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1. INTRODUCCIÓ  

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 condicionada per 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. adaptació del POUM als criteris, directrius, recomanacions i 
determinacions del Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls no 
Sostenibles del Litoral Gironí (PDU-RSNS-LG), aprovat definitivament  
en data 28/01/2021. 

 
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 què es 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.  
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La relació d’actuacions relacionades 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. 

Aquesta cultura territorial s’ha evidenciat al llarg d’un procés altament participatiu que 
ha posat l’accent en les següents qüestions: 

- 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 

- l’acatament de les determinacions judicials que l’afecten 
- l’acatament a les directrius del planejament territorial 

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 permès 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. 

El nou Pla, marc de referència que la població del municipi i la seva administració local 
fixen per al seu desenvolupament futur, recull les estratègies i objectius que 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es va fixar per tal d’assolir en el futur un 
desenvolupament social, ambiental, econòmic i urbanístic sostenible, referències 
recollides en els documents que contenen l’AGENDA 21 i Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS) redactats l’any 2011. 
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2. EMMARCAMENT DEL POUM 

 

2.1 MARC LEGAL  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es redacta en base al que dicten: 

- 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, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, aprovada pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost) –LUC- 

- Reglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, -RLU- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes 

- El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i les Directrius de 
Paisatge, –PTP CG- aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 

- El Pla Director urbanístic del Sistema Costaner -PDUSC-1- 
- El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines 
- El Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sols no Sostenibles del Litoral Gironí, 
- PDU-RSNS-LG, aprovat definitivament el 28 de gener de 2021. 

D’acord amb aquest marc de referència l’ordenació urbanística del municipi 
persegueix: 

- la utilització racional del territori i el medi ambient 
- conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural 
- garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures 
- configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i 

afavoreixin la cohesió social 
- considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà consolidant un model de 

territori globalment eficient 
- fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en 

els processos urbanístics 

El POUM és l’instrument d’ordenació integral del territori que abasta el terme municipal 
i l’hi correspon : 

- classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent 
- definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al 

desenvolupament urbanístic 
- definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el 

desenvolupament 
- definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori 
- definir els objectius mediambientals. 
- reservar sòl, si s’escau, per a la construcció d’habitatges de protecció pública 

 

2.2 FORMULACIÓ  

El POUM el formula l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, que l’aprova inicialment i 
provisionalment, corresponent l’aprovació definitiva al conseller/a de Política Territorial 
amb l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
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2.3 REDACCIÓ  

L’ajuntament de Santa Cristina d’Aro, a proposta de la Mesa de Contractació, va 
encarregar els treballs de redacció del POUM a l’empresa PAU-CD, SLP, dirigida pels 
arquitectes urbanistes Xavier Canosa i Núria Díez. 

- Xavier Canosa, arquitecte urbanista, membre de la societat professional PAU-
CD, SLP, especialitzat en planificació i gestió urbanística. Actua com a director i 
coordinador de l’equip redactor, i com a redactor dels treballs d’anàlisi territorial, 
planificació urbanística i programes de gestió urbana.  

- Núria Díez, arquitecta superior, membre de la societat professional PAU-CD, 
SLP, amb experiència en planificació i gestió urbanística, que actua com a 
responsable del treballs d’anàlisi urbanístic i planificació detallada de les 
propostes. Dins l’equip redactor assumeix les responsabilitats de l’organització 
tècnica dels membres de l’equip. 

Per a la redacció d’aquests treball la societat professional PAU-CD, SLP colꞏlaborarà 
amb els següents persones i equips professionals especialitzats:   

- Clara Maymi, advocada urbanista i tècnica d’urbanisme de l’administració, que 
participa com a responsable del treballs d’anàlisi i assessorament legal en la 
planificació de la revisió del POUM. 

- ABM Serveis D'enginyeria I Consulting, S.L, empresa consultora de enginyeria 
que participa en la redacció dels estudio hidràulics, valoració de riscos i de 
drenatge i colꞏlaborarà en l’estudi de mobilitat generada i en la diagnosi i en les 
propostes relatives a la planificació energètica alternativa amb l’empresa 
ECOVAT. El representant del conjunt de tècnics colꞏlaboradors que ABM aporta 
a la redacció del POUM recau en l’enginyer Ricardo Ruiz de Morales i l’enginyer 
Pau Frigola, en representació d’ECOVAT. 

- GEOSERVEI SL, empresa consultora ambiental que participa en la redacció del 
Documento inicial estratègic, l’Estudi ambiental estratègic, el Document ambiental 
resum i en l’Informe ambiental. Així mateix colꞏlabora en l’estudi d’identificació de 
riscos geològics, en els estudis d’impacte i integració paisatgística i en l’estudi de 
mobilitat generada. El representant del conjunt de tècnics colꞏlaboradors que 
GEOSERVEI aporta a la redacció del POUM és el geòleg Joan Solà. 

- E1DOS DINAMITZACIÓ SOCIAL, empresa especialitzada en projectes de 
participació ciutadana, transparència, creativitat i transversalitat i investigació 
social. Participa en el disseny metodològic i concreció en el projecte de 
participació, en coordinació amb els responsables municipals i la resta de l’equip 
redactor, en l’organització de les trobades informatives amb la ciutadania amb 
debats, assessorament a la comunicació i recollida d’aportacions individuals, 
dinamització de la participació al carrer i redacció de la memòria/informe de 
suggeriments. La representant del conjunt de tècnics colꞏlaboradors que E1DOS 
aporta a la redacció del POUM és la sociòloga Yolanda Jiménez. 

- MILGRAMS, empresa especialitzada en el suport tecnològic als processos de 
participació ciutadana, participa en aquest procés generant un canal d’informació 
que, a partir de les noves tecnologies, l’acosti a més ciutadans i perfils 
representatius el debat sobre la revisió del POUM, amb connexió a qualsevol hora 
des de qualsevol lloc a partir de mecanismes senzills i flexibles que permetin 
adaptar-se a les necessitats de cada moment i etapa del procés. El representant 
del conjunt de tècnics colꞏlaboradors que MILGRAMS aporta a la redacció del 
POUM és el llicenciat en administració d’empreses Miquel Roig.  

Han colꞏlaborat en la redacció d’aquests treballs els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
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Santa Cristina d’Aro coordinats per l’arquitecta Mar Melchor. 

 

2.4 DOCUMENTACIÓ DEL POUM 

La present revisió del POUM conté els documents que a continuació es relacionen: 

FASE INICIAL INTRODUCTORIA 

Conté els documents de caràcter informatiu que es van redactar de forma prèvia a 
l’Avanç de pla i que serviren per formular  les directrius, propòsits i objectius del 
planejament. Els documents que corresponen a aquets fase són: 

1.- ESTUDIS AMBIENTALS 

Síntesi de l’AGENDA 21 i del PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT dels municipis de Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro 

2.- TEXT REFÓS DEL PLANEJAMENT VIGENT  

Conjunt de plànols d’ordenació del vigent POUM que han estat de nou 
digitalitzats, sobre una basa cartogràfica recent per l’equip tècnic de PAU-CD, 
SLP.  

3.- ANÀLISI I DIAGNOSI URBANISTICA DEL PLANEJAMENT VIGENT 

Document que avalua l’estat de desenvolupament del planejament vigent amb 
els següents continguts: 

Estructura del territori: règim jurídic del sòl – classificació, infraestructures, 
sistemes d’equipaments i espais lliures 

El sòl urbà: desenvolupament del sòl urbà consolidat (diferents àmbits urbans) i 
no consolidat (polígons d’actuació i sectors de millora urbana) i quadre de 
superfícies amb indicació del sòl urbà desenvolupat, sostre consolidat, parcelꞏles 
edificades, habitatges construïts, habitants i finalment grau de desenvolupament 
del conjunt del sòl urbà i potencialitats del POUM/2008 no desenvolupades. 

El sòl urbanitzable: desenvolupament del sòl urbanitzable desenvolupat i no 
desenvolupat i quadre de superfícies amb indicació de les característiques dels 
diferents sectors, sòl i sostre consolidat, parcelꞏles edificades, habitatges 
construïts, habitants existents i potencials i finalment grau de desenvolupament 
del conjunt del sòl urbanitzable i potencialitats dels sectors ordenats pel 
POUM/2008 no desenvolupats. 

El sòl no urbanitzable: usos i ordenació del sòl no urbanitzable en el 
POUM/2008, edificacions i activitats en aquest règim de sòl, amb atenció 
especial al nuclis de Romanyà i Barri de Salom. 

4.- PROGNOSI AMBIENTAL 

Document que elabora una caracterització dels aspectes i el elements 
ambientals més significatius que presenta l’àmbit objecte de revisió de la 
planificació urbanística i que han de permetre localitzar i destacar les sensibilitats 
ambientals del territori. Els condicionants ambientals que incideixen en la 
formulació de les propostes urbanístiques s’agrupen bàsicament en els següents 
blocs:  

El medi físic: Geomorfologia (Pendents i valor agrològic del sòl) / Hidrogeologia 
(Aqüífers) / Hidrologia (Xarxa hídrica) / Atmosfera (Contaminació lumínica i 
qualitat de l’aire) 
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El medi natural: Espais naturals (Espais naturals protegits i espais d’interès local) 
/ Hàbitats naturals (LHC i HIC) / Biodiversitat (Flora i fauna) / Connectivitat 
ecològica (Espais d’interès connector) / Patrimoni geològic (espais d’interès 
geològic) 

El paisatge: Conques visuals (Exposició visual) / Matriu territorial (Elements 
significatius del paisatge i usos del sòl) 

La mobilitat: Xarxa viària (Accessibilitat viària, mobilitat sostenible i connectivitat 
social) 

Els riscos naturals: Riscos naturals (Risc d’inundació, risc d’incendi forestal, 
vulnerabilitat hidrogeològica, i risc geològic) 

5.- PROGNOSI D’INUNDABILITAT 

Primera diagnosi d’inundabilitat necessària per determinar l’ordenació urbanística 
que proposarà l’Avanç del POUM 

AVANÇ DE PLA 

Conté els documents de caràcter informatiu, descriptiu i inicialment propositiu 
redactats per tal de donar a conèixer les directrius i propòsits de l’ajuntament per a la 
redacció del POUM, iniciar els processos de participació ciutadana i de donar 
compliment al tràmit preceptiu d’avaluació ambiental de les diferents alternatives 
analitzades. Els documents que corresponen a aquets fase són: 

1.- ESTUDIS PRELIMINARS 
Diagnosi urbanística 
Diagnosi ambiental 
Diagnosi d’inundabilitat 

2.- DIRECTRIUS, PROPÒSITS I OBJECTIUS 
Directrius del planejament 
Propòsits del pla 
Objectius del pla 

3.- ALTERNATIVES CONSIDERADES 
El context urbanístic i ambiental 
El plantejament de les alternatives 

4.- AVALUACIO AMBIENTAL 
Document inicial estratègic (DIE) 

 El procediment d’avaluació ambiental 
5.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Programa de participació ciutadana 
6.- ESTUDI D’INUNDABILITAT 
7.- SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES 
 

TEXT APROVACIO INICIAL 

Conté els documents de caràcter informatiu i propositiu redactats per tal de procedir 
als tràmits administratius corresponents a l’aprovació inicial de la revisió del POUM. 
Els documents que corresponen a aqueta fase són: 

MEMÒRIA DEL POUM 

Conté les descripcions i justificacions de les determinacions del planejament 
relatives al règim jurídic del sòl i estructura territorial, sistemes urbanístics, 
classificació i qualificació del sòl, ordenació de les edificació i dels usos, i la 
concreció dels àmbits d’actuació i sectors amb planejament derivat També 
inclou les propostes relacionades amb l’habitatge, l’agenda d’actuacions, les 
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determinacions de caràcter econòmic i l’avaluació econòmica del POUM. La 
Memòria del POUM inclou: 

MEMÒRIA SOCIAL  

Descriu i justifica les determinacions de la revisió del POUM en matèria 
d’habitatge 

MEMÒRIA ECONÒMICA 

Conté l’estudi i avaluació de la viabilitat econòmica del planejament i incorpora  
l’agenda i l’informe de sostenibilitat econòmica. 

SERVEIS URBANISTICS  

Avalua els serveis urbanístics i de manera detallada el sistema d’abastament 
d’aigua potable i sanejament del municipi, tenint en compte la situació actual i 
les previsions de creixement incloses en la revisió del  POUM.  

NORMES URBANÍSTIQUES 

Conté la regulació detallada de les condicions urbanístiques generals i 
particulars que afecten a cada una de les diferents classes de sòl, les fitxes 
dels àmbits de planejament derivat i gestió, i els instruments i mesures 
ambientals. 

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

Conté la relació de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o 
rehabilitació i justifica les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o 
socials, que en determinen la seva preservació i la recuperació. 

Inclou com a Annex l’inventari d’habitatges en sòl no urbanitzable no inclosos 
en el Catàleg 

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

Conté el conjunt d’elements del patrimoni arquitectònic, arqueològic, etnològic, 
mediambiental, paisatgístic i natural del municipi objecte de protecció, 
conservació, millora, investigació, difusió i foment. 

ESTUDI DE MOBILITAT 

Conté l’avaluació de la mobilitat provocada per la nova planificació i valora  la 
viabilitat de les mesures proposades. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Conté la documentació requerida per la legislació ambiental, AMB ELS 
requeriments ambientals significatius i la valoració ambiental de la nova 
ordenació, per tal de procedir al tràmit d’aprovació inicial del POUM. 

ESTUDI D’INUNDABILITAT 

Conté la prognosi d’inundabilitat de la situació proposta en episodis d’avinguda 
associada als cursos fluvials, les seves possibles revingudes que poden 
suposar un risc elevat d’inundació sobre els terrenys de sòl urbà, així com 
d’alguns sectors urbans i urbanitzables de futur desenvolupament del POUM 
d’acord amb el Reglament de Domini Públic Hidràulic RD638/2016. 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ 

Conté el conjunt de plànols amb les determinacions d’ordenació, qualificació 
del sòl, alineacions i rasants, condicions de les edificacions pel sòl urbà i 
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urbanitzable, i les determinacions d’ordenació i qualificacions del sòl no 
urbanitzable i les xarxes bàsiques de serveis. 
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3. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

3.1 PRELIMINARS 

De forma introductòria i amb la voluntat de presentar el marc general a on es  concreta 
la revisió del POUM, s’exposa a continuació una síntesi dels aspectes més rellevants 
que caracteritzen el municipi de Santa Cristina d’Aro.  

Part dels continguts que s’exposen a continuació, els que descriuen les 
característiques generals del municipi i que ajuden a emmarcar els treballs de revisió 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,  estan extrets de la documentació municipal 
referida a la Memòria del POUM/2008 i a l’Agenda 2011/12.  

3.2  EL MARC GEOGRÀFIC  

El municipi de Santa Cristina d’Aro té una extensió de 67,75 km2 i es troba situat a la 
façana litoral del Baix Empordà, al sud de la comarca. La seva forma allargada de nord 
a sud fa, però, que una bona part del municipi es trobi en el que podem anomenar 
segona línia de mar, a l’interior d’una zona de gran activitat turística com és el tram de 
costa de Platja d’Aro, S’Agaró i Sant Feliu de Guíxols. 

Els límits del municipi venen establerts per: 

- Al sud, pel mar Mediterrani i el municipi de Sant Feliu de Guíxols (el Baix 
Empordà) 

- A l’est, pels municipis de Castell – Platja d’Aro i Calonge (el Baix Empordà) 
- Al nord, pel municipi de Cruïlles – Monells i Sant Sadurní de l’Heura (el Baix 

Empordà) 
- A l’oest, pels municipis de Cassà de la Selva, Llagostera (ambdós del Gironès) 

i de Tossa de Mar (la Selva). 

Des del punt de vista estrictament geogràfic, juntament amb la façana litoral, la 
principal característica de Santa Cristina d’Aro la constitueix el conjunt de muntanyes i 
turons que dominen el municipi. Es tracta de formacions de poca alçada, que 
corresponen a dos massissos o subunitats de la Serralada Litoral Catalana: 

El massís de les Gavarres, que domina el terç nord del terme municipal, amb 
alçades que superen el 400 metres al Puig Aldric (431), el Puig del Roquet (435) 
i el Puig d’en Ponç (415). 

El massís de Cadiretes o de l’Ardenya, al terç sud i arribant ben bé fins al mar, 
on forma penya-segats de gran interès paisatgístic. Les alçades són similars a 
les de les Gavarres: Montclar (417), Puig de Cols (417), Puig de Sant Baldiri 
(392). Aquesta situació és la que ha provocat que, curiosament i a diferència de 
bona part dels municipis litorals veïns, Santa Cristina disposi d’una façana litoral 
poc urbanitzada i força ben conservada. 

La presència d’aquests dos massissos fa que bona part del terme municipal presenti 
un paisatge bàsicament forestal, fet que ha suposat la seva incorporació parcial en el 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). 

En aquest medi forestal, durant la segona meitat del s. XX  es van consolidar 
urbanitzacions separades del nucli històric que, actualment i en conjunt, representen la 
major superfície urbana de Santa Cristina d’Aro. Aquestes urbanitzacions són més 
abundants a les Gavarres (Sant Miquel d’Aro, Romanyà de la Selva, Vall Repòs, Bell-
lloc, Roca de Malvet i les Teules) però també n’hi ha a Cadiretes (Can Reixac, Golf 
Costa Brava, Mas Trempat, Rosamar). 
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Avui en dia aquestes urbanitzacions històriques, amb un estat de desenvolupament 
d’aproximadament la meitat de la seva capacitat potencial, representen un problema 
important tant per a l’administració com a els ciutadans que les habiten, ja sigui pel 
que fa als dèficits d’urbanització que presenten com pel risc d’incendi que suposen per 
les zones naturals a on es troben ubicades. 

Entre els dos massissos muntanyosos esmentats trobem la plana del Ridaura, riu que 
neix a l’Ardenya i creua al terme municipal pel centre i d’est a oest. El pas del Ridaura 
ha suposat la formació de la principal zona planera del municipi, on trobem el nucli 
històric de Santa Cristina i on es concentren les principals infraestructures de 
comunicació, especialment la C-31, una autovia que transcorre paralꞏlela al Ridaura i 
que afecta a la connectivitat ecològica entre les Gavarres i Cadiretes, dos espais 
propers i de característiques similars però físicament separats per aquesta carretera. 

3.3 RESSENYA HISTÒRICA 

Els primers pobladors (12.000 a 10.000aC). Dels pobladors de Santa Cristina d’Aro 
en la prehistòria es conserven pocs vestigis, els primers habitants els podem situar al 
final del període paleolític, com s’ha constatat amb el jaciment que es troba prop de la 
font de Panedes (12.000 aC) o amb la troballa d’un burí o cisell a can Codolar 
(Ardenya).  

