).

- Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y Reto Demogr§fico:

Secretar²a de Estado de Medio Ambiente:
o Demarcaci·n de Costas del Estado en Catalunya (Direcci·n General de la

Costa y el Mar), en relaci· al control de les determinacions per a la
protecci·, utilitzaci· i policia del domini p¼blic i especialment de la ribera
del mar (informe preceptiu, termini dô1 mes).

- Fecsa-Endesa (subministrament el¯ctric) per valorar la capacitat de
subministrament dôelectricitat (informe no preceptiu, termini dô1 mes)

- Consorci dôaig¿es Costa Brava Girona, per valorar la capacitat dôabastament i
sanejament dôaigua en alta (informe no preceptiu, termini dô1 mes)

- FCC Aqualia com a entitat gestora del sistema de sanejament i dôabastament
dôaigua municipal, en relaci· amb la disponibilitat de recursos suficients en el
sistema per a atendre la nova demanda que generar¨ el desenvolupament del Pla,
en s¸l residencial i industrial.

- Consell Comarcal del Baix Empord¨

- Consorci de les Gavarres.
- Associaci· de Naturalistes de Girona (ANG)

SISĈ.- CONCEDIR AUDIĈNCIA als Ajuntaments lô¨mbit territorial dels quals limita
amb el terme del municipi de Santa Cristina dôAro, objecte del POUM, per tal que
puguin examinar lôexpedient, i puguin presentar, si sôescau, les alĿlegacions que
considerin convenients: 
- Cass¨ de la Selva

- Llagostera
- Tossa de Mar
- Sant Feliu de Gu²xols

- Castell-Platja d'Aro
- Calonge i Sant Antoni
- Cruµlles, Monells i Sant Sadurn² de l'Heura.

SETĈ.- ACORDAR LA SUSPENSIč PRECEPTIVA DE TRAMITACIONS I DE
LLICĈNCIES amb lôabast previst en lôarticle 73.2 del TRLUC es determina lôobligaci·
de lôAjuntament dôacordar la suspensi· de la tramitaci· de plans urban²stics derivats
concrets i de projectes de gesti· urban²stica i dôurbanitzaci·, com tamb® de suspendre
lôatorgament de llic¯ncies de construccions, dôinstalĿlacions o ampliaci· dôactivitats o
usos concrets i dôaltres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislaci·
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sectorial, en els ¨mbits en qu¯ les noves determinacions del POUM comportin una
modificaci· del r¯gim urban²stic.

êmbits de suspensi·

En s¸l urb¨:

En general per al sol urb¨, en aplicaci· del que determina lôart. 102.4 del Reglament
de la Llei dôUrbanisme, ñmentre estigui suspesa la tramitaci· de procediments i
lôatorgament de llic¯ncies en aplicaci· del que estableix el TRLU, es poden tramitar
els instruments o atorgar les llic¯ncies fonamentats en el r¯gim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el
cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc lôaplicaci· del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.ò
La suspensi· de llic¯ncies afecta als ¨mbits assenyalats en els pl¨nols adjunts
corresponents a Pol²gons dôActuaci· Urban²stica, tant els ordenats en el POUM/2008
com el de nova ordenaci·, amb la finalitat de valorar les propostes del nou
planejament, les condicions dôordenaci·, edificaci·, usos I gesti· previstos, les
cessions a que estan subjectes aix² com els aprofitaments urban²stics i les densitats
resultants.

POLĉGONS DôACTUACIč                       POUM 2008   REVISIO DE POUM
Golf Costa Bravaï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 03 PAU-UH-01 Es mant®
Rosamar ï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 01 PAU-UH-02Redueix ¨mbit

Bell-lloc II ï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 06 PAU-UH-03 Es mant®
Les Teulesï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 07 PAU-UH-04 Es mant®
Sant Miquel dôAroï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 08 PAU-UH-05 Redueix ¨mbit
Vall Rep¸s ï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 09 PAU-UH-06 Redueix ¨mbit
Can Reixac ï Urbanitzaci· hist¸rica PAU 02 PAU-UH-07 Es mant®
Romany¨ PAU-08 Nova ordenaci·

Can Castell· PAU-09 Nova ordenaci·

Dotacions Golf PAU-10 Nova ordenaci·

Les Cases de les Escoles PAU 04 PAU-11 Es mant®

Colomar 1 PAU 05 PAU-12 Redueix ¨mbit

Avinguda Esglesia PAU 10 PAU-13 Nova ordenaci·

Roca de Malvet PAU-14 Nova ordenaci·

Rec Dilla PAU 12 PAU-15 Es mant®

Avinguda Costa Brava PAU-16 Modificaci· PMU 05

Jacint Verdaguer PAU-17 Nova ordenaci·

La suspensi· de llic¯ncies afecta als ¨mbits assenyalats en els pl¨nols adjunts
corresponents als Sectors de Millora Urbana ordenats en el POUM/2008, que a excepci·
del PMU-7, ja desenvolupat, I del PMU 1 incorporat a lôordenaci· del, s¸l urb¨, la resta
es suprimeixen com a tals sectors de millora urbana.
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SECTORS MILLORA URBANA              POUM 2008   REVISIO DE POUM
PMU 1- Suberolita PMU 1 Suprimit
PMU 2- Ridaura PMU 2 Suprimit
PMU 3- El Vilar PMU 3 Suprimit
PMU 5- Acc®s Golf PMU 5 Modificaci· a PAIU-16