Els habitants abans de les construccions de pedra (10.000 a 3.500aC). Dels 
pobladors de l’època mesolítica (9.000- 5.500 aC) únicament tenim constància de la 
seva existència en can Llaurador (Ardenya) o en determinats indrets de l’actual 
urbanització de Roca de Malvet.  

Durant el neolític (5.500 - 2.200 aC) sorgeix l’agricultura i la ramaderia, els poblats es 
fan més estables, a Santa Cristina es coneixen els assentaments de les coves de 
Roca de Malvet (neolític inicial 5.500 - 3.500 aC), on s’ha trobat ceràmica amb motius 
incisos, pròpia d’aquesta època. 

La cultura megalítica (3.500 a 1.800 aC). A partir del 3.500 aC en el neolític mitjà 
apareix una cultura denominada megalítica,  denominada així per la utilització de grans 
lloses de pedra per a les seves construccions, especialment per a les seves tombes 
(cistes, dòlmens i coves), encara que també s’utilitzava per a funcions no funeràries, 
com els menhirs.  

A la zona de l’Albera i de les Gavarres, hi ha una important presència d’aquestes 
construccions funeràries, en concret a Romanyà trobem cinc cistes, construïdes entre 
el 3.400 i el 3.000 aC, per tant, en ple neolític mitjà. Són la cista del camp d’en Güitó, 
la del Suro, del Rei, la de l’Oliveret, la del Bosc d’en Roquet i la de la carretera de 
Calonge. També trobem tres dòlmens, que podrien datar entre el 2.700 i el 2.100 aC –
final del neolític mitjà i neolític final. Són el dolmen del Mas Bousarenys, el dolmen dit 
Cova d’en Daina –un dels més populars de Catalunya– i l’anomenat Pedres Dretes 
d’en Lloveres. Finalment trobem sis coves utilitzades com a sepulcres, durant les 
etapes del bronze antic i el ple (2.200 – 1200aC) que són la cova dels Moros, la de la 
Tuna, la d’en Pere, la dels Lladres, la d’en Riera i les ja esmentades de Roca de 
Malvet, ara reaprofitades. 

Respecte als menhirs trobats a la zona de les Gavarres i l’Ardenya se suposa que 
s’haurien aixecat entre el 3.000 i el 2.500 aC, al final del neolític mitjà. A Santa Cristina 
n’hi hauria quatre: el menhir de la Murtra, la Pedra Ramera, el de  Can Llaurador i el 
de la Creu d’en Barraquer. 

El món ibèric (600 a 50 aC). Durant el període ibèric (600 aC-412 dC) la zona va ser 
ocupada per la tribu dels indigets o indiketes. Totes aquestes tribus situaven els seus 
poblats en llocs elevats o oppidum. A Santa Cristina sabem que hi hagué un dels dos 
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oppidum establerts a la Vall d’Aro,  l’oppidum de Plana Basarda (s. IV - I aC) que 
estava protegit per una muralla i disposava d’un carrer central, cisterna d’aigua i una 
trentena de sitges excavades en la roca per guardar-hi el gra. A més d’aquest 
oppidum, al nostre terme hi hauria hagut altres poblats ibèrics, a les planes, d’èpoques 
més recents, com el de Can Llaurador, de Solius a la plana del Vidre. 

El món romà (s. I aC a IV dC). L’any 218 aC els romans desembarcaren a la 
Península Ibèrica en Empúries amb motiu de la segona guerra púnica i s’iniciaren les 
lluites contra els diversos poblats ibèrics que s’havien posat de part dels cartaginesos. 
Al voltant de l’any 50 aC la cultura ibèrica es romanitza del tot. Amb la fi de les guerres 
i amb el nou ordre, els ibers van baixar a les planes a establir els nous poblats i van 
abandonar definitivament els antics oppidum. D’aquesta època tardo romana són els 
assentaments de Bell-lloc i el de Santa Cristina. 

També en aquest període tardo romà, trobem indicis de construccions com l’existència 
d’un edifici a l’actual sector de Serra-sol que podria ser una vilꞏla o bé una tomba 
monumental -que el segle IV o V es transforma en un nou edifici funerari-, una vilꞏla a 
Bell-lloc, una necròpolis situada a can Tapioles, i dues instalꞏlacions de treball a Solius 
un forn dedicat a la cuita de materials de construcció i un abocador de materials de 
cocció.  

La tardo antiguitat (s. IV a VIII). L’etapa visigòtica (413 - 711), malgrat l’augment de 
la inseguretat i dels atacs a les poblacions, procedents del mar, és un període d’una 
considerable riquesa i activitat humana a la vall d’Aro. Aquests anys continuaren 
funcionant les quatre edificacions tardo romanes. De elles destaquem la vilꞏla de Bell-
lloc, on fou desmuntat tot el conjunt termal i les seves estances s’haurien convertit en 
un edifici religiós, i la transformació en edifici funerari o mausoleu de Serra-sol, que 
acollia a dins les tombes de dues persones importants, possiblement els amos d’una 
gran propietat (Malveto). Les dues tombes cèlebres van atreure altres enterraments, 
primer dins el mateix mausoleu i, després, al seu voltant. Amb el temps, aquest temple 
hauria fet les funcions de capella del cementiri que es formà al seu redós. 
Constructivament, també evolucionà: a mitjan segle VI es féu una segona reforma i, el 
segle VII, la tercera. 

El domini franc i la primera església parroquial (785 a 881). El territori conquerit als 
àrabs, la Marca Hispànica, es divideix en comtats a càrrec dels nobles francs 
nomenats pel rei Carlemany. A la vall d’Aro trobem una societat feudal típica de 
l’època. Destaquem que al segle VIII la capella del cementiri de Malvet va ser 
reconstruïda una altra vegada amb estil preromànic, i es converteix en la primera 
església cristiana de la vila de Malveto, el nucli de població que després rebria el nom 
de Santa Cristina.  

La formació de la Vall d’Aro (881 a 939). A l’any 881 el rei de França, Carlemany II, 
va donar tota la vall d’Aro al bisbe Teuter de Girona. La Vall d’Aro, en aquella època, 
comprenia aproximadament els termes de Sant Feliu de Guíxols, Fenals –actual Platja 
d’Aro–, Aro –actuals  Castell d’Aro i Santa Cristina– i Solius. En canvi, Bell-lloc i 
Romanyà no en formaven part. La Vall d’Aro fou del bisbat de Girona fins  al 899, i 
entre aquest any i el 947, quedà repartida entre el bisbe i els nous comtes catalans, 
que substitueixen als nobles francs. S’inicia la dinastia del casal de Barcelona. 

El monestir de Guíxols (939 a 968). Si bé el bisbat de Girona i els comtes de 
Barcelona i Girona, des de finals del segle IX, havien estat els principals senyors de la 
vall d’Aro, al segle X s’afegeix un tercer: el monestir de Gissalis o Guíxols. En aquests 
moments apareix un terme nou, Solius, situat entre Malvet i Llagostera, que va del 
Ridaura al mar. A l’any 939 consta que queda repartit en dos parts, la continental i la 
marítima, la qual cosa duraria tres segles. El monestir guixolenc era senyor de la major 
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part dels terrenys de l’actual terme excepte el Solius continental, que era dels comtes, i  
l’església de Santa Cristina del bisbat de Girona. 

Esglésies i parròquies de la Vall (s. X a XII). Al segle IX i inici del X, les esglésies 
d’aquestes contrades eren les de Guíxols, Fenals i Malvet. La de Malvet, però, fou 
abandonada per causes desconegudes la segona meitat del segle X, però se n’aixecà 
una més gran a 300 metres cap a l’est, dedicada a Santa Cristina –dedicació que va 
acabar donant nom al poble i, per tant, relegant el nom de Malvet.  

També es construïren les noves esglésies de Sant Esteve de Filafamis -damunt del 
temple tardo antic– actualment coneguda com a Santa Maria de Bell-lloc, de Sant 
Martí de Romanyà, de Santa Agnès de Solius i de l’actual Castell d’Aro. Les principals 
esglésies es constituïren com a parròquies al voltant de les quals s’agrupaven es 
cases, que esdevindran els primers pobles. 

Al segle XI la denominació Malvet es va deixar d’utilitzar per referir-se a terres de la 
vall i passà a les Gavarres. En el seu lloc prospera el nom de Santa Cristina, per 
referència a l’església, convertint-se en el nou topònim local.  

Els castells de la Vall (s. XI a XII). La major part de la Vall d’Aro continuava essent 
del monestir de Sant Feliu, en concret les zones més perifèriques, mentre que la part 
central i més plana era del bisbat de Girona, paralꞏlelament els nobles també tenien els 
seus interessos. Així el bisbat i el senyor de Pals construeixen en la primera meitat del 
s. XI un castell a l’actual Castell d’Aro, dit de Benedormiens per defensar la Vall dels 
pirates. Poc desprès es comença a construir un altre castell, el de la Roca de Solius, 
també per defensar les terres de la Vall. 

Les disputes entre l’abat i el bisbat (1141 a 1208). Les disputes entre els diferents 
poders feudals pel control de les terres de la vall d’Aro eren freqüents. Per exemple, a 
l’any 1144 s’inicia un enfrontament entre el monestir de Guíxols i el bisbat de Girona 
pel domini de Solius, que continuaria al llarg dels següents anys. 

La creació de la universitat de la Vall (1354 a 1374). A l’any 1354, el monestir i el rei 
van pactar que la vila de Sant Feliu, i la vall d’Aro en el seu conjunt, fossin una vila del 
rei. Aquesta situació canvia al 1364/1365, perquè el rei Pere III el Cerimoniós 
necessitava diners per a la guerra i el monestir de Sant Feliu li va deixar 20.000 sous a 
canvi de quedar- se amb la jurisdicció dels pobles de la vall d’Aro. Deu anys més tard, 
el 15 d’abril de 1374, els pobles de la vall d’Aro s’alliberen del domini de l’abat de Sant 
Feliu a l’aconseguir reunir els 20.000 sous que valia i els lliuraren al monarca, el qual 
va recuperar, així, la jurisdicció. Durant aquest acte es va esmentar per primer cop la 
universitat de la vall d’Aro –formada per les parròquies d’Aro, Solius, Romanyà, Bell-
lloc i Fenals–  que es reunia a l’església de Santa Cristina. La universitat era un òrgan 
de govern format per un colꞏlectiu d’habitants amb caràcter representatiu. 

El malestar de la pagesia (s. XV). A la segona meitat del segle XV les guerres de 
remences afecten la vall d’Aro, en la segona revolta el Castell de la Roca va caure en 
mans dels pagesos revoltats (1485).  Durant els conflictes també el mas Vidal i el 
Castell de Benedromiens foren destruïts, i el mas Rovira cremat.  

Pirates i bandolers ( 1544 a 1585). Al segle XVI de les guerres remences es passa 
als atacs de pirates nord-africans, d’embarcacions turques i dels bandolers que 
s’amagaven a les Gavarres. Per defensar-se dels pirates les masies van començar a 
fortificar-se i organitzant-se els habitants en grups de defensa o sometents.  

Els castells de la Vall van quedant en l’oblit davant la impossibilitat de defensar-la, 
mentre que a redós del temple de Santa Cristina s’anava consolidant el nucli “de 
damunt”, futur barri del Pedró, però també hi havia el nucli “de davall”, que originaria el 
barri de la Teulera. 
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La guerra dels Segadors (1640 a 1700). Durant la guerra Solius fou saquejat pels 
francesos i hi hagué robatoris a les esglésies de Romanyà i Bell-lloc. A finals de segle 
la universitat de la Vall utilitzava un escut barrat amb quatre claus d’or semblant a 
l’escut actual. 

La guerra de Successió (1705 a 1714). També durant aquest conflicte la vall ha de 
suportar la destrucció de collites, el saqueig de cases o la crema de les esglésies de 
Santa Cristina, Castell d’Aro i Fenals. Amb el Decret de Nova Planta les universitats 
passen a ser ajuntaments, a la Vall l’ajuntament quedaria constituït per un batlle i set 
regidors. 

De la prosperitat del suro a la Guerra del Francès (1784 a 1814). Malgrat les 
guerres,  l’economia de la Vall millorava per la manufactura del suro, i la població 
augmentava fins a duplicar-se al llarg del segle XVIII. Aquesta prosperitat econòmica 
facilita la remodelació als anys quaranta de les esglésies de Santa Agnès de Solius i 
Sant Baldiri; i a finals del segle es poden refer les esglésies de Santa Cristina i la de 
Bell-lloc.  

L’estat liberal i la divisió de la Vall d’Aro (1815 a 1858). La fi de la Guerra del 
Francès i la construcció de l’Estat liberal a Espanya van canviar moltes coses a la vall 
d’Aro. Amb la desamortització desapareix el monestir de Sant Feliu (1835) i 
l’organització de l’Estat es feia per províncies i municipis, a cada municipi li 
corresponia un ajuntament. El sentit de pertinença a l’antiga universitat de la Vall es 
remou, de forma que el terme es disgrega, i a partir de 1858 es partí definitivament en 
dos municipis.  

Al 1854 ja s’havia constituït el nou ajuntament de Santa Cristina d’Aro i, des de 1857, 
ja disposava d’un edifici per a dependències municipals i escola. Tanmateix, la 
segregació no fou definitiva fins al 3 d’abril de 1858.  

El naixement del municipi de Santa Cristina d’Aro (1858 a 1900). El nou municipi 
queda format pels nuclis de Romanyà, Bell-lloc, Solius i Santa Cristina, amb una 
població per sobre dels 1.000 habitants. Aquests anys es construeix l’oficina de 
correus (1865), l’escola de les nenes (1867), la plaça de la Teulera (1872), la 
inauguració de la línia de tren de Sant Feliu a Girona “el Carrilet” (1892) amb dos 
estacions al municipi. Però per contra l’afectació de la filꞏloxera en les vinyes de 
Romanyà (1883) o que la carretera provincial entre Sant Feliu i Girona (1859) no 
passés per aquest nucli. La construcció d’aquesta carretera desplaça, de forma 
definitiva, el centre del poble des del barri de l’Església cap al de la Teulera.  

Crisis econòmiques, democràcia i Guerra Civil (1900 a 1939). Els primers anys 
encara es construïren noves vies de comunicació, com la carretera que unia Santa 
Cristina amb la Bisbal, passant per Castell d’Aro (1902) i el pont entre Santa Cristina i 
Sant Feliu, que permetia salvar les crescudes del Ridaura (1914). L’economia local 
agrícola es combinava amb una certa activitat industrial i de serveis: alguns tallers 
surotapers, les empreses d’explotació i comercialització de l’aigua mineral de Penedes 
i de Bell-lloc o la fonda de can Barnés. Es creen dues sales de Ball, la de can Saleta, 
desprès Centre Popular Recreatiu (1930), i el Nou Casino Cristinenc (1935). També 
neix la Unió Esportiva Cristinenca. 

Durant els primers mesos de la Guerra Civil, el Comitè Antifeixista controlà els 
principals aspectes de la gestió municipal. Es van decomissar propietats i béns de 
persones de dretes i s’explotaren els masos i boscos dels propietaris que havien fugit. 
Fins i tot el nom del municipi es laïcitzà –Ridaura d’Aro– i el culte públic fou prohibit. Al 
front moririen 10 cristinencs i una vintena s’exilia a França. 
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La dictadura franquista i l’eclosió del turisme (1939 a 1975).  La victòria del bàndol 
franquista va donar pas a una dictadura que endegà una forta repressió sobre els 
perdedors. 

A finals dels anys quaranta arribaren els primers estiuejants a Canyet. Més endavant 
s’allotjaven a can Barnés o en cases particulars de Santa Cristina. Per contra, uns 
altres visitants eren els malalts de tuberculosi, que s’estaven a can Riera de Bell-lloc o 
anaven a curar-se a la Font Picant. L’inicial desvetllament econòmic derivat del turisme 
i la construcció, dues cares d’una mateixa moneda, comportà que es pogués fer un 
nou edifici per a l’Ajuntament (1954) i unes noves escoles (1957). Tanmateix, la 
població no va tornar a superar els 1000 habitants fins passat el 1970.  

En 1969 el Carrilet fa el seu darrer viatge i en 1967 en Solius s’hi havia instalꞏlat una 
comunitat de monjos, que forma el nou monestir de Santa Maria, des del qual 
enquadernaren llibres i començaren uns diorames o escenes tridimensionals del 
pessebre. 

El gran salt demogràfic i la transformació urbana (1975 a 2000). Amb la fi de la 
dictadura franquista s’encetava una nova etapa que acabaria consolidant un model 
d’estat actual. Es recuperen costums i tradicions, com el carnaval o el teatre. Es dota 
al municipi de nous equipaments com una nova biblioteca, casa de cultura, camp de 
futbol, ... 

Les urbanitzacions i la població continuen creixent, es passa dels 1.500 habitants en 
1986 a 2.900 en el 2.001. Quan al medi natural, la part cristinenca de les Gavarres fou 
inclosa en el PEIN del massís al 1992. 

La redacció d’aquest apartat es basa en les dades recollides al llibre “Història de Santa 
Cristina” ’autor Jordi Gaitx Moltó de la Colꞏlecció Temes Cristinencs editat per l’Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro 

3.4  LA MORFOLOGIA URBANA 

El municipi de Santa Cristina d’Aro abasta gairebé la totalitat de la part superior de la 
Vall d’Aro. La seva fèrtil vall és travessada pel riu Ridaura que neix al sector de 
l’Ardenya, just als peus de l’ermita de Sant Baldiri i, després d’endinsar-se en el terme 
municipal de Llagostera, divideix l’àmplia plana cristinenca en dues vessants: la de les 
Gavarres, al nord, prop a tocar el Puig d’Arques, i la serra de Sant Grau o Puig de les 
Cadiretes, al sud, fins arribar a la zona costanera arran de les cales de Canyet, la 
Corcollada i de Vallpresona. 

Dins del nucli urbà, i situada al límit nord-est de la part més antiga de la població, 
s’emplaça l’església parroquial de Santa Cristina d’Aro (s. XI), que en el període baix 
medieval prendria una importància notable en els pobles de la vall. D’aquesta manera, 
els seus orígens urbans –els què fan referència a l’entorn de l’església- es remunten a 
l’any 881, quan Carleman II va donar la Vall d’Aro al bisbe Teuter. En èpoques 
posteriors, el seu desenvolupament constructiu s’estructuraria tot recolzant-se en la 
traça dels camins veïnals de l’antiga carretera de Romanyà de la Selva (barri del 
Pedró), i del camí ral de Fanals d’Aro (barri Salom). 

En l’extens termenal cristinenc, tres veïnats importants es varen anar desenvolupant 
com a nuclis urbans a l’entorn de les seves respectives parròquies: Romanyà de la 
Selva, també esmentat com a límit de la Vall d’Aro l’any 881, comptava amb una 
estructura urbana a començament del segle XI (1016), així com Bell-lloc, que formà 
part de la deixa que va fer Carloman II de les seves respectives propietats de la Vall 
d’Aro al bisbe Teuter (881), i s’anà estructurant amb una sèrie de masos aïllats a 
l’entorn de l’església de Sant Esteve o Santa Maria de Filafanis. 
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Al veïnat de Solius, i arrecerats primerament sota la protecció del castell de la Roca 
(posterior 1057), i més tard de l’església de Santa Agnès de Solius (1103), s’hi bastiren 
tota una sèrie de masos aïllats que estructurarien aquest antic vilatge. 

Durant segles, la configuració d’aquests tres nuclis urbans, esmerçats bàsicament a 
l’agricultura, amb una forta identitat veïnal, així com els establerts en els antics 
paratges de Bufaganyes, Bujonis, la Brugada, el Vilar, i Salom, varen tenir un escàs 
desenvolupament urbanístic. En canvi, la transformació urbana del nucli cristinenc, 
desplaçant-se cap a la plana i bastint noves construccions al sector de la Teulera, cap 
a mitjan segle XIX, tot recolzant-se amb la nova carretera provincial de Girona a Sant 
Feliu i Palamós, va motivar la creació d’una nova identitat veïnal que, amb els anys, i 
després de segregar-se del municipi de Castell d’Aro (1858), esdevindria el centre 
neuràlgic de la població. 

El municipi cristinenc, dedicat fins aleshores majoritàriament a l’agricultura, va fer un 
canvi important cap el sector turístic i de serveis en dues dècades, les dels anys 
seixanta i setanta del segle XX, en que es varen iniciar la practica totalitat de les 
urbanitzacions del municipi situat en un punt estratègic d’accés a la Costa Brava 
centre - on el fenomen turístic incidia profundament en el desenvolupament social, 
comercial i urbanístic de poblacions tan actives com Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro 
o Palamós. Santa Cristina va passar a concentrar, per una banda, les primeres 
urbanitzacions d’estiueig (Golf Costa Brava, Bell-lloc I – Font Picant, Serra-sol), i, per 
l’altra, un increment de població de segona residència, amb la construcció dels 
habitatges dels grups del Patronat. 

L’activitat urbanística no s’aturà amb aquestes intervencions, sinó que s’amplià a finals 
d’aquella mateixa dècada. Així, amb l’establiment de noves urbanitzacions executades 
a partir de Plans parcials al llarg de tot el seu terme municipal (Rosamar, Golf Costa 
Brava, Sant Miquel d’Aro Romanyà de la Selva, Bell-lloc II, Vall Repòs, etc.), varen 
anar configurant la fesomia urbanística que compta en l’actualitat. 

Tanmateix, aquesta forma de creixement, va suposar que hi haguessin buits urbans 
entre les zones urbanitzades (nucli urbà, veïnats i urbanitzacions properes) 
especialment a la plana, on es mostrà ràpidament la manca d’un sistema organitzador. 
Actualment, cada un dels seus veïnats urbans concebuts des dels Plans parcials com 
a entitats autòctones, compartint exclusivament les infraestructures existents del seu 
planejament, ha portat a evidenciar una manca de sistemes generals que estructurin el 
conjunt del municipi. 

Pel què fa a les urbanitzacions més aïllades del terme municipal, a part de la 
problemàtica del seu allunyament respecte el nucli urbà, els dèficits es manifesten 
especialment en la seva accessibilitat, entesa des del punt de vista de la mobilitat, tant 
exterior com interior, amb una única artèria o vial d’accés que comporta un risc elevat 
per al seu veïnat, alhora que evidencia una manca de serveis comunitaris. 

A nivell d’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, darrerament, la variant de Santa Cristina d’Aro C-31. Les 
dues primeres, amb molta incidència en l’estructuració urbana del seu nucli i en la 
interconnexió dels municipis del sistema de la Vall d’Aro, varen marcar des del principi 
la fesomia i distribució que prendria la població respecte els seus assentaments 
constructius. Altres carreteres més secundàries, com les de Solius o les de de Bell-lloc 
o Masnou a Romanyà de la Selva, donen accés en aquests nuclis veïnals, i a les 
urbanitzacions de la zona. 
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3.5 EL PLANEJAMENT URBANISTIC ANTERIOR AL POUM 2008 

De manera cronologia exposem un breu resum que descriu l’evolució del planejament 
urbanístic i territorial relacionat amb el municipi de Santa cristina d’Aro fins l’aprovació 
del planejament urbanístic municipal que ara es revisa. 

1.959  Pla General d’Ordenació de Platja d’Aro i S’Agaró  

El primer Pla urbanístic que afecta al territori de la Vall d’Aro, redactat per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme de Girona en base al marc legal a les hores vigent: la “Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956, fou el “Plan General de 
Ordenación de Playa de Aro y Sagaró”, pla que donà peu a la immediatament  
posterior redacció dels Plans Generals de Sant Feliu de Guíxols de 1.961 i de Santa 
Cristina d’Aro de 1.963.  

1.963 Pla General d’Ordenació de Santa Cristina d’Aro  

Aquest Pla va suposar un punt d’inflexió en la planificació del municipi de Santa 
Cristina d’Aro tant pel que feia al propi concepte del que havia de ser un pla urbanístic 
municipal com pel que feia als elements que conformen l’estructura del territori.  

Aquest primer planejament general únicament ordenava el sòl urbà que conformaven 
els terrenys del nucli de Santa Cristina d’Aro i l’àmbit de la urbanització Serra Sol 
(aprovat l’any 1.962), classificant la resta del terme municipal de sòl rústic, si bé, amb 
anterioritat a la seva redacció, ja existien tres Plans parcials aprovats: Cala Curcullada 
de1.961- no executat, Can Salvatge de 1.961 – no executat i Bell-lloc I de 1.961.  

Simultàniament amb el Pla General de l’any 1963 s’aprovaren dos planejament 
derivats: el pla parcial del sector Golf Costa Brava i el pla especial de Romanyà de la 
Selva. Posteriorment, entre 1.963 i 1.975, any en que entra en vigor la nova “Ley de 
reforma de la Ley del Suelo de 1.965”, s’aprovaren els plans parcials dels sectors Bell-
lloc II (1.964), Rosamar (1.964), Mas Trempat (1.964), El Palomar (1.964), Roca de les 
Teules (1.965), Roca Malvet (1.966), Sant Miquel d’Aro (1.967 i modificat l’any 1.973), 
Vall Repòs (1.968) i Can Reixach (1.972), tots ells en sòl rústic.  

És en aquesta dècada, entre la “Ley del Suelo de 1965” i la seva revisió en 1975, quan 
es planifica l’ordenació dels assentaments residencials del municipi que han 
determinat la morfologia urbana actual. 
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FOTOGRAFIA AERIA DE 1960 

 
ORDENACIÓ PLA GENERAL DE 1963  

 

 

A partir de l’any 1.975 i fins l’entrada en vigor de les NNSS de 1.998 es consoliden els 
assentaments ordenats en la dècada anterior, les urbanitzacions que avui denominem 
com a històriques, i només s’aprova el  pla parcial Mas Aymerich (1.975), a cavall 
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entre els municipis de Santa Cristina i Llagostera, i es modificaren el plans parcials de 
Bell-lloc II (1.977),  Rosamar (1.977) i Golf Costa Brava (1.978).  

1.998 Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Cristina d’Aro  

La derogació de la “Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1965 per 
la “Ley de Reforma de la Ley del Suelo” de 1.975, el posterior Decret 1/1990 pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i el Pla 
d’Espais d’Interès Natural de 1992, varen modificar substancialment els nous 
planejaments urbanístics pel que afectava a aspectes bàsics de la seva configuració 
com foren el règim de sòl, els elements que configuren l’estructura orgànica del 
municipi, les determinacions que afectaven a l’ordenació del sòl urbà i urbanitzable, 
l’ordenació del sòl no urbanitzable i finalment el paper que els sectors públic i privat 
haurien de jugar en el desenvolupament dels nous plans urbanístics municipals que el 
nou marc legal obligava a adaptar a la nova “Ley del Suelo” i revisar els seus 
continguts i determinacions en base a els nous conceptes que aquest marc legislatiu 
establia. 

Aquesta nova situació legal, l’obsolescència del Pla General de 1.963, la situació 
social i econòmica derivades de les crisis de 1.974 i 1.992 i les característiques locals 
derivades de l’elevat nivell d’especialització de les estructures urbanes i econòmiques 
que condicionava el turisme estacional, varen conduir a la redacció d’un nou 
planejament urbanístic que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme 
de Girona l’any 1998.  

Es partia d’un enorme desequilibri entre les expectatives del planejament general i 
derivat aprovat (per a una població estimada de 96.000 habitants) i  la realitat social i 
econòmica d’una població que en aquells moments era de 1.400 habitants i encara 
una població de segona residència territorialment molt estesa però no substantivament 
rellevant en termes quantitatius. 

Les NNSS es basaren, expressat de forma sintètica, en els següents criteris i 
objectius: 

- Racionalitzar la utilització del territori i millorar en les condicions ambientals 
- Millorar les condicions de les urbanitzacions amb dèficits en els serveis 

urbanístics 
- Augmentar les dotacions per habitatges socials 
- Diversificar l’oferta de sòl per a activitats econòmiques 
- Ampliar l’oferta turística hotelera 
- Ordenar sòl industrial 
- Millorar les infraestructures de serveis 
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NNSS 1998 

 

Principals característiques NNSS 1998 
Sòl urbà  375,90 ha 

Nuclis 119,76 ha  
Unitats d’Actuació (vuit sectors) 256,14 ha  

Sòl urbanitzable  (divuit sectors)   392,85 ha 
Sòl no urbanitzable                          6.266,24 ha 
TOTALS  7.035,00 ha 

 

Les NN.SS/1998 suposaren un primer intent d’estructurar  un sistema d’assentaments 
urbans que s’havia format de forma molt dispersa, fruit de la continuada improvisació 
derivada de la implementació d’un determinat model de desenvolupament econòmic 
estretament vinculat al turisme i d’una administració poc sensible a l’impacte que 
aquest model representava sobre un territori en el que el seu principal valor, que 
precisament oferia al sector turístic, era el del seu paisatge.  

Si be aquest nou planejament va acotar i reduir l’impacte que sobre el territori 
suposaven alguns dels planejaments derivats aprovats en les dues dècades anteriors, 
va significar: 

- el manteniment de les que ara anomenem urbanitzacions històriques, que en 
aquell moment representaven el 68% del total de sòl urbà ordenat, 
urbanitzacions que ja presentaven grans dèficits en els seus serveis urbanístics 
bàsics i que el nou pla va considerar com a “unitats d’actuació” als efectes de 
corregir els dèficits urbanístics assenyalats. 

- la creació d’una extensa superfície de sòl urbanitzable (393 ha), superior a la 
totalitat del sòl urbà que ordenava (376 ha), que s’estenia sobre  els espais 
situats entre Gavarres i Cadiretes, zones de marcada fragilitat ambiental i 
paisatgística.  

Aquestes dues determinacions de les NNSS/1998, una sobre la necessària correcció 
dels dèficits urbanístics en el sòl urbà i l’altre sobre el model de creixement emprat, 
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varen condicionar les posteriors actuacions urbanístiques que, no qüestionant ni la 
seva validesa ni la seva vigència, les han mantingut fins l’actualitat. 

  

3.6 POBLACIÓ I ECONOMIA 
3.6.1 LA POBLACIÓ 
Distribució de la població 

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. 

Segons les dades del padró municipal, la població del municipi el mes de març de 
2018 era de 5.202 habitants que es distribueixen aproximadament la  meitat en el nucli 
de Santa Cristina, un quaranta per cent en les urbanitzacions i el deu per cent restant 
en nuclis rurals i disseminats.  

Població Santa Cristina per nuclis. Març 2018 

NUCLIS HABITANTS % HABITANTS % 
TOTAL NUCLI URBÀ    2.634 50,63%

SANTA CRISTINA D'ARO 2.634 50,63%     
TOTAL URBANITZACIONS    2.033 39,08%

URBANITZACIO ROSAMAR 56 1,08%     
URB GOLF COSTA BRAVA 412 7,92%     

URB ROCA DE MALVET I 257 4,94%     
URB ROCA DE MALVET II 138 2,65%     

URBANITZACIO LES TEULES I 173 3,33%     
URB LES TEULES II 79 1,52%     

URBANITZACIO BELL-LLOC I 73 1,40%     
URBANITZACIO BELL-LLOC II 197 3,79%     

URB SANT MIQUEL D'ARO 169 3,25%     
URBANITZACIO VALL REPOS 123 2,36%     

URBANITZACIO MAS TREMPAT 339 6,52%     
URBANITZACIO CAN REIXAC 17 0,33%     

TOTAL MEDI RURAL    535 10,28%
ROMANYÀ DE LA SELVA 3 0,06%     

SALOM 241 4,63%     
URBANITZACIO PEDRALTA 4 0,08%     

SECTOR CAMPING 21 0,40%     
URB ROMANYÀ DE LA SELVA 47 0,90%     

SECTOR CASA GROGA 8 0,15%     
*DISEMINADO* 211 4,06%     

POBLACIO TOTAL març 2018     5.202 100,00%
 

Segons les dades de l’IDESCAT la població censada a Santa Cristina d’Aro l’any 2019 
era de 5.223 habitants, que representa una densitat de 77,32 hab/km2. Aquesta xifra 
pràcticament es duplica durant els períodes de vacances, donada l’elevada presència 
de segones residències a les urbanitzacions del municipi i la proximitat de la Costa 
Brava. La població estacional (ETCA 2018) era de 776 el que representava una 
població equivalent a temps complert anual de 5.978 habitants. 

De 1998 a 2007, any en el es va aprovar el POUM, el municipi va tenir un augment 
constant i important de població, que el va fer passar de 2.650 a 4.547 habitants. En el 
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període de 2007 a 2019 el creixement es va suavitzar amb un augment 676 habitants 
que situa la població en 5.223 habitants   

En relació a la resta de poblacions del Baix Empordà, Santa Cristina d’Aro presenta 
una densitat de població baixa, inferior a la meitat que la mitjana comarcal de 189,4 
hab/km2, i un terç de la mitjana de Catalunya de 235,3 hab/km2.  

Evolució històrica 

Com en moltes poblacions de la comarca, Santa Cristina tingué als segles XIV i XV un 
increment moderat, amb fortes regressions causades per la pesta i, més endavant, per 
les conseqüències de la guerra dels remences. La recuperació fou lenta durant el segle 
XVI a causa també de les calamitats (pesta, guerres, fam, aiguats), especialment durant 
la primera meitat, en què es registra fins i tot un descens ( en 1497 tenia 40 focs, en 1515 
tenia 35 i en 1553 tenia 34).  

Entrat el segle XVIII, l’absència de guerres, la prosperitat i el millorament de tècniques 
agrícoles i ramaderes, l’activitat dels menestrals i especialment la intensificació de la 
manufactura del suro produïren un creixement demogràfic molt important duplicant 
pràcticament la població: 539 habitants al 1717 i 1.023 habitants al 1787. 

Després del trasbals de la guerra del Francès, es produeix un augment lleuger de 
població al llarg del segle XIX i fins al primer decenni del XX ( a l’any 1910 hi ha via una 
població de 1.185 habitants). A la primera meitat del segle XX predomina l’estancament 
habitual en el context de regressió estès arreu producte de les guerres (mundials i civil), 
de la crisi agrícola i l’atracció laboral dels centres industrials d’altres ciutats, fins el mínim 
històric de l’any 1960 on hi només hi havia una població de 927 habitants. A partir 
d’aquest moment per l’augment del turisme en la Costa Brava, la construcció de les 
urbanitzacions perifèriques i la consolidació del nucli urbà i veïnats, es produeix el gran 
salt demogràfic fins la crisi econòmica dels darrers anys. D’aquesta manera, el cens de 
veïns de Santa Cristina d’Aro va passar de comptar 980 habitants l’any 1970, als 1.269 
al 1981 (+29,5%), 1.811 al 1990 (42,7%), 2.902 al 2000 (60,2%), i 5.067 al 2.010 
(74,6%). Per tant, el major creixement es produeix entre els anys 2002-2008, i a partir 
d’aquest moment es desaccelera fins a aquests darrers anys la població s’estanca 
amb un creixement molt moderat del 2,5%. 

Evolució demogràfica 

40 35 34 539 1.023 - 1.046 1.155 1.069 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 

1.185 1.101 1.034 977 985 927 980 1.269 1.811 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

1.901 2.117 2.443 2.650 2.902 3.206 3.735 4.214 4.713 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5.017 5.067 5.066 5.106 5.128 5.194 5.089 5.128 5.194 

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- 2017: població de dret 
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Evolució de la població 

Anys 1900-2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 
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Evolució de la població en els anys 1998-2017 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Estructura de la població per edats i sexe 

Els següents gràfics mostren la distribució per edats i sexe de la població actual 2017 i 
de la població de 2007, entrada en vigor del POUM vigent. S’observa entre altres 
particularitats la reducció de la natalitat (franja de 0 a 4 anys) i de la gent jove que 
comença a treballar (franges de 20 a 44 anys), i per tant l’envelliment de la població. 
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Estructura de la població per sexes i edat - Anys 2007-2017 

2007 2017 2007/2017

  Homes Dones Total Homes Dones Total % 

De 0 a 4 anys 145 146 291 120 115 235 80,76%

De 5 a 9 anys 150 104 254 144 176 320 125,98%

De 10 a 14 anys 112 127 239 174 166 340 142,26%

De 15 a 19 anys 116 109 225 152 111 263 116,89%

De 20 a 24 anys 127 107 234 141 123 264 112,82%

De 25 a 29 anys 171 163 334 128 128 256 76,65%

De 30 a 34 anys 203 195 398 136 133 269 67,59%

De 35 a 39 anys 217 225 442 191 204 395 89,37%

De 40 a 44 anys 223 212 435 239 239 478 109,89%

De 45 a 49 anys 180 154 334 230 226 456 136,53%

De 50 a 54 anys 136 137 273 216 213 429 157,14%

De 55 a 59 anys 136 106 242 177 156 333 137,60%

De 60 a 64 anys 116 117 233 137 150 287 123,18%

De 65 a 69 anys 94 92 186 128 129 257 138,17%

de 70 a 74 anys 93 83 176 115 115 230 130,68%

De 75 a 79 anys 61 68 129 77 81 158 122,48%

De 80 a 84 anys 34 47 81 66 64 130 160,49%

De 85 a 89 anys 10 13 23 24 43 67 291,30%

De 90 a 94 anys 5 9 14 4 20 24 171,43%

De 95 a 99 anys 0 3 3 1 2 3 100,00%

De 100 anys i més 1 0 1 0 0 0 0,00%

Total 2.330 2.217 4.547 2.600 2.594 5.194 114,23%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 
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Estructura de la població per sexes i edat. Any 2007 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Estructura de la població per sexes i edat. Any 2017 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 
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Estructura de la població per edat. Anys  2007-2017 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Quadre comparatiu de la piràmide d’edats de Santa Cristina, Baix Empordà,  

Comarques Gironines i Catalunya. 