PMU 6- Acc®s Mas Trempat PMU 6 Suprimit
En s¸l urbanitzable:

SECTORS DE SďL URBANITABLE       POUM 2008   REVISIO DE POUM           
Ridaura SUD 01 SUD 01 Es modifica
LôEstaci· SUD 05  Sôextingeix
Cam² Vell SUD 06 Sôextingeix
Equip. Teulera SUD 07 Sôextingeix
Mas Pla A SUD 08 SUND Es modifica
Mas Trempat II SUD 11 Sôextingeix
Bell-lloc III SUD 12 Sôextingeix
Riera dels Molinets SUD 13 Sôextingeix
Bernades - Mol² dôen Reixac SUD 15 Sôextingeix
Mol² dôen Tarr®s SUD 16 SUD 04Es mant®

Activitats tur²stiques SUD 17 Sôextingeix
SUND 18- Els ¨rids SUND 18 Sôextingeix

En s¸l no urbanitzable:

Els ¨mbits territorials en el s¸l no urbanitzable subjectes a suspensi· de llic¯ncies s·n
aquells en que la revisi· del POUM ordena de nou i determina que el seu
desenvolupament es faci mitjanant planejaments derivats:

PEU 03 - Aparcament de caravanes Esguard I
PEU 04 - Aparcament de caravanes Esguard II
PEU 06 - C¨mping Santa Cristina

PEU 12 - La Santa
PEU 13 - Mas Sureda

Efectes i termini
Un cop adoptat lôacord de suspensi· preceptiva es produeix autom¨ticament la
interrupci· dels procediments de tramitaci· dôinstruments urban²stics o dôatorgament
de llic¯ncies que ja estiguessin iniciats, i sôha de notificar lôacord de suspensi· a les
persones interessades en els procediments corresponents, en compliment del que
disposa lôarticle 104.1 RLU.
Les persones que, amb anterioritat a la publicaci· de lôacord de suspensi· haguessin
instat la tramitaci· dels procediments que restin suspesos com a conseq¿¯ncia
dôaquest acord, tenen dret a ser indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la
devoluci·, si sôescau, de les taxes municipals si, un cop aprovat definitivament el
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POUM es constata la incompatibilitat del projecte amb les determinacions del nou
pla, i sempre que el projecte no fos manifestament contrari a la ordenaci· urban²stica
vigent en el moment de la seva presentaci· (art. 104.2 RLU).

Els efectes de la suspensi· de tramitacions i llic¯ncies en motiu de lôaprovaci· inicial
del POUM de Santa Cristina dôAro no pot durar m®s dôun any en tant que es ja es va
realitzar la suspensi· per un any en motiu de lôAvan de Pla, previs a la redacci· del
POUM (art. 74 TRLU).
Extinci· dels efectes

Dôacord amb el que disposa lôarticle 101 RLU els efectes de la suspensi· de
tramitacions i llic¯ncies de lôaprovaci· inicial del POUM de Santa Cristina dôAro
sôextingeix:
a. Autom¨ticament pel transcurs dels termini m¨xim dôun any.
b. En qualsevol cas, amb lôentrada en vigor del POUM o, en el seu cas, amb la
denegaci· de lôaprovaci·.

Un cop extingits els efectes de la suspensi· no es poden acordar noves suspensions
per id¯ntica finalitat sobre tot o part dels mateixos ¨mbits, fins que no hauran
transcorregut tres anys des de la data dôextinci· dels efectes. S'ent®n com a id¯ntica
finalitat la formulaci· dôun instrument de planejament que tingui els mateixos
objectius.
Sôexclouen de la suspensi·
Resten exclosos de la suspensi· de llic¯ncies:

- els procediments pel compliment dels deures de conservaci· i manteniment de
les condicions de seguretat, salubritat i dec¸rum,

- aquells derivats dôordres dôexecuci· o procediments de disciplina urban²stica,
- les obres en patrimoni o elements protegits segons el planejament vigent,
- les obres de companyies subministradores de serveis
- les comunicacions o llic¯ncies de primera ocupaci· per obres acabades amb
llic¯ncia vigent degudament atorgada

- les actuacions que sôajustin a les determinacions del POUM/2008 i a les de la
revisi· del POUM aprovat inicialment.

I que queden reflectits en els pl¨nols de suspensi· espec²fics que integren el document
de revisi· del POUMò.

I, per tal que aix² consti en lôexpedient, lliuro aquest certificat dôordre i amb el vistiplau
de lôalcaldia; cal advertir, de conformitat amb el que indica lôarticle 206 del ROF, que
es fa la reserva sobre el que en resulti de lôaprovaci· de lôacta. 
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Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital

LΩalcaldessa

Maria Lourdes Fuentes Faig

El secretari-interventor accidental

Xavier Ferrer Vendrell
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