Edats 

Santa Cristina 
d’Aro 

Baix Empordà 
Comarques 
Gironines 

Catalunya 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 

0-14 17,24% 17,23% 15,9% 14,9% 15,4% 16,7% 14,6% 15,8%

15-64 69,28% 66,04% 65,2% 68,8% 68,8% 65,6% 68,9% 65,5%

>65 13,48% 16,73% 18,9% 16,3% 15,9% 17,8% 16,4% 18,6%

Població 4.547 5.194 124.063 130.737 681.055 728.322 7.146.734 7.496.276

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Origen de la població 

De les dades facilitades per Idescat, es pot apreciar que l’any 2009 és un punt 
d’inflexió respecte als habitants nascuts a l’estranger, si des de l’any 2000 ha 
augmentat el percentatge d’estrangers residents al municipi del 15,68% al 24,28%, a 
partir d’aquest any 2009 la població estrangera disminueix sensiblement i es manté en 
els darrers anys en el 21%. Respecte a la població nascuada a Catalunya de l’any 
2000 a 2009 disminueix, del 67,92% al 62,41%, augmenta des del 2009 i s’estabilitza 
els darrers anys en el 66%. Respecte als habitants de la resta de l’Estat, aquests han 
anant reduint-se des dels 2000, i del 16,40% s’ha passat al 12,67% de la població. 
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Evolució de la població de Santa Cristina, segons el lloc de naixement 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 
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Evolució de la població de Santa Cristina, segons el lloc de naixement 2000-2016 

Catalunya Resta Estat Estranger Total 

2017 3.441 66,25% 658 12,67% 1095 21,08% 5.194 

2016 3.376 65,83% 660 12,87% 1092 21,29% 5.128 

2015 3.346 65,75% 675 13,26% 1068 20,99% 5.089 

2014 3.390 65,27% 688 13,25% 1116 21,49% 5.194 

2013 3.341 65,15% 679 13,24% 1108 21,61% 5.128 

2012 3.309 64,81% 688 13,47% 1109 21,72% 5.106 

2011 3.254 64,23% 681 13,44% 1131 22,33% 5.066 

2010 3.194 63,04% 684 13,50% 1189 23,47% 5.067 

2009 3.131 62,41% 668 13,31% 1218 24,28% 5.017 

2008 2.945 62,49% 647 13,73% 1121 23,79% 4.713 

2007 2.855 62,79% 640 14,08% 1052 23,14% 4.547 

2006 2.659 63,10% 619 14,69% 936 22,21% 4.214 

2005 2.544 63,87% 599 15,04% 840 21,09% 3.983 

2004 2.410 64,52% 564 15,10% 761 20,37% 3.735 

2003 2.310 65,59% 539 15,30% 673 19,11% 3.522 

2002 2.128 66,38% 498 15,53% 580 18,09% 3.206 

2001 2.067 67,79% 478 15,68% 504 16,53% 3.049 

2000 1.971 67,92% 476 16,40% 455 15,68% 2.902 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Comparació de la població segons el lloc de naixement Santa Cristina, Baix Empordà 

Comarques Gironines i Catalunya. 2017 

2017 Catalunya Resta Estat Estranger Total 

Sta Cristina 3.441 66,25% 658 12,67% 1.095 21,08% 5.194

Baix Empordà 85.173 64,09% 18.662 14,04% 29.071 21,87% 132.906

C Gironines 487.347 65,73% 97.193 13,11% 156.912 21,16% 741.452

Catalunya 4.899.882 64,85% 1.325.004 17,54% 1.330.944 17,61% 7.555.830

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 
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En l’anterior comparativa es pot apreciar que la proporció de població nascuda a 
Catalunya supera la mitjana comarcal i la de Catalunya i lleugerament la de l’àmbit del 
planejament territorial. La proporció de gent nascuda a altres països es superior a la 
mitjana catalana, i lleugerament inferior a la comarcal i la de l’àmbit del planejament 
territorial. Respecte als nascuts de la resta de l’Estat espanyol, és inferior a totes elles. 

 

Nacionalitat de la població 

La major part de la població resident en els municipi de Santa Cristina és de 
nacionalitat espanyola (78,92%). De les nacionalitats estrangeres (21,08%) la més 
nombrosa per continents és l’europea, seguida de l’africana i l’americana. 

 

Població per nacionalitat, sexe i continents 2017 

Nacionalitat Homes Dones Total % 

Espanyola 2.046 2.053 4099 78,92% 

Resta UE 199 203 402 7,74% 

Resta Europa 59 75 134 2,58% 

Àfrica 183 102 285 5,49% 

Amèrica del Nord i 
Central 

30 52 82
1,58% 

Amèrica del Sud 67 90 157 3,02% 

Àsia i Oceania 16 19 35 0,67% 

Total 2.600 2.594 5.194   

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

De la nacionalitat espanyola els nascuts a Catalunya són els més nombrosos, dos 
terceres parts de la població, essent majoritàriament nascuts a Girona, la meitat de la 
població. De la resta de l’estat la procedència majoritària és de la comunitat 
d’Andalusia i en menor proporció d’Extremadura. 
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Nacionalitat espanyola per comunitats. 2017 

Catalunya 3.441 66,25% 

Barcelona 775 14,92% 

Girona 2.615 50,35% 

Lleida 31 0,60% 

Tarragona 20 0,39% 

Resta Estat 658 12,67% 

Andalusia 341 6,57% 

Aragó 25 0,48% 

Principat d'Astúries 2 0,04% 

Illes Balears 12 0,23% 

Canàries 11 0,21% 

Cantàbria 2 0,04% 

Castella - la Manxa 20 0,39% 

Castella i Lleó 45 0,87% 

Comunitat Valenciana 27 0,52% 

Extremadura 61 1,17% 

Galícia 38 0,73% 

Comunitat de Madrid 29 0,56% 

Regió de Múrcia 12 0,23% 

Comunitat Foral de 
Navarra 

4 0,08% 

País Basc 15 0,29% 

Rioja, La 4 0,08% 

Ceuta i Melilla 10 0,19% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

De la població estrangera per països la nacionalitat amb més integrants és la 
marroquina, que juntament amb la comunitat gambiana són les predominants. De les 
comunitats de la Unió Europea les més nombroses procedeixen de Països Baixos, 
França i Regne Unit. Europees fora de la UE domina la comunitat russa.  I del 
continent americà Argentina i Honduras. 
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Nacionalitat estrangera per països. 2017 

País Homes Dones Total 

Marroc 87 64 151 

Països Baixos 46 37 83 

França 37 44 81 

Regne Unit 41 37 78 

Rússia 31 45 76 

Gàmbia 61 14 75 

Argentina 29 30 59 

Alemanya 20 27 47 

Hondures 7 29 36 

Ucraïna 17 16 33 

Itàlia 16 14 30 

Bèlgica 13 15 28 

Perú 10 17 27 

Romania 13 10 23 

Colòmbia 7 16 23 

República Dominicana 13 9 22 

Algèria 9 10 19 

Suïssa 9 9 18 

Mali 13 4 17 

Senegal 8 8 16 

Equador 6 8 14 

Mèxic 3 7 10 

Altres nacionalitats < 10 ciutadans 58 71 129 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 
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Components del creixement.  

Creixement natural 

Els naixements es van incrementant al llarg dels anys produint-se una punta màxima 
entre els anys 2006 a 2008, des de llavors els naixements han anat disminuint. 
Respecte a les defuncions van incrementant-se de forma constant. Comparativament, 
els naixements s’han reduït en els darrers anys en relació a les defuncions, produint-se 
a l’any 2014 més defuncions que naixements, no obstant el creixement natural ha estat 
positiu en la majoria dels anys. 

Evolució els naixements i defuncions en Santa Cristina d’Aro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Moviments migratoris 

En els quadres següents es pot comprovar que els saldos migratoris han estat 
pràcticament positius sempre, han arribat més persones que han marxat del municipi, 
si bé, ha esta afectada per la situació econòmica del pais. Aixó des de l’any 1988 a 
2001 es produeix una tendència positiva que s’incrementa fortament durant el període 
2002 a 2008, període de bonança econòmica i que amb l’inici de la crisi 2009 el saldo 
decreix sobretot en el períde 2010-2014. En aquests darrers anys sembla intuir-se una 
millora positiva dels moviments migratoris. 
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Evolució dels saldos migratoris 2005-2016 
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amb la resta de Catalunya  

immigracions 330 402 325 396 324 259 275 226 312 255 259 245

emigracions 235 224 263 191 309 234 251 229 255 275 231 208

saldo migratori 95 178 62 205 15 25 24 -3 57 -20 28 37

amb la resta d'Espanya  

immigracions 29 29 19 29 27 16 23 24 17 15 35 22

emigracions 15 31 27 41 31 29 21 21 19 24 32 18

saldo migratori 14 -2 -8 -12 -4 -13 2 3 -2 -9 3 4

 

Migracions externes 

immigracions 109 111 95 117 88 70 72 60 54 60 76 91

emigracions 9 14 30 34 74 106 87 51 29 119 59 51

saldo migratori 100 97 65 83 14 -36 -15 9 25 -59 17 40

                          

Saldo migratori 
total 

209 273 119 276 25 -24 11 9 80 -88 48 81
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Saldos migratoris totals

 Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Saldos migratoris interns (destinació - procedència). Santa Cristina d’Aro 1988-2016 

  
Mateixa 
comarca 

Resta de la 
província 

Resta de 
Catalunya 

Resta 
d'Espanya

Total 

2016 52 -7 -8 4 41 

2015 12 9 7 3 31 

2014 12 -15 -17 -9 -29 

2013 21 18 18 -2 55 

2012 -8 12 -7 3 0 

2011 1 10 13 2 26 

2010 27 -9 7 -13 12 

2009 35 -7 -13 -4 11 

2008 145 31 29 -12 193 

2007 51 -8 19 -8 54 

2006 148 14 16 -2 176 

2005 95 -9 9 14 109 

2004 94 -19 58 3 136 

2003 62 -24 70 16 124 

2002 151 -25 61 9 196 

2001 13 -2 34 -6 39 
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2000 32 8 35 -12 63 

1999 49 7 21 -7 70 

1998 30 -8 14 12 48 

1997 57 -3 37 1 92 

1995 24 2 34 -3 57 

1994 54 2 39 2 97 

1993 13 7 26 -1 45 

1992 51 2 49 0 102 

1990 5 4 39 13 61 

1989 56 5 29 17 107 

1988 16 -4 22 22 56 

 

      

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Si analitzem la procedència o destí de les migracions internes es comprova que la 
major part de la procedència és de la mateixa comarca. Per això el saldo migratori 
intern total segueix la tendència majoritària dels moviments comarcals.  
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Saldos migratoris interns (destinació - procedència) amb la resta de Catalunya 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Com s’observa el saldo migratori intern amb població procedent o amb destí a la resta 
de Catalunya ha estat molt positiva en els anys de bona situació econòmica, sempre hi 
havia més arribades al municipi que gent que marxava. Amb l’inici de la crisi 2009 el 
saldo positiu es redueix moltíssim, inclús es negatiu els anys 2012 i 2014.  

 

Saldos migratoris interns (destinació - procedència) amb la resta de Catalunya 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Es destacaría que els moviments de canvi de domicili a municipis fora de Catalunya és 
molt poc significatiu al municipi de Santa Cristina, és una dècima part dels moviments 
que es produeixen amb muncipis de Catalunya. 
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Saldos migratoris externs (destinació - procedència)  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

En el gràfic anterior observem com fins l’any 2008 es dispara la rebuda de població 
immigrant estrangera que ha  condicionat la pauta demogràfica del municipi, alhora 
que a partir de l’any 2009, amb l’arribada de la crisi econòmica, comença una 
davallada en el balanç d’immigrants exteriors que es certifica sobre tot els anys 2010, 
2011 i 2014, on marxa més gent que arriba. De les dades dels anys 2015 i 2016 
s’insinua un lleuger creixement de la població procedent de l’exterior. derà en els 
propers anys. 

 

Immigrants externs segons lloc de procedència. Santa Cristina d’Aro 1988-2016 

  

Resta de  

la UE 

Resta 
d'Europa 

Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total 

2016 26 21 6 16 8 0 14 91 

2015 18 16 4 10 1 0 27 76 

2014 14 12 5 5 0 0 24 60 

2013 7 7 9 8 0 3 20 54 

2012 19 14 5 12 0 0 10 60 

2011 14 18 8 11 2 2 17 72 

2010 20 0 14 12 2 0 22 70 

2009 23 4 28 21 5 0 7 88 

2008 44 3 24 23 3 0 20 117 

2007 25 7 41 13 6 0 3 95 
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2006 48 10 35 13 1 0 4 111 

2005 53 8 21 23 1 2 1 109 

2004 33 17 23 15 2 0 0 90 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

El grup més important d’estrangers que s’instalꞏlen en el municipi procedeix dels 
països de la Unió Europea, seguits del continent africà, amèrica i dels països europeus 
no comunitaris. 

Conclusions 

Com a conclusió en relació a la població del municipi, les dades  dibuixen un patró 
demogràfic influenciat per la situació econòmica del pais, ja que es produeix un 
increment de població excepcionalment alt (2000-2008) vinculat a la migració interna i 
externa i a l’increment de la natalitat. És un període amb una gran dinamització 
econòmica derivada de l’activitat turística i constructiva que es desenvolupa a en els 
municipis de la Vall d’Aro: Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja 
d’Aro. 

L’increment de la població s’alentitza des de l’any 2009 (inici de la crisi econòmica) 
sense perdre població. Es produeix una reducció de la natalitat (franja de 0 a 4 anys) i 
de la gent jove que comença a treballar (franges de 20 a 44 anys), i per tant 
l’envelliment de la població. També es produeix una disminució de les migracions 
internes i externes, disminuint les immigracions i augmentant les emigracions. 

A partir de l’any 2012 l’alentització del creixement de la població no és tant marcada, hi 
ha una estabilització de la població, en els darrers anys, amb un lleuger increment de 
la natalitat i de població que arriba al municipi, majoritàriament procedent de la mateixa 
comarca. Respecte a la població estrangera aquests anys el moviment és molt menor, 
amb saldos positius baixos o negatius. 

Al municipi de Santa Cristina destaca l’origen de la població, majoritàriament de 
Catalunya, molt poca població de la resta de l’Estat i un percentatge de població 
estrangera en la mitjana comarcal i provincial.  

 

3.6.2 L’ECONOMIA 

Indicadors econòmics 

Els indicadors econòmics habituals són el Producte Interior Brut (PIB) i la Renta Bruta 
Familiar Disponible (RBFD). El PIB mesura l’activitat productiva d’una economia -els 
beneficis total generats- i la RBFD calcula els ingressos que disposa la població per 
destinar-los al consum o a l’estalvi. Les darreres dades del PIB i de la RBFD per 
habitant al municipi de Santa Cristina d’Aro són dels anys 2014 / 2015. 

PIB per habitant (milers d’euros). 2011-2015 

 
Sta 

Cristina 
Baix 

Empordà
Catalunya

2011 15,4 19,8 27,9
2012 16,1 19,2 27,2
2013 15,1 19,7 27,3
2014 14,9 20,3 28,0
2015 15,5 20,9 29,0
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

El PIB era de 15,5 mil euros per habitant, que suposa un 74% del PIB de la comarca 
del Baix Empordà (20,9 mil euros/habitant) i un 53,40% del PIB mitjà de Catalunya. El 
PIB per habitant tendeix a créixer des del mínim de 2014, si bé, està molt per sota de la 
mitjana comarcal i nacional. 

PIB per sectors en Santa Cristina d’Aro (%). 2011-2014 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2011 1,5 4,6 15,9 78,0 100 

2012 1,2 8,0 16,3 74,4 100 

2013 1,2 2,5 17,2 79,0 100 

2014 1,1 2,5 16,4 80,0 100 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

En relació al creixement del PIB per sectors, es destaca que  l’activitat majoritària del 
municipi és la de serveis (80%). Hi ha un fort dinamisme dels serveis i la construcció, 
en detriment de l’agricultura i sobre tot de la indústria.  
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Comparatiu del PIB per sectors (%). 2014 

2014 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Catalunya 1,0 19,7 4,7 74,6 100 

Com. Gironines 2,1 20,3 6,5 71,1 100 

Baix Empordà 2,8 8,2 9,9 79,0 100 

Sta Cristina 1,1 2,5 16,4 80,0 100 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

Si ho comparem amb les mitjanes comarcals, territorials i nacionals, comprovem que 
tant el sector de serveis com la construcció, estan per sobre de totes elles, mentre que 
l’activitat industrial molt per sota. Respecte a l’agricultura es manté en la mitjana de 
Catalunya, però per sota de la seva comarca i la provincial. 

RFDB per habitant (milers d’euros). 2011-2015 

 
Sta Cristina

Baix 
Empordà 

Catalunya 

2011 14,0 13,9 16,7 

2012 13,4 13,6 16,2 

2013 13,9 13,3 16,1 

2014 14,0 13,4 16,5 

2015 14,0 13,4 16,8 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2018. 

 

La RBFD per habitant l’any 2015 al municipi de Santa Cristina és de 
13.834,94€/habitant(1) que és lleugerament superior a la mitjana comarcal però suposa 
el 83,50% de la mitjana de Catalunya (16,7%). 
(1) Dada obtinguda de la xarxa Xifra de la Diputació de Girona 

 

Mobilitat espacial de la població. Atracció i dependència exterior.  

La mobilitat laboral és més freqüent atès les innovacions tecnològiques dels mitjans de 
transport i de la millora de les infraestructures. Diàriament es produeixen fluxos de 
població que es desplaça entre el lloc de residència i el lloc de treball. El desplaçament 
laboral és un indicador molt important per mesurar la qualitat de vida de les persones, 
ja que si aquestes no s'han de desplaçar per treballar, vol dir que aquest temps el 
poden dedicar a altres activitats. Per una altra banda, els fluxos de població entre 
diferents municipis generen que aquests adquireixen un caràcter més depenent de 
l’exterior o que siguin focus d’atracció de treballadors residents en altres municipis. 

Per poder avaluar aquests paràmetres hi ha tres indicadors bàsics: 

- l’índex d’autocontenció és el percentatge de població ocupada que resideix i 
treballa al municipi respecte al total de població ocupada del municipi. El 
càlcul d'aquest índex ens determinarà la capacitat d’absorbir la força de treball 
de la ciutat, per tant, com més gran sigui l’índex més contenció laboral hi 
haurà a la ciutat respecte a la població ocupada que hi resideix.  

- l’índex d’autosuficiència és el percentatge de població ocupada que resideix i 
treballa al municipi respecte al total de llocs de treball del municipi. 

- l’índex d’atracció que mesura la capacitat de generar llocs de treball per a 
població procedent d’altres municipis. 

 

Relació de treball i residents a Santa Cristina d’Aro (1996-2001-2011) 

Any 

Residents  Residents  No Residents Llocs de treball Població ocupada

ocupats a dins ocupats a fora ocupats a dins localitzats resident 

2011 752 1394 458 1210 2147 

2001 439 947 399 838 1386 

1996 405 549 543 948 954 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018. 

 

L’índex d’autocontenció a nivell comarcal ha experimentat un descens ens el període 
1996-2011, però es manté per sobre del 50% de la població. El municipi de Santa 
Cristina, en el període 1996-2001 descendeix de forma acusada (34%), i durant el 
període 2001-2011 s’incrementa un 10%, no obstant el percentatge de població que 
resideix i treballa al municipi respecte al total de la població ocupada del municipi és 
molt baix 35,30%.  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018. 

 

L’índex d’autosuficiència comarcal durant el període 1996-2011 és força estable, del 
65/67%. En el cas de Santa Cristina durant aquest període l’índex s’ha anat 
incrementat del 42 al 62%, amb una tendència a apropar-se a la mitjana comarcal. 
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Això vol dir, que dels treballs que es generen al municipi, són ocupats majoritàriament 
(un 62% al 2011) per població que resideix en Santa Cristina. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018. 

 

L’índex d’atracció, la diferència entre els no residents que treballen en Santa Cristina i 
els residents que treballen fora del municipi, presenta un balanç negatiu que s’ha anat 
incrementant considerablement al llarg dels darrers anys. Per tant, Santa Cristina cada 
vegada té major dependència laboral d’altres municipis i menys poder d’atracció de 
població de fora.  

Mercat de treball 

El mercat de treball és el mercat on es posa en relació la demanda de treballadors i 
l’oferta de treball. Respecte a les dades que es disposen fins l’any 2011 són força 
complertes en IDESCAT, però des d’aquesta data aquest organisme no facilita totes i 
és difícil completar-les per altres fonts. 

 

Població en edat de treballar, activa, ocupada i no activa de Santa Cristina. 

 1996 2001 2011 2017 

Població total 2.443 2.857 5.017 5.194 

Població > 16 anys 2.012 2.596 3.988 4.216 

Població activa 1.081 1.572 2.921  

             Ocupats 957 1.400 2.147 1.980 

             Busquen 1ª ocupació 34 12 39  

             Desocupats, ocupats anteriorment 90 160 736 230 

‐6,00

‐548,00

‐936,00

1996 2001 2011

Diferència entre llocs de treball atrets i generats
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Població no activa 1.362 1.285 2.096 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Xifra de la DdGi, 2018. 

 

La taxa d’ocupació és el percentatge de població ocupada respecte a la població en 
edat de treballar (població major de 16 anys). En el municipi la taxa d’ocupació veiem 
que l’any 2017 és del 46,96%, inferior a períodes anteriors. El 53,04% restant és 
població inactiva (conjunt de població que integren les persones jubilades o 
pensionistes, les incapacitades per treballar, els escolars o estudiants, les dedicades a 
les feines de la llar i les subjectes a altres situacions) i la part de la població activa que 
no està ocupada per estar a l’atur o buscant la primera feina. 

 

Evolució de la taxa d’atur 2016 a 1r trimestre 2018 

Sta Cristina
Sant Feliu 
de Guíxols 

Castell -
Platja d'Aro

Baix 
Empordà 

1r Trim 2016  13,56% 16,26% 13,00% 14,81% 

2n Trim 2016  10,66% 12,44% 8,65% 10,93% 

3r Trim 2016  11,79% 14,57% 11,51% 13,11% 

4t Trim 2016  12,19% 17,27% 15,03% 15,48% 

1r Trim 2017  11,85% 15,20% 13,72% 13,60% 

2n Trim 2017  8,49% 10,41% 7,53% 8,81% 

3r Trim 2017  10,05% 12,83% 9,66% 11,18% 

4t Trim 2017  11,57% 15,71% 13,99% 14,36% 

1r Trim 2018  9,71% 12,86% 10,45% 11,44% 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de Xifra de la DdGi, 2018. 

 

En Santa Cristina la taxa d’atur amb caràcter general és inferior a la taxa d’atur 
comarcal i dels municipis de la seva àrea territorial, Castell d’Aro i Sant Feliu de 
Guíxols. També es pot comprovar que no fluctua tant (3%) com les poblacions 
costaneres en funció de la temporada turística (6/7%).  

 

Població ocupada per sectors. 1r Trimestre del 2018 

2018 Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Sta Cristina 1,44% 4,81% 21,30% 72,45% 

Baix Empordà 1,70% 8,98% 15,23% 74,09% 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de Xifra de la DdGi, 2018. 
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En l’àmbit d’estudi la població ocupada per sectors econòmics en comparació amb la 
població del Baix Empordà, es constata les diferències més significatives en la 
població ocupada en la construcció, que és aproximadament un 40% superior a la de 
la seva comarca, i en la indústria que és un 86% inferior en el municipi de Santa 
Cristina. Respecte al sector serveis i l’agricultura, la mitjana comarcal és lleugerament 
superior a la del municipi. 

Tipus de contracte. 2007 – 2018 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de Xifra de la DdGi, 2018. 

 

En els darrers anys, arrel de la crisi econòmica, la formalització de contractes ha sofert 
un profund canvi, la major part dels contractes que es realitzen són temporals, d’un a 
sis mesos, i els s’han reduït els temporals indefinits. Els contractes més nombrosos 
són d’una durada inferior a un mes. Tot i no ésser una localitat costanera, la proximitat 
a la Costa Brava, fa que la proporció entre contractes temporals respecte del total sigui 
molt elevada producte de l’estacionalitat del turisme de sol i platja que fa augmentar 
els contractes de temporada. 

 

Conclusions 

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 del 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% ) 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. 
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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, però seguint la tendència actual, la major 
part de contractes que es realitzen són temporals de curta durada. 
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4. EL POUM/2008 – EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT 
 

4.1 EL PLANEJAMENT URBANISTIC MUNICIPAL DE 2008  

El temps transcorregut des de l'aprovació de les NNSS i els canvis soci-econòmics 
soferts durant els seus de vigència aconsellaren la  revisió del planejament urbanístic 
municipal que calia adaptar, en les seves característiques i documentació, al llavors 
vigent Decret Legislatiu 1/2005 d’urbanisme. Amb aquest objectiu es va redactar el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d’Aro, que és va aprovar 
definitivament el 26 de setembre de 2007 i es va publicar el 7 de gener de 2008 i que  
ha guiat la política urbanística municipal dels últims anys. 

 

 
POUM 2008 

 

Així el principal objectiu d'aquell POUM fou la revisió de les NNSS de 1998 adequant-
les als nous criteris socials i mediambientals, que regeixen en el moment de la seva 
redacció fruit de la major sensibilització ciutadana en la preservació del medi-ambient, 
així l’adaptació a la realitat d’aquell moment caracteritzada pel creixement demogràfic 
produït per la immigració i una forta expansió del sector immobiliari en la dècada 
anterior.  

Criteris de planejament del POUM/2008: 

Els principals criteris que regiren l‘ordenació d’aquest POUM foren: 

- Estructurar els creixements del nucli urbà central, per tal de donar-li suficient 
entitat i que actuï com a veritable centre urbà de Santa Cristina d’Aro. 
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- Millorar l’estructura general viària per tal que interconnexionin les diferents àrees 
urbanes a partir de les vies d’accés al municipi.  

- Ordenar i qualificar els diferents buits urbans que el model de creixement 
dispers que s’ha dut a terme ha deixat. 

- Consolidar un nucli urbà més compacte, i més densificat en la part central.  

- Ampliar de les dotacions escolars i reservar terrenys per possibilitar l’ampliació 
de les dotacions esportives, assistencials, socials i administratives. 

- Convertir el nucli central situat a ambdós costat de l’antiga carretera (carrer 
Teulera) en un veritable centre, que englobi els serveis, el comerç i les activitats 
econòmiques, que permeti omplir el centre d’activitat i vida. 

- Qualificar noves àrees de creixement residencial amb densitats mitjanes, 
bàsicament en les àrees de buits urbans, cosa que ha de permetre recosir les 
àrees annexes, facilitant l’obertura viària necessària.  

- Reforçar el club de Golf Costa Brava que s’ha consolidat com un referent turístic 
important del municipi sense que això comporti, en cap cas, un impacte 
paisatgístic o ambiental important. 

- Oferir, per un desenvolupament equilibrat de l’economia local, el sòl d’activitats 
econòmiques que la petita indústria de serveis i tallers necessiten. 

Aquest POUM va preveure intervencions amb intenció estructuradora amb els 
següents objectius urbanístics i ambientals: 

Objectius del planejament: 

 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. 

Objectius ambientals: 

 Garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural del municipi a 
partir de mantenir una xarxa d’espais naturals que permetin una connectivitat 
ecològica entre les diferents parts del territori que actualment ja gaudeixen 
d’una figura de protecció (PEIN de les Gavarres i Massís de Cadiretes) 

 Protegir els paisatges d’excelꞏlència paisatgística, especialment els plans de 
Solius, i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 

 Prioritzar un model de creixement compacte amb una bona diversitat d’usos. 

 Protegir les àrees de valor agrícola del municipi, bàsicament la plana agrícola 
del Ridaura i de Solius. 

 Protecció territorial dels terrenys amb pendents superiors al 20%. 
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 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels 
recursos hídrics disponibles. 

 Per tal de fomentar un model de mobilitat sostenible el POUM potenciarà teixits 
mixtos on coexisteixin els usos residencials amb les activitats econòmiques, 
per tal d’augmentar l’autocontenció i reduir les necessitats de mobilitat. 

 Regular i protegir la important xarxa de camins rurals que té el municipi. 

L’ordenació urbanística proposada pel POUM/2008 

El vigent POUM de Santa Cristina, si be no manifestava com a objectiu el creixement 
extensiu o l’expansió de les àrees qualificades per el desenvolupament residencial, 
amplia el sòl urbanitzable ordenat en les NNSS/1998 i preveu la qualificació i 
l’ordenació dels diferents buits urbans que el sistema de creixement per àrees o 
sectors independents, que s’havia dut a terme fins aquell moment, havia deixat situat 
enmig d’àrees ja qualificades o consolidades.  

POUM 2008 Superfícies sòl 
Sòl urbà 575,50 ha 

Nucli consolidat 135,93 ha  
Polígons actuació 423,43 ha  

Sectors millora urbana 16,14 ha  
Sòl urbanitzable  248,60 ha 

Sòl urbanitzable delimitat 239,83 ha  
Residencial 181,32 ha  

Industrial – Activitats econòmiques 58,51 ha  
 

Sòl urbanitzable no delimitat 8,77 ha  
Sòl no urbanitzable 5.904,79 ha 
  

El POUM/2008 pretén estructurar i cohesionar les diferents àrees urbanes existents, i 
propiciar l’obertura de la xarxa viària necessària per a tal fi, i ho fa valent-se de 
l’ordenació d’extenses àrees per nous creixements, situades a banda i banda del 
Ridaura, que en extensió s’aproximen al 45% del sòl urbà que ordena, i que el Pla no 
justifica la seva necessitat ni per raons econòmiques ni d’expectatives de creixement 
demogràfic. 

Per a les urbanitzacions històriques, el POUM/2008 manté com a criteri, el de no 
ampliar les àrees ja existents a fi de facilitar la consolidació d’aquestes, i en el cas de 
Sant Miquel d’Aro qualifica com a espais lliures part de les àrees que no s’han 
executat per raó de la seva dificultat orogràfica i poca adequació al mercat immobiliari, 
per tal de reduir les construccions de les àrees de pendent molt elevada i de les 
carenes, evitant l’impacte paisatgístic que això comporta i facilitant l’execució de les 
obres d’urbanització de la resta del sector.  

Per aquestes urbanitzacions històriques manté el criteri de les anteriors NN.SS i les 
delimita com a polígons d’actuació  per que es finalitzin les obres d’urbanització i es 
corregeixin els dèficits de serveis en aquests àmbits del sòl urbà. Com en el cas de les 
NN.SS cap d’aquestes urbanitzacions històriques han assolit l’objectiu que es pretenia 
de formalitzar les cessions de sòl obligatòries i d’executar i recepcionar les obres 
d’urbanització.  

La proposta de POUM/2008 planteja un efecte positiu en relació a la millora de 
l’estructura urbana, la mobilitat, la dotació d’equipaments i espais lliures i es val dels  
nous creixements residencials que ordena contigus al nucli urbà de Santa Cristina. 
Amb aquest objectiu pretén omplir els buits urbans existents redefinint molts dels 
creixements previstos pel planejament anterior per tal d’incrementar la densitat i 
compacitat en el nucli urbà central, amb increments de densitats mitjanes.  
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Entre els principals impactes ambientals i paisatgístics que comporten els nous 
creixements residencials del POUM/2008, destaquen com a més significatius la 
transformació de sòls situats entre la carretera a Castell d’Aro i el Ridaura, tots ells  
considerats de valor agrícola, i l’ampliació del Golf Costa Brava amb afectacions en 
relació a la biodiversitat. 

En relació als creixements industrials, el POUM/2008 ordena 58,51 ha de sòl 
urbanitzable de les quals 47,8 ha es destinen a activitats industrials amb l’objectiu 
d’afavorir el desenvolupament de l’economia local i les restants 10,72 ha les destina a 
activitats turístiques. El Pla  qualifica com a sòl urbanitzable industrial el sector Molí 
d’en Tarrés i crea un nou sector discontinu mantenint però l’àmbit del sector 
urbanitzable Molí de Reixac i traslladant els aprofitaments industrials al sector Les 
Bernardes. Avui el sector Molí d’en Tarrés es troba parcialment ocupat amb activitats 
industrials i serveis, malgrat no disposar de planejament derivat, i el sector Moli d’en 
Reixach-Les Bernardes no s’ha pogut desenvolupar per motius d’inviabilitat econòmica 
i per ser un àmbit territorial molt afectat pel riscos d’inundació. 

En relació a la regulació detallada del sòl no urbanitzable, la proposta del vigent Pla 
preserva i protegeix els terrenys que pels seus valors ecològics, paisatgístics i 
funcionals cal protegir d’urbanització. De manera específica el POUM/2008 té la 
voluntat de  garantir la connectivitat ecològica i funcional del territori bàsicament entre 
els dos grans espais PEIN que hi ha al municipi, i determina que s’incorpori la futura 
normativa del Pla Especial del Massís de l’Ardenya i del Pla Especial del Massís de les 
Gavarres a partir del moment en que aquests siguin vigents. 

El vigent POUM de Santa Cristina d’Aro ordena els diferents règims de sòl i delimita 
els àmbits i sectors subjectes a planejament i/o gestió derivades. 

Sòl urbà 

El POUM/2008 ordena una superfície total de sòl urbà de 575,50 ha., que inclou: 

- El sòl urbà del nucli consolidat, les àrees urbanes contigües, el nucli de Romanyà 
de la Selva i els sectors disgregats de Roca de Malvet, Bell-lloc I i Mas Trempat, que 
ocupen una extensió total de 135,93 ha.  

- 14 polígons d’actuació (PA) amb una superfície total de 423,43ha, que inclouen les 
urbanitzacions històriques de Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Les Teules, Bell-lloc II, 
Can Reixac, Golf Costa Brava i Rosamar. 

- 5 sectors de millora urbana (PMU), amb una superfície de 16,14 ha. un cop 
actualitzada en base a la MpPOUM que l’afecta concretament la classificació en sòl no 
urbanitzable del sector Barri de Salom en compliment de sentència del TSJC 

Sòl urbanitzable 

El POUM/2008 ordena en un total de 248,60 ha. de sòl, distribuïdes en 17 sectors de 
sòl urbanitzable delimitat i un sector de sòl urbanitzable no delimitat. La major part de 
la superfície de sòl urbanitzable ja estava classificada pel planejament anterior.  

El Pla ordena un total 14 sectors residencials amb una extensió territorial de 181.32 ha 
de superfície. D’aquests cinc d’ells, amb una extensió de 53,76ha que representa el 
29,65% del sòl urbanitzable, ja es troben desenvolupats amb la urbanització executada 
i reparcelꞏlació aprovada i inscrita en el Registre de la Propietat. Aquests sectors són: 
SUD-2 Serra Sol III, SUD-3 Teulera, SUD-9 Mas Pla , SUD-11 Mas Trempat II i SUD-
14 Tueda. Els restants nou sectors residencials o be no han iniciat el seu 
desenvolupament o be no l’han culminat. 
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El Pla també ordena tres sectors, dos destinats a activitats industrials amb una 
extensió de 47,79 ha i un destinat a activitats turístiques de 10,72ha, sectors que 
tampoc s’han desenvolupat. 

Sòl no urbanitzable 

De les 6.728,89 ha de extensió territorial que te el municipi de Santa Cristina d’Aro, 
segons s’indica en el POUM/2008, aquest classifica 5.904,79ha en el sòl no 
urbanitzable i condiciona l’ordenació i els usos a les característiques dels dos 
massissos muntanyosos de les Gavarres i Cadiretes, que es troben protegits com 
espais d’interès natural, i a les de la plana central que te per principal protagonista el 
riu Ridaura. 

El Pla s’adapta a aquesta forta component forestal arbrada que presenta el municipi, 
que abasta la major part de la seva superfície, a la zona central de conreus que tot i 
haver disminuït a expenses del sòl urbà encara es manté com la segona coberta del 
sòl més important, a una zona de roquissar en forma de petites taques i amb una 
distribució molt heterogènia per tota la zona del massís de Cadiretes i finalment una a 
zona de vegetació de ribera, que es concentra bàsicament en alguns trams del riu 
Ridaura, de la riera de Solius, de la riera del Mas Riera, de la riera de mas Cases, 
d’alguns afluents de la riera de la Verneda, i de determinats torrents de les Gavarres i 
Cadiretes. 

 

4.2 RECURSOS ADMINISTRATIUS EN RELACIÓ AL POUM/2008 

Posteriorment a l’aprovació definitiva del POUM/2008 es van presentar 34 recursos 
d’alçada al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Dels quals un va ser 
declarat inadmissible per extemporani i un altre el recurrent va desistir amb 
posterioritat. Dels 32 recursos d’alçada restants, únicament dos va ser estimats total o 
parcialment: 

- RA 07-217190, s’estima el canvi de qualificació de zona 15 Golf a zona 6g Ciutat 
jardí d’uns terrenys situats al carrer Pujada de l’Hotel inclosos en el polígon 
d’actuació PA Golf Costa Brava. 

- RA 07-20100420, s’estima la modificació del redactat de l’article 257 de la 
Normativa Urbanística que regula les condicions d’edificació en la zona 19 
Forestal.  

Tots dos recursos s’incorporen a la revisió del POUM. 

 

4.3 SENTÈNCIES JUDICIALS EN RELACIÓ AL POUM/2008 

Dels recursos presentats al Tribunal Contenciós Administratiu actualment hi ha set 
sentències que afecten a continguts i determinacions del POUM vigent: 

 

Recurs  MOTIU SITUACIO  CTUG DOGC 

284-08 Art 245 Golf d'Aro MP-POUM 44 aprovada 20/03/2018 7599 16/04/2018

286-08 SMU 05 Accés al Golf MP-POUM iniciada 

405-08 C. Vall de Núria 91 
(Golf) 

Presentat recurs de cassació a la 
Sentència 245 de 4/04/2013       
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495-08 SMU 01 Suberolita Sentencia no executada       

501-08 SNU Canvi qualificació MP-POUM 31 aprovada 30/09/2015 6998 16/11/2015

502-08 PA Bell-lloc II Sentencia no executada       

544-08 SMU-04 Barri Salom MP-POUM 30 aprovada 22/01/2015 6829 12/03/2015

       02/03/2017 7373 19/05/2017

La revisió del POUM dona compliment a les sentències relacionades amb els recursos 
presentats al Tribunal Contenciós Administratiu. De totes les sentències judicials 
anteriorment relacionades, la més significativa pel que afecta a la present revisió del 
POUM, és la Sentència del TSJC núm. 144, de 14 de febrer de 2013, que al declara 
nul l’excés de sòl residencial urbà no consolidat i urbanitzable residencial ordenats pel 
POUM/2008 i dicta l’obligació a reduir aquests creixements previstos en 132,91 ha. fet 
que motiva i condiciona absolutament la revisió del POUM. 

 

4.4 MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM/2008 

Des de l’entrada en vigor del POUM s’han aprovat definitivament 33 modificacions 
puntuals del planejament general que a continuació es relacionen: 

MP-POUM 2007 CTUG DOGC 

MP-POUM 01 Art. 72, 132 i 138 Normes 28/01/2009 5337 12/03/2009 

MP-POUM 03 a 07 Varis 21/07/2010 5735 15/10/2010 

MP-POUM 08 a 14 Varis 27/07/2011 5984 14/10/2011 

  09/02/2011     

MP-POUM 15 Art. 55, 136 i 142 Normes 29/06/2011 5934 03/08/2011 

MP-POUM 16 Art. 76 Normes 29/06/2011 5934 03/08/2011 

MP-POUM 18 SUD la Teulera 02/02/2012 6090 19/03/2012 

MP-POUM 19 PEU Pitch&putt Mas Tapioles 21/11/2013 6544 21/01/2014 

MP-POUM 21 Zona Comercial 06/11/2015 7567 27/02/2018 

  19/12/2017     

MP-POUM 22 Gi 662 / Carrer Ridaura 26/04/2012 6387 31/05/2013 

  14/02/2013     

MP-POUM 23 PA 13 Bell-lloc II 21/03/2013 6413 09/07/2013 

MP-POUM 24 SUD 13 Riera dels Molinets 27/05/2016 7202 09/09/2016 

MP-POUM 27 SUD 9 Mas Pla C 05/06/2014 6671 24/07/2014 

MP-POUM 29 Gi-662 30/09/2015 6985 28/10/2015 
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MP-POUM 30 Barri de Salom 22/01/2015 6829 12/03/2015 

correcció d'errades 02/03/2017 7373 19/05/2017 

MP-POUM 31 Importacions Nàutiques SL 30/09/2015 6998 16/11/2015 

MP-POUM 32 Art, 68, 80, 238 i 279 Normes 30/09/2015 6985 28/10/2015 

MP-POUM 34 Illa Ajuntament 13/04/2016 7152 30/06/2016 

MP-POUM 35 Gi 662 / PAU 11 13/04/2016 7152 30/06/2016 

  30/09/2015     

MP-POUM 36 Gi 662 / Mas Sicars 30/09/2015 6987 30/10/2015 

MP-POUM 37 Avda Canigó PA Golf Costa Brava 26/07/2017 7452 12/09/2017 

MP-POUM 41 Sector Serra Sol II-III 07/10/2016 7256 28/11/2016 

MP-POUM 44 PEU Golf d'Aro 20/03/2018 7599 16/04/2018 

MP-POUM 45 Carrer Pere Gironès 18/12/2018 7817 25/02/2019 

 

- MP-POUM 01. Es modifiquen puntualment els articles de les Normes 72 
“Alçària reguladora màxima i nombre de plantes”, 132 “Condicions de 
l’edificació” de la zona d’eixample tradicional (clau 2) i 138 “Tipus d’ordenació 
i condicions d’edificació” de la zona d’edificació entre mitgeres (Clau 3). 

- MP-POUM 03. Es modifica l’alineació del vial per a vianants situat entre les 
parcelꞏles 10 i 11A de la urbanització Can Reixach. 

- MP-POUM 04. Es reconeix com a viari dos carrers sense sortida existents a la 
urbanització del Vall Repòs. 

- MP-POUM 05. Es modifica puntualment l’article 229 de les Normes que 
regula el sector urbanitzable delimitat SUD-13 Riera de Molinets per esmena 
un errada detectada. 

- MP-POUM 06. Es modifiquen els usos permesos a la finca del Mas Darder en 
el sector de Bufaganyes inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals del 
POUM. 

- MP-POUM 07. Es modifiquen els usos permesos a la finca del Mas Tarrés en 
el sector de Bufaganyes inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals del 
POUM. 

- MP-POUM 08. Es modifica la qualificació de la parcelꞏla 192-B del Golf Costa 
Brava  de zona hotelera (clau 9b) a zona d’habitatges agrupats (clau 5a). 
També s’esmenen dos errades detectades en els plànols d’ordenació 
d’aquesta urbanització. 

- MP-POUM 09. Es modifica el límit de l’àmbit del Pla especial urbanístic Mas 
Torrellas per adequar-se a la realitat. 

- MP-POUM 10. Es modifica el traçat del vial situat entre les parcelꞏles 49, 50, 
51 i 52 de la urbanització Roca de Malvet per adequar-lo a les descripcions 
registrals. 
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- MP-POUM 11. Es corregeix l’alineació de les parcelꞏles 132, 133, 134 i 135 
respecte al carrer del Cavall Bernat de la zona “E” Eucaliptus de la 
urbanització Golf Costa Brava per adequar-se a l’Estudi de Detall anterior que 
la regulava. 

- MP-POUM 12. 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 per adaptar-lo a la 
realitat. 

- MP-POUM 13. Es modifica els articles de les Normes 157 “Condicions d’ús 
per a totes les subzones de ciutat jardí” i 160 “Subzona ciutat jardí 6c 
(parcelꞏla mínima 400m2) per tal de permetre l’ús hoteler a la masia de Can 
Roca. 

- MP-POUM 14. 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. 

- MP-POUM 15. Es modifiquen puntualment els articles de les Normes 55 
“Previsió d’aparcament en les edificacions”, 136 “Condicions d’ús” de la zona 
d’eixample tradicional (clau 2) i 142 “Condicions d’ús” de la zona d’edificació 
entre mitgeres. 

- MP-POUM 16. Es modifica puntualment l’article 76 “Terreny natural” de les 
Normes. 

- MP-POUM 18. S’incorpora la normativa i l’ordenació del Pla parcial urbanístic 
la Teulera a les Normes (capítols 4, 5 i 7 del Títol VII) i plànols d’ordenació del 
POUM, atès que el sector ha finalitzat el seu desenvolupament urbanístic. 

- MP-POUM 19. Es delimita un àmbit de pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable que ha de regular la implantació d’un Pitch&putt en el Mas 
Tapioles. 

- MP-POUM 21. S’esmenen errades detectades en la zona comercial (clau 10) i 
s’adapta la regulació de l’ús comercial a les determinacions del DL 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

- MP-POUM 22. Es modifiquen les alineacions del carrer Ridaura i la carretera 
local Gi-662 per tal de suprimir l’afectació viària de dues edificacions 
existents. 

- MP-POUM 23. Es delimita un nou polígon PA-13 Bell-lloc II que preveu un 
petit creixement residencial a la urbanització de Bell-lloc amb la corresponent 
cessió d’espais lliures i equipaments. 

- MP-POUM 24. S’incorpora la delimitació de l’àmbit del Pla especial 
d’infraestructures hidràuliques pel desviament de la riera del Vilar (article 113 
de les Normes) i es reordena l’àmbit del sector de sòl urbanitzable delimitat 
SUD-13 Riera de Molinets per ajustar-se al desviament de la referida riera, 
així com es defineix la càrrega urbanística que suposa l’execució d’aquesta 
infraestructura. 

- MP-POUM 27. S’adequa el POUM al desenvolupament urbanístic del sector 
de sòl urbanitzable SUD-9 Mas Pla C executat. 

- MP-POUM 29. 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. 

- MP-POUM 30. Amb la finalitat de donar compliment a la sentència de la 
secció tercera del TSJC núm. 373 de 10 de maig de 2013 (RCA 544-08) que 
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declara nul la delimitació del sector de millora urbana SMU-04 Barri Salom, es 
modifica puntualment el POUM eliminant aquest sector, classificant els 
terrenys inclosos en el seu àmbit com a sòl no urbanitzable (qualificació zona 
forestal i zona rústec) i incorporant els habitatges al Catàleg de masies i 
cases rurals. 

- MP-POUM 31. Es modifica la qualificació dels terrenys delimitat per la C-250, 
GIV 6611 i C-65 de zona de protecció agrícola a zona rústec, en compliment 
amb la sentència de la secció tercera del TSJC núm. 416 de 24 de maig de 
2013 (RCA 501-08) 

- MP-POUM 32. Es modifiquen puntualment els articles de les Normes 68 
“Cossos sortints”, 80 “Construccions auxiliars i instalꞏlacions”, 238 “Protecció 
del paisatge i regulació d’usos singulars” i 279 “Tanques”. 

- MP-POUM 34. S’adapta les alineacions la illa qualificada d’equipaments 
públics situada entre el vial perimetral paralꞏlel al riu 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.  

- MP-POUM 35. Es delimita correctament l’àmbit del PAU-11 ajustant-lo al 
traçat de la GI-662 i les seves zones d’influència, d’acord amb les 
modificacions puntuals de planejament MP-POUM 22 I MP-POUM 29. 

- MP-POUM 36. És delimita correctament les illes urbanes del sector Mas 
Sicars, i s’ajusta els límits de les zonificacions al traçat de la carretera GI-662 i 
la seva zona d’influència, d’acord amb la modificació puntual del planejament 
general  MPOUM-29 Carretera GI-662 de Santa Cristina d’Aro a Castell d’Aro. 

- MP-POUM 37. 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. Aquest terrenys que el POUM els qualificava com a 
Sistema Viari, clau V, i amb la modificació es qualifiquen d’Àrea de verd 
privat, clau Vp. 

- MP-POUM 41. Es modifica la qualificació d’unes parcelꞏles situades amb front 
al C/Salvador Albert de la Urbanització Serra Sol II per adequar-los a la 
superfície i estructura de la propietat real així com ajustar l’alineació a les 
obres d’urbanització executades. 

- MP-POUM 44. S’adequa l’àmbit i la regulació del Pla Especial Urbanístic Golf 
d’Aro, d’acord normativa del Pla especial 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 (RCA 284-08) 

- MP-POUM 45. S’esmena l’afectació de la protecció del sistema hidràulic d’uns 
terrenys situats al carrer Pere Gironès a causa d’una errada en la cartografia 
base. 

 

4.5 DESENVOLUPAMENT DEL POUM 2008 

En els anys de vigència del POUM/2008 i en relació a les seves propostes d’ordenació 
i desenvolupament, l’execució de les seves determinacions ha estat escassa i fruit 
principalment d’iniciatives privades, amb poca intervenció pública més enllà de les 
derivades del control i seguiment de les mateixes. 

  



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

4.5.1 SISTEMES URBANÍSTICS 

En relació als sistemes urbanístics el POUM/2008 recollia bàsicament l’ordenació 
anterior en els sòls urbans, tant en les àrees centrals urbanes com en les 
urbanitzacions històriques que mantenia en polígons d’actuació, i es plantejava com a 
objectiu completar i millorar les dotacions d’espais lliures i equipament amb les 
aportacions que resultarien majoritàriament del desenvolupament dels sòls 
urbanitzables que ordenava i en menor quantia dels polígons d’actuació que ordenava 
mes enllà de les urbanitzacions històriques. 

INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

El POUM/2008 preveu una estructura viària bàsica que connecti les diferents àrees 
urbanes a partir de les vies d’accés al municipi i de les vies transversals i eixos nord- 
sud que, en el seu conjunt, constitueixen la xarxa bàsica del municipi. Aquesta xarxa 
permet la superposició d’una trama viària per a vianants i de carril bici en bona part del 
seu recorregut, per tal de connectar les principals zones verdes i espais lliures urbans 
(Parc fluvial, Plaça del Mercat, Plaça Mn. Baldiri Reixach) i equipaments (CEIP 
Pedralta, Ajuntament, Policia Local,...); i  connectar amb els principals camins i vies 
rurals conformant una xarxa de camins pedestres i ciclo-turístics 

ESPAIS  LLIURES 

L’estructura del sistema d’espais lliures de Santa Cristina d’Aro ve condicionada  per 
les dinàmiques urbanístiques de desenvolupament que entre els anys 1.963 i 1.972 
varen consolidar les urbanitzacions històriques desconnexes del nucli, que han 
configurat l’actual morfologia urbana. El municipi disposa de diferents zones 
destinades a espais lliures, bona part d’ells, fruit de cessions de terrenys provinents del 
desenvolupament dels anteriors Plans parcials i que el POUM/2008 completa i,  
preveient la seva connexió a través de la xarxa viària i de passejos de vianants, pretén 
estructurar com un conjunt funcional únic, vinculat a les rieres i torrents existents, 
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 POUM/2008 ordenava un total de 129,27 ha de sòl que qualificava com a sistema 
d’espais lliures: 

- en el sòl urbà ordenava un total de 76,98 ha de sòl,  
- 52,80 ha en les 7 urbanitzacions històriques incloses en polígons d’actuació 
- 4,30 ha en els restants 5 polígons d’actuació delimitats 
- 4,18 ha en 6 sectors de millora urbana (un cop exclòs l’inicial SMU Salom) 
- 15,69 ha distribuïdes en el conjunt del sòl urbà consolidat.  
- en els 14 sectors residencials ordenats en el sòl urbanitzable delimitat es preveia 

que aportessin un total de 52,29 ha de sòl per reforçar el conjunt del sistema 
d’espais lliures. 

EQUIPAMENTS 

El POUM/2008 estableix la reserva d’espais que es considera més idonis per 
configurar el sistema d’equipaments i, atès la reduïda dimensió de l’àrea urbana 
central, preveu: 

a)  la potenciació i/o ampliació de les tres àrees principals d’equipaments existents: 
-  l’àrea esportiva situada a l’oest del nucli urbà que es preveia ampliar per als 

mateixos usos esportius o escolars,  
- l’àrea pròxima a l’Església a on es situa el C.E.I.P. i l’Escola Bressol, que indica la 

necessitat d’ampliar-la per als mateixos usos escolars,  



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

- la zona d’equipaments administratius a l’extrem sud-oest de l’àrea urbana, a on es 
troba l’Ajuntament. 

b) la previsió de sòl per a un futur IES que situa dins l’àmbit del sector de sòl 
urbanitzable delimitat SUD 07 Equipament Teulera 

 

4.5.2 ASSENTAMENTS 

Les NNSS/1998 classificaven un total de 768,75 ha de sòl urbà i urbanitzable i el 
POUM/2008 (actualitzat) augmentà aquesta superfície fins 827,07 ha de sòl urbà i 
urbanitzable. 

Malgrat aquest increment de superfície urbana o per urbanitzar la realitat és que, dels  
sectors de sòl urbanitzable ordenats per les NN.SS de l’any 1.998, el POUM 2008 
classifica com a urbans no consolidats una part d’ells i la majoria dels restants els 
manté en el sòl urbanitzable, dels quals en l’actualitat només quatre (La Teulera, Mas 
Pla C, Mas Trempat II i Tueda) s’han desenvolupat. 

  

POUM 2008 NNSS 1998 POUM 2008 
Sòl urbà 375,90 ha  575,50 ha

Consolidat 119,76 ha 135,93 ha 
Polígons actuació 256,14 ha 423,43 ha 

Sectors millora urbana 16,14 ha 
Sòl urbanitzable  392,85 ha  248,60 ha

Sòl urbanitzable delimitat 392,85 ha 239,83 ha 
Residencial 350,03 ha 181,32 ha 

Industrial – Activitats econòmiques 42,82 ha 58,51 ha 
 

Sòl urbanitzable no delimitat  8,77 ha 
  

Total sòl urbà i urbanitzable 768,75 ha  827,07 ha

 

Als efectes de conèixer i poder valorar la quantia real del sòl classificat i ordenat, 
disponible per a nous creixements residencials que en l’actualitat ofereix el 
planejament vigent, s’han tingut en compte les característiques del sòl urbà no 
consolidat,  ordenat en polígons d’actuació i en sectors de millora urbana, i els sòls 
urbanitzables no desenvolupats.  

Per tal de copsar l’estat de desenvolupament del POUM/2008 i en conseqüència poder 
valorar quines serien les necessitats de nou sòl, per donar resposta als creixements 
futurs, s’analitza la situació actual de desenvolupament del vigent POUM atenent a la 
superfície de sòl residencial edificat o pendent d’edificar, al nombre d’habitatges 
existents en relació al potencial ordenat i finalment al nombre de parcelꞏles (cadastrals) 
edificades i no edificades. 

 

GRAU DE CONSOLIDACIÓ DEL SÒL URBÀ RESIDENCIAL 

El POUM/2008 ordena un total de 575,50 ha de sòl urbà de les quals 135,93 ha es 
situen en les àrees centrals del nucli urbà i els teixits urbans consolidats contigus i les 
restants 439,57 ha afectaven a sòls urbans, consolidats o no consolidats, que 
s’incloïen en polígons d’actuació urbanística (423,43 ha) o en sectors de millora 
urbana (16,14 ha). Entre els 14 polígons d’actuació, set es corresponen a les  
urbanitzacions històriques planificades entre 1963 i 1972. 
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Un cop analitzades las dades cadastrals de la totalitat de les parcelꞏles urbanes del 
municipi, del total de sòl urbà consolidat ordenat l’any 2008 i qualificat per usos 
residencials o habitatge, actualment es troben lliures d’edificació 177,73 ha, que 
representen el 41,45% d’aquest tipus de sòl, amb una capacitat potencial d’absorbir 
649 nous habitatges.  

 

DESENVOLUPAMENT POUM 2008                        SÒL RESIDENCIAL  

total (ha) edificat (ha) % lliure (ha) %

TOTAL SÒL URBÀ 428,79      251,06     58,55       177,73   41,45

Sòl urbà consolidat                                              
Total

     113,14          73,97     65,38         39,17       34,62   

Zona centre 30,81 27,76 90,10 3,05 9,90
Zona est 31,17 14,56 46,71 16,61 53,29

Roca Malvet 33,06 21,93 66,33 11,13 33,67
Bell-lloc 5,56 5,44 97,84 0,12 2,16

Mas Trempat 10,03 2,76 27,52 7,27 72,48
Romanyà 2,51 1,52 60,56 0,99 39,44

 

Polígons d’actuació urbanística 

Del total de sòl urbà qualificat per a usos residencials i habitatge ordenat l’any 2008 
dins els diferents àmbits dels polígons d’actuació, actualment es troben lliures 
d’edificació 87,69 ha que representen el 32,12% d’aquest tipus de sòl, amb una 
capacitat potencial d’absorbir 810 nous habitatges.  

Atesa la diferència existent entre les característiques de cada un dels polígons, cal 
diferenciar el grau de desenvolupament en funció de  les seves característiques.  

Dels 14 PAU delimitats: 

- Els set polígons: PA 01, PA 02, PA 03, PA 06, PA 07, PA 08, i PA 09 delimiten 
sectors urbans desenvolupats que es corresponen amb les set urbanitzacions 
històriques consolidades al municipi i que totes elles presenten dèficits 
d’urbanització i en algun cas no estan formalitzades les cessions a 
l’administració del sòl destinat a sistemes urbanístics.  

Pel conjunt d’aquests set PAU, de les 251,62 ha de sòl residencial ordenat, 
73,98 ha es troben lliures d’edificació que representen el 29,37% del sòl 
residencial existent, amb un potencial per a 711 nous habitatges.  

- Els quatre polígons no desenvolupats: PA 04, PA 05, PA 10 i PA 11, de 12,38 
ha de superfície, presenten 8,11 ha de sòl ordenat sense edificar que 
representen un 65,50% del sòl total, amb un potencial per a 95 nous 
habitatges. 

- Els dos polígons: PA 13 i PA 14, ordenats a partir de sendes modificacions 
puntuals del POUM/2008, tampoc s’han desenvolupat. D’ells el PA13 és 
destina a equipaments i residencia, amb una extensió de 0,45 ha i un potencial 
de 4 habitatges 
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DESENVOLUPAMENT POUM 2008                        SÒL RESIDENCIAL  

total (ha) edificat (ha) % lliure (ha) %

SÒL URBÀ - P.A.U      264,78        177,09     66,88         87,69       33,12   

PA 1- Rosamar 27,02 14,00 51,81 13,02 48,19
PA 2- Can Reixac 5,22 4,10 78,54 1,12 21,46

PA 3- Golf Costa Brava 69,12 54,06 78,21 15,06 21,79
PA 4- Les Cases de les Escoles 0,56 0,11 19,64 0,45 80,36

PA 5- Colomar 1 9,43 1,81 19,19 7,62 80,81
PA 6- Bell-lloc II 33,62 26,35 78,38 7,27 21,62

PA 7- Les Teules 21,78 16,98 77,96 4,80 22,04
PA 8- Sant Miquel d’Aro 36,31 18,49 50,92 17,82 49,08

PA 9- Vall Repós 58,55 38,86 66,37 19,69 33,63
PA 10- Avinguda de l’Esglèsia 2,23 2,00 89,69 0,23 10,31
PA 11- Carretera Castell d’Aro 0,22 0,22 100,00 0 0,00

PA 12- Rec Dilla 0,16 0 0,00 0,16 100,00
PA 13- Bell-lloc III 0,56 0,11 19,64 0,45 80,36

polígon desenvolupat amb dèficits d'urbanització

polígon no desenvolupat

 

Sectors de millora urbana 

del total de les 16,14 ha de sòl urbà ordenades en sectors de millora urbana pel 
POUM/2008, un cop actualitzat després de la modificació puntual MP-POUM 30 que 
classificava la totalitat del “barri de Salom” com a sòl no urbanitzable, es troben lliures 
d’edificació les 5,75 ha ordenades al no haver-se desenvolupat cap dels PMU 
destinats a habitatge, restant per tant amb una capacitat potencial d’absorbir 232 nous 
habitatges.  

 

DESENVOLUPAMENT POUM 2008                        SÒL RESIDENCIAL  

total (ha) edificat (ha) % lliure (ha) %

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT - S.M.U        11,31            2,78     24,58           5,75       50,84   

PMU 1- Suberolita 2,48 0 0,00 2,48 100,00
PMU 2- Ridaura 0,42 0 0,00 0,42 100,00
PMU 3- El Vilar 2,27 0 0,00 2,27 100,00

PMU 4- Salom (s.n.u)  
PMU 5- Accés Golf (PA 14)  
PMU 6- Accés Mas Trempat 0,58 0 0,00 0,58 100,00

PMU 7- Hoteler les Teules 2,78 2,78    

sector no desenvolupat    

 

GRAU D’EXECUCIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

El POUM/2008 ordenava un total de 248,60 ha de sòl urbanitzable de les quals 239,82 
ha de sòl es corresponien amb sectors urbanitzables delimitats i 8,77 a no delimitats. 
Entres els sòls urbanitzables delimitats, 181,32 ha es destinaven preferentment a usos 
residencials i d’habitatge i les restants 58,51ha es destinaven a usos industrials i 
activitats turístiques. 

Dels 14 sectors de sòl urbanitzable delimitat: 

- cinc d’ells, amb una extensió de 53,76ha que representa el 21,62% del sòl 
urbanitzable, ja es troben desenvolupats amb la urbanització executada i 
reparcelꞏlació aprovada i inscrita en el Registre de la Propietat. Aquests sectors 
són: SUD-2 Serra Sol III, SUD-3 Teulera, SUD-9 Mas Pla , SUD-11 Mas 
Tempat II i SUD-14 Tueda. Pel conjunt d’aquests cinc sectors desenvolupats, 
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del total de sòl qualificat per a usos residencials/habitatge 26,87ha es troben 
lliures d’edificació el que representa el 53,26% del sòl residencial ordenat, amb 
un potencial per a 320 nous habitatges.  

- cinc sectors varen iniciar el seu desenvolupament, presenten una superfície de 
sòl de 93,43ha  i un potencial per a 638 nous habitatges.  

- els quatre sectors restants no desenvolupats, presenten una superfície de sòl 
de 40,52 ha amb un potencial de 1.205 nous habitatges 

 

DESENVOLUPAMENT POUM 2008                        SÒL RESIDENCIAL  

total (ha) edificat (ha) % lliure (ha) %

SOL URBANITZABLE                                                  86,89 7,05 8,11 79,84 91,89

SUD 1- Ridaura 2,25 0 0,00 2,25 100,00
SUD 2- Serra Sol III 2,05 0 0,00 2,05 100,00

SUD 3- Teulera 3,22 1,08 33,54 2,14 66,46
SUD 4- Pedró 1,02 0 0,00 1,02 100,00

SUD 5- Estació 6,56 0 0,00 6,56 100,00
SUD 6- Camí Vell 5,89 0 0,00 5,89 100,00

SUD 7- Equip. Teulera 1,24 0 0,00 1,24 100,00
SUD 8- Mas Pla A 9,67 0 0,00 9,67 100,00
SUD 9- Mas Pla C 6,83 3,21 47,00 3,62 53,00

SUD 10- Equip. Riera Malvet 4,42 0 0,00 4,42 100,00
SUD 11- Mas Termpat II 3,41 2,76 80,94 0,65 19,06

SUD 12- Bell-lloc III 4,66 0 0,00 4,66 100,00
SUD 13- Riera dels Molinets 15,21 0 0,00 15,21 100,00

SUD 14- Tueda 20,46 0,00 20,46 100,00
 

sector desenvolupat

sector amb desenvolupament iniciat

sector no desenvolupat  

 

4.5.3 AGENDA POUM/2008 

En relació al sòl urbà, inclòs en PAU o SMU, el POUM/2008 fixava una Agenda per a 
l’execució de les seves determinacions que no s’ha complert en els sectors de millora 
urbana ni en els polígons d’actuació, si be en aquests últims no es fixava calendari per 
a la seva execució. 

  AGENDA DEL POUM/2008    
Sistema 

d’actuació 
Agenda 

d’execució 

PA 1  - Rosamar – Urbanització històrica comp. bàsica no determinada 

PA 2  - Can Reixac – Urbanització històrica comp. bàsica no determinada 
PA 3  - Golf Costa Brava– Urbanització històrica  comp. bàsica no determinada 
PA 4  - Les Cases de les Escoles comp. bàsica no determinada 
PA 5  - Colomar 1 comp. bàsica no determinada 
PA 6  - Bell-lloc II – Urbanització històrica cooperació no determinada 
PA 7  - Les Teules– Urbanització històrica  comp. bàsica no determinada 
PA 8  - Sant Miquel d’Aro– Urbanització històrica  cooperació no determinada 
PA 9  - Vall Repòs – Urbanització històrica comp. bàsica no determinada 
PA 10- Avinguda de l’Església cooperació no determinada 
PA 11- Carretera Castell d’Aro comp. bàsica no determinada 
PA 12- Rec Dilla no determinat no determinada 
PA 13- Bell-lloc III comp. bàsica 8 anys 
PA 14- Accés golf comp. bàsica 8 anys 

     
PMU 1- Suberolita cooperacio 4 anys 
PMU 2- Ridaura comp. bàsica 4 anys 
PMU 3- El Vilar comp. bàsica 8 anys 
PMU 4- Salom (classificat com s.n.u - MpPOUM.)   
PMU 5- Accés Golf    
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  AGENDA DEL POUM/2008    
Sistema 

d’actuació 
Agenda 

d’execució 
PMU 6- Accés Mas Trempat comp. bàsica 8 anys 
PMU 7- Hoteler les Teules  no determinada 

Font: POUM Santa Cristina d’Aro 

En relació al sòl urbanitzable, el POUM/2008 fixava una Agenda per a l’execució de les 
seves determinacions que només s’ha complert en cinc dels sectors ordenats: SUD 
02, SUD 03, SUD 09, SUD 11 i SUD 14, i que el nou POUM ha de classificar dins el 
règim del sòl urbà. Per la resta de sectors, en cap dels casos s’ha complert l’agenda 
prevista pel POUM.  

AGENDA DEL POUM 2008   SÒL URBANITZABLE 
Sistema 

d’actuació 
Agenda 

d’execució 
SUD 1- Ridaura  comp. bàsica 4 anys 
SUD 2- Serra Sol III comp. bàsica 8 anys 
SUD 3- Teulera  cooperació 4 anys 
SUD 4- Pedró comp. bàsica 8 anys 
SUD 5- Estació cooperació no determinat 
SUD 6- Camí Vell comp. bàsica 8 anys 
SUD 7- Equip. Teulera comp. bàsica 4 anys 
SUD 8- Mas Pla A cooperació no determinat 
SUD 9- Mas Pla C comp. bàsica no determinat 
SUD 10- Equip. Riera Malvet cooperació 4 anys 
SUD 11- Mas Termpat II comp. bàsica no determinat 
SUD 12- Bell-lloc III comp. bàsica 4 anys 
SUD 13- Riera dels Molinets comp. bàsica 6 anys 
SUD 14- Tueda  comp. bàsica no determinat 

   
SUD 15- Bernades - Molí d’en Reixac   cooperació 2 anys 
SUD 16- Molí d’en Tarrés comp. bàsica 4 anys 
SUD 17- Activitats turístiques comp. bàsica 8 anys 

   
SUND 18- Els àrids no determinat no determinat 

Font: POUM Santa Cristina d’Aro 

 

4.5.4 CONCLUSIONS EN RELACIÓ A L’ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL 
SISTEMA D’ASSENTAMENTS ORDENATS PEL POUM/2008 

Als efectes de conèixer i poder valorar la quantia real del sòl classificat i ordenat, 
disponible per a nous creixements residencials que en l’actualitat ofereix el 
planejament vigent, s’han tingut en compte les característiques del sòl urbà no 
consolidat,  ordenat en polígons d’actuació i en sectors de millora urbana, i els sòls 
urbanitzables no desenvolupats.  

En referència a l’estat de desenvolupament del POUM 2008 i en concret al sòl 
residencial destinat a habitatges ordenat en els diferents àmbits i sectors de sòl urbà i 
urbanitzable, l’estat de desenvolupament del POUM 2008 es el que mostren els 
quadres següents:  
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SUPERFICIES SUP. POUM SÒL RESIDENCIAL SÒL RESIDENCIAL SÒL RESIDENCIAL NO

DESENVOLUPAMENT SÒL RESIDENCIAL POUM 2008 actualitzades ORDENAT (ha) DESENVOLUPAT (ha) % DESENVOLUPAT (ha) %

SÒL URBÀ 606,75 ha 575,50 ha 428,79 251,06 58,55 177,73 41,45
Consolidat 133,42 ha 135,93 ha 113,14 73,97 65,38 39,17 34,62

Poligons d'Actuació 422 41 ha 423,43 ha 264,78 177,09 66,88 132,81 50,16

Sectors de millora urbana 50,92 ha 16,14 ha 8,53 2,78 32,59 5,75 67,41

SÒL URBANITZABLE 248,60 ha 248,60 ha 89,89 7,05 7,84 79,84 88,82
 DELIMITAT 239,83 ha 239,83 ha  

RESIDENCIAL 181,32 ha 181,32 ha 86,89
Desenvolupat 50,45 ha  7,05   

No desenvolupat 130,87 ha  79,84
INDUSTRIAL - ACT ECO 58,51 ha 58,51 ha

Desenvolupat   

No desenvolupat 58,51 ha

 NO DELIMITAT 8,77 ha 8,77 ha

TOTALS 855,35 ha 820,16 ha 515,68 ha 258,11                     50,05     257,57                       49,95    

CARACTERISTIQUES POUM 2008

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’actualitat la relació habitants / habitatges principals és de 2,61 habitants per habitatge 

 

De les 4.330 parcelꞏles cadastrals destinades a usos residencials que s’han analitzat 
en el conjunt del sòl urbà i urbanitzable ja desenvolupat, 2.635 unitats (60,85%) es 
troben total o parcialment edificades i les 1.695 unitats restants (39,15%) resten 
pendents d’edificar. 

En relació al sòl classificat com a urbanitzable delimitat, no consolidat i destinat a 
activitats econòmiques, el sòl disponible és correspon amb la totalitat del sòl ordenat 
(58,51 ha) ja que no s’ha desenvolupat cap dels sectors ordenats que, amb un sostre 
potencial de 290.155 m2. 

El model de creixement de referència que va emprar el POUM/2008 fou el que dictava, 
a les hores vigent, Pla Director Territorial de l’Empordà, aprovat el 3 d’octubre de 2006, 
únic marc territorial de referència urbanística en el seu procés de redacció.  

Des de la perspectiva actual, en que aquest model ha perdut vigència, el Pla es 
revisable tant per la realitat demogràfica i econòmica que ha de marcar les 
expectatives de creixement, com per les conseqüències ambientals i paisatgístiques 
que suposaria la seva implementació. 

Es pot deduir que la majoria dels creixements ordenats en el vigent Pla no responen 
en l’actualitat al model de desenvolupament sostenible que, des de l’any 2002,  
persegueix el marc legal urbanístic a Catalunya, atès que si s’executés el sòl urbà no 
consolidat i els sectors urbanitzables delimitats, la superfície de sòl urbà es situaria 
molt per sobre de les necessitats reals de creixement que te el municipi de Santa 

HABITATGES SITUACIÓ ACTUAL
 totals C % no executats %

Habitatges principals  contruits       55,34   
Habitatges secundaris          1.605         44,66   
TOTAL  SÒL URBÀ I URBANITZABLE    7.153 3.285       45,92   3.854    53,88   
Existents en sòl no urbanitzable 309 309    

   
TOTAL MUNICIPI 7.462 3.594       48,16   3.854    51,74   

POUM 2008

HABITANTS SITUACIÓ ACTUAL
 potencials construits % potencials %

TOTAL  SÒL URBÀ I URBANITZABLE    18.633 4.396        23,59   13.431     72,08   

Existents en sòl no urbanitzable 806 806    

TOTAL MUNICIPI 19.439 5.202         26,76   13.431  69.09 

POUM 2008
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Cristina d’Aro en l’horitzó temporal que estableix el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines. 

El sòl vacant que, en base a les determinacions del POUM/2008, seria apte per 
destinar-lo a  nous creixements residencials es de 176,49 ha, dels quals 31,46 ha es 
situen en les àrees dels polígons d’actuació realment no desenvolupades, 13,98 ha en 
els dels sectors de millora urbana i 130,87 ha en els sectors del sòl urbanitzable 
delimitat no desenvolupat.  

 

Informació gràfica complementaria de l’estat de desenvolupament del POUM 

En la sèrie de Plànols d’Informació de l’Avanç de la present revisió del POUM es 
detalla pel conjunt del sòls urbans que formen el nucli de Santa Cristina d’Aro, pels 
sòls inclosos en sectors de millora urbana i polígons d’actuació i pels sectors de sòl 
urbanitzable delimitat, l’estat de desenvolupament de cada àmbit o sector amb les 
indicacions que es mostren en l’esquema adjunt en relació a l’estat del sòl residencial, 
habitatges i parcelꞏles.  
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5. MARC TERRITORIAL I URBANISTIC DE LA  

REVISIÓ DEL POUM 

 

5.1  PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 
de desembre, és un instrument de planificació sectorial de desplegament del Pla 
Territorial General de Catalunya que marca un punt d’inflexió en la futura ordenació 
dels espais oberts i en concret del sòl no urbanitzable de Santa Cristina d’Aro donat 
que els Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000 situats dins el terme municipal  
tenen una extensió superficial total de  4.139,94 ha i representen el 61,3 % del seu 
territori. D’aquests EIN el de Les Gavarres s’estén per 2.793,55 ha (41,51% del TM) i 
Ardenya-Cadiretes s’estén per 1.346,39 ha (20,00% del TM). 

Els objectius principals del PEIN foren: 

 Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa 
paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya. 

 Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests 
espais naturals. 

La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE) va preveure l’establiment, per part dels 
estats membres, d’una xarxa d’espais naturals amb l’objectiu de “contribuir a garantir” 
la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres en el territori europeu dels estats membres”. Aquesta xarxa, que es va  
anomenar Natura 2000, ha garantit el manteniment en un estat de conservació 
favorable els hàbitats i les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el 
territori de la Unió Europea (UE) i propiciat en alguns casos el seu restabliment.  

La Xarxa Natura 2000 inclou els hàbitats d’interès comunitari més rellevants de 
Catalunya. En concret, aquests espais poden haver estat proposats com a Zones 
d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, o 
com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE. 

Els espais PEIN que es troben dins l’àmbit territorial del municipi de Santa Cristina 
d’Aro són següents: 

 En la zona situada al nord de Ridaura es troben els Espais d’Interès Natural  
de les Gavarres inclosos en el Pla especial de delimitació de les Gavarres, 
aprovat definitivament el 06/06/2006 i publicat al DOGC núm. 4677 el 
17/07/2006.    

 En la zona situada al sud de Ridaura es troben els Espais d’Interès Natural  
del Massís de Cadiretes, inclosos en el Pla especial de delimitació del Massís 
de Cadiretes, aprovat definitivament el 14/12/2004 i publicat al DOGC núm. 
4296 el 07/01/2005. 

Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 que pertanyen al municipi de Santa 
Cristina d’Aro són els següents: 

 Massís de Cadiretes (espai de muntanya litoral i espai marí) que coincideix en 
part amb la delimitació de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes  

 Les Gavarres (espai de muntanya litoral), que coincideix parcialment amb la 
delimitació de l’espai PEIN de les Gavarres. 

Cal afegir que el conjunt d’Espais d’Interès Natural ha experimentat un creixement 
destacat en el número d’espais així catalogats i en conseqüència en la seva extensió 
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superficial. Això s’ha produït per l’aprovació, al setembre de 2006, de la proposta 
catalana de la Xarxa Natura 2000. Tots els espais llavors designats com a Zones 
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), i en virtut de la Llei 12/2006 de 27 de juliol 
de mesures en matèria de medi ambient, van passar automàticament a formar part del 
PEIN. En aquest sentit, la pràctica totalitat dels espais inclosos en la Xarxa Natura 
2000 de l’àmbit del Pla es troben inclosos dins del PEIN. Tanmateix a les Gavarres, i 
pel fet de no ser zona ZEPA, el límit de la Xarxa Natura i el límit PEIN coincideixen 
parcialment. 

 

5.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES  

Amb posterioritat al POUM/2008, l’any 2010 es va aprovar definitivament el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). L’àmbit d’aquest Pla afecta 
les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, La Selva, Alt Empordà i Baix 
Empordà i per tant és d’aplicació al municipi de Santa Cristina d’Aro. 

Aquest Pla defineix els objectius d’equilibri dels diferents àmbits comarcals, seguint les 
determinacions fixades per la Llei 23/83, de política territorial, i les directrius per als 
plans territorials parcials del Pla territorial general de Catalunya i fa la delimitació 
prèvia d’aquelles àrees que pels seus valors naturals, paisatgístics o de connexió 
ecològica cal preservar del desenvolupament urbanístic del territori.  

Així, donat que el POUM vigent es va aprovar definitivament amb anterioritat al 
PTPCG, cal procedir a adaptar el planejament general municipal  a les determinacions 
d’aquest planejament territorial. 

El PTP-CG que té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la 
població actual i futura, estableix les pautes espacials per a un desenvolupament del 
territori que compleixi les següents condicions:  

 Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades 
com a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les 
necessitats de sòl per a habitatge assequible.   

 Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i 
sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial 
endogen. 

 Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el 
territori afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt 
de l’àmbit i en el conjunt de Catalunya.   

 Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin 
d’unes condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.   

 Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del 
Programa de Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del 
Pla i que tenen l’enunciat següent:   

a) Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu 
biofísica.  

b) Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 
components de l’ordenació del territori.  

c) Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori.  

d) Moderar el consum de sòl.  
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e) Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les 
àrees urbanes.  

f) Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  

g) Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  

h) Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i 
racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.  

i) Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona 
residència.  

j) Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.   

k) Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.   

l) Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  

m) Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels 
sistemes d’assentaments.  

n) Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 
desenvolupaments urbans.  

o) Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 

 

El PTP-CG inclou el municipi de Santa Cristina dins l'àmbit del sistema urbà de Sant 
Feliu de Guíxols es compon de tres municipis: Sant Feliu de Guíxols  –que n’és el 
cap–, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

  

 

 

La revisió del POUM ha de recollir com a guia i propòsit les determinacions que 
afecten al sistema d’espais oberts, sistema d’infraestructures de mobilitat i sistema 
d’assentaments, que dicta el planejament territorial. 
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Sistema d’espais oberts,  

Són els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable que s’han de preservar de la 
urbanització i d’aquells processos que poguessin afectar-ne negativament els valors 
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris. 

 

 

  

El PTPCG determina pel municipi de Santa Cristina d’Aro: 

 La consideració de sòl de protecció especial, que comprèn aquells sòls que, 
per valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el 
territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa 
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i 
funcions. El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat 
protegits per la normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la 
Xarxa Natura 2.000: 

- L’EIN Les Gavarres 

- L’EIN Ardenya - Cadiretes  

 La consideració de sòl de protecció territorial,  que comprèn aquell sòl que el 
Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de protecció 
especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una 
regulació restrictiva de la seva possible transformació.  

 La consideració com a sòl de protecció preventiva de la resta del municipi, 
que són aquells terrenys que no han estat considerats de protecció especial o 
territorial, que cal protegir preventivament, però sense perjudici que mitjançant 
el corresponent POUM, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per 
a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitza des i 
edificades, si s’escau. 

La riquesa dels processos ecològics i la continuïtat de la matriu paisatgística del terme 
depèn en bona part de l’estat de salut i de la funcionalitat de l’anella verda que formen 
el conjunt d’espais oberts i alhora el terme s’integra en aquest sistema mitjançant 
espais i elements connectors de valor local i de significat territorial. 

A escala municipal, per incidir satisfactòriament en aquest marc més regional i per 
assegurar la funcionalitat ecològica del terme, convindrà regular convenientment els 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

usos admesos en sòl no urbanitzable per no perjudicar connectors locals i de 
rellevància més territorial que ajuden a mantenir (1) els nivells de biodiversitat del 
municipi i la connectivitat ecològica, i que també permeten (2) millorar les relacions 
ambientals amb l’entorn, i finalment (3) consolidar les matrius del paisatge de les 
Unitats Gavarres, Costa Brava i Ardenya-Cadiretes delimitades en el Catàleg de 
Paisatge de les Comarques Gironines 

 

Sistema d’assentaments,  

En relació al sistema d’assentaments el PTPCG identifica dos nuclis i deu àrees 
especialitzades  : 

 Nucli de Santa Cristina d’Aro, al que assigna l’estratègia de creixement 
moderat , per tractar-se d’un nucli estructurat, de petita dimensió urbana, que 
per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement 
proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. L’extensió màxima 
que el POUM podrà proposar en aquests creixements serà orientativament fins 
un 30% de la superfície de l’àrea urbana consolidada existent, amb un factor de 
correcció per tractar-se d’un nucli menor. 

 Nucli de Sant Martí de Romanyà, pel que assenyala l'estratègia de millora i 
compleció per no tenir capacitat o condició física per a l'extensió, atesa la petita 
dimensió. El planejament general urbanístic s'ha de centrar en el manteniment, 
reconstrucció i millora de la trama urbana existent, amb possibles ajustos de 
límits, si fos necessari. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i 
millora d’aquest nucli 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.  

 Àrees especialitzades, de les que identifica 10 àrees d'ús residencial, dues d'ús 
industrial i/o logístic i una destinada a equipaments. D’aquestes 10 àrees 
només 5 tenen capacitat de creixement actualment. Quan a les àrees 
especialitzades amb sòl sense desenvolupar, el Pla no els assigna cap 
estratègia específica i els són d’aplicació les determinacions establertes a les 
Normes d’ordenació territorial, segons les quals són propostes coherents amb 
els objectius del planejament territorial aquelles que les revisions del 
planejament general urbanístic facin en el sentit de disminuir el sòl qualificat 
per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aquelles altres 
encaminades a aconseguir una major integració de les àrees especialitzades 
que són contigües als nuclis.  

 

Extensió urbana màxima admissible. 

Per al nucli de Santa Cristina d'Aro, l’extensió urbana admissible (paràmetre E) 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, que era de 36,90 ha, del que es dedueix, en aplicació de l’art. 3.7 de les Normes 
del pla territorial que l’extensió urbana admissible màxima que el POUM pot proposar 
es: 
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E (extensió urbana admissible) = 30 ꞏ A (àrea urbana) /100 ꞏ f (factor de correcció) 

si la superfície A és menor que 50 ha, s'hi aplica el factor de correcció f: 

 f = (18 + A - 0,005 ꞏ A²) / (A+5) = (18 + 36,90 – 0,005 ꞏ 36,90²) / (36,90 + 5) = 
1,148148 

E = 30 * 36,90 / 100 * 1,148148 = 12,71 ha. 

Atès que els sòls d’extensió previstos pel planejament urbanístic vigent, dins el règim 
de sòl urbanitzable, superen l’extensió màxima admissible pel PTPCG, la revisió del 
POUM/2008 haurà d’adaptar-se a aquesta condició.  

Per altra banda, el PTPCG proposa, per l'àmbit que formen els municipis de Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro, que els tres municipis hauran de 
formular i tramitar una actuació conjunta, amb la finalitat de desenvolupar una 
promoció de sòl per a activitats econòmiques.  

 

Sistema d’infraestructures de mobilitat 

El PTPCG incorpora les característiques del sistema actual que ja recollia el 
POUM/2008, reforçant el caràcter de la carretera C-65 dins la xarxa bàsica territorial. 

 

5.3 PLANS DIRECTORS URBANISTICS DEL SISTEMA COSTANER 

Els Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC 2) de l’any 
2005 (modificats en text refós l’any 2014), planejaments urbanístics supramunicipals, 
elaborat d’acord amb la legislació urbanística catalana (Llei 2/2002 modificada per la 
Llei 10/2004) són instruments que persegueixen ordenar el sistema costaner de 
Catalunya des dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la 
defensa de l’interès general pel que fa al canvi dels usos del sòl. 

PDUSC - 1 

El principal objectiu del PDUSC 1 fou Identificar els espais costaners que no havien 
sofert un procés de transformació urbanística, classificats pel planejament vigent com 
a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable, i preservar-los de la seva 
transformació i desenvolupament urbà, per garantir el desenvolupament urbanístic 
sostenible del territori que abasta aquest Pla i del sistema costaner en el seu conjunt. 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

El PDUSC 1 ordena les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C) 
que són els àmbits, dintre i fora de la franja de 500 metres d’amplada que abasten sòl  
classificat com a sòl no urbanitzable i que el Pla director preveu la classificació, la 
categoria i les subcategories de futur i estableix les directrius i determinacions i que 
resta subjecta la regulació dels respectius règims del sòl. 

 

PDUSC-2 

El principal objectiu del PDUSC-2 fou el d’identificar els espais costaners classificats 
com a sòls urbanitzables delimitats, sense planejament derivat aprovat, que per la 
seva posició territorial en relació amb els objectius de protecció definits al PDUCS-1 
s’han de preservar de la seva transformació i desenvolupament urbà, o bé establir 
noves directrius i condicions pel seu desenvolupament que garanteixin el 
desenvolupament sostenible del territori que abasta el sistema costaner. 

El PDUS-2 regula el sòl no urbanitzable costaner dels àmbits que delimita amb les 
mateixes categories i subcategories del PDUCS-1 i alhora regula el sòl urbanitzable 
delimitat establint dues zones de protecció: la Costanera, que coincideix amb la zona 
de Servitud de Protecció determinada per la Llei de Costes, i la zona de protecció 
Paisatgística que el Pla preserva d’urbanització i edificació.  

En l’àmbit territorial del municipi de Santa Cristina d’Aro, els Plans directors urbanístics 
del Sistema Costaner es limiten al sòl no urbanitzable de l’EIN l’Ardenya-Cadiretes, 
situat a banda i banda de la urbanització, i en sòl urbà, a la urbanització de Rosamar. 

 

5.4 CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES 

El Catàleg de paisatge de les Comarques gironines, aprovat definitivament el 23 
d’octubre de 2010, inclou la zona del nucli de Santa Cristina dins la unitat de paisatge 
7. Gavarres marítimes, i la resta del municipi, dins les unitats de paisatge 12-les 
Gavarres i 2-Ardenya - Cadiretes. 

El PTPCG inclou a les Normes d’ordenació territorial les Directrius del paisatge, que 
incorporen els 18 objectius de qualitat paisatgística del Catàleg a l’article 3.2. Els 
articles 3.3 a 3.20 desenvolupen les directrius de paisatge, una per a cada objectiu de 
qualitat paisatgística. 

Els objectius de qualitat paisatgística principals en relació amb els assentaments de 
l’àmbit són, textualment, els següents: 
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 Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la seva singularitat, 
amb perímetres nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi 
els valors del paisatge dels espais circumdants (OQP1). 

 Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el paisatge 
circumdant, amb uns passejos arbrats recuperats i reestructurats com a elements 
caracteritzadors del paisatge (OQP2). 

 Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris, 
ubicades en zones visuals no preferents o notòries i dissenyades o redissenyades tenint en 
compte la integració en l’entorn, els tractaments de façana i les tipologies constructives, 
com també que respectin els espais identitaris i patrimonials de les poblacions on s’ubiquen 
(OQP4). 

 Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el 
seu impacte visual i es valoritzi la seva imatge (OQP10). 

 Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin com a referents 
visuals i identitaris de qualitat (OQP17). 

 Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc i els valors propis 
de caràcter natural, històric, cultural i etnogràfic bastits a primera línia de costa (espais 
naturals, camins de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, 
“tinglados” i instalꞏlacions portuàries) (OQP18). 

Entre les Directrius del paisatge que inclou com a annex a les Normes d’ordenació 
territorial, el PTPCG s’estableix de manera específica per al municipi, “Evitar que les 
extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris urbans d’interès 
paisatgístic, particularment en els casos en que puguin contribuir a l’aparició de 
fenòmens de conurbació, carretera-aparador, entre Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro 
(article 3.3, OQP1, apartat 3). 

 

5.5 EL PLA DIRECTOR URNANISTIC DE REVISIÓ DELS SÒLS NO 
SOSTENIBLES DEL LITORAL GIRONI (PDU-RSNS-LG) 

El PDU-RSNS-LG, aprovat definitivament per la CTU de Girona, en data 28.01.2021,  
en tant que planejament urbanístic de rang superior al POUM, ordena i estableix 
objectius, directrius i recomanacions que tenen conseqüència directa sobre el 
planejament general del municipi de Santa Cristina d’Aro, planejament que s’adaptar a 
les determinacions del mateix tant pel que fa als objectius d’ordenació del territori com 
al que afecta als criteris de classificació del sòl i directrius de paisatge. 

Els objectius que s’ha marcat el PDU-RSNS-LG 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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El PDU determina que el planejament del municipi de Santa Cristina d’Aro ha de donar 
compliment a la sentència núm. 114 del TSJC, de 6 de juny de 2013, que obliga a fer 
una reducció substancial dels sòls d’extensió previstos en POUM vigent. A la llum 
d’aquesta sentència i d’acord amb el criteris de sostenibilitat fixats en el PDU en 
compliment de les determinacions de la legislació urbanística i sectorial i del 
planejament territorial, el document proposa una directriu pel planejament general, per 
la majoria dels sectors que se situen dins l’àrea especialitzada, de reconsiderar els 
àmbits i dimensions amb la finalitat d’adaptar el creixement al màxim admissible pel 
PTPCG i en coherència amb la sentència esmentada. 

Així el PDU valora la idoneïtat dels sòls respecte de la sostenibilitat, atesa la important 
sobre dimensió del creixement ordenat pel POUM/2008, que supera amb escreix les 
estratègies previstes pel PTP-CG que limita l’extensió  màxima urbana admissible en 
12,71 ha, i proposa com a directriu per al planejament general, per al conjunt dels 
sectors ordenats anteriorment al municipi, reconsiderar-ne els àmbits i dimensions dels 
sectors residencials i industrials amb la finalitat de reduir el creixement total previst per 
tal que el conjunt d’aquest àmbits, conjuntament amb els que el PDU considera 
adequats per a consolidar nous creixement, no superi la superfície màxima admissible 
per l’estratègia de creixement moderat assenyalada pel PTP-CG. 

El PDU ordena el manteniment dels sectors SUD “Equipaments Roca de Malvet” i 
SUD “El Pedró” i pel que fa a la resta de sectors urbanitzables ordenats en el 
POUM/2008, estableix les següents determinacions, que la present Memòria 
urbanística recull en la seva literalitat, donada la seva rellevància en el procés de 
revisió del POUM: 

 

5.5.1 SECTOR SUD 1 RIDAURA  

El sector SUD 1 Ridaura se situa en contigüitat amb el nucli, al sud-est d’aquest. 
Els terrenys, actualment, són  erms, tot i que hi ha un equipament cultural edificat 
i en funcionament a l’extrem sud. El sector està creuat per l’avinguda de Ridaura, 
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que travessa la riera i passa per sota la carretera C-66 per unir la zona del Golf 
Costa Brava amb el nucli urbà. Segons el planejament urbanístic vigent, 
l'objectiu del sector és completar el teixit urbà a l’entorn de l’avinguda de Ridaura 
i configurar un parc fluvial al llarg de la riera. Té una superfície de 6,76 ha i una 
edificabilitat bruta de 0,46 m2st/m2sòl, que implica un sostre màxim de 31.096 
m2. La densitat és de 45 hab/ha, amb un nombre màxim de 304 habitatges. El 
sistema de gestió és el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica. 

D’acord amb l’Avanç de POUM que es troba en tramitació, l’afectació per 
inundabilitat és una mica superior a la que es pot observar en la planimetria, ja 
que s’han incorporat en un nou estudi d’inundabilitat alguns dels torrents que 
aboquen a la riera de Ridaura. Els terrenys són planers i no presenten pendents 
remarcables. 

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
el Pla parcial va ser publicat al DOGC el 7 de febrer de 2007 i el Projecte de 
reparcelꞏlació presentat un any després està aturat, ja que hi ha discrepàncies 
amb el planejament. No s’han iniciat les obres d’urbanització. 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndards urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, fixa un termini d’execució de quatre anys.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTP-CG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTP-CG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, capítol 4. Definició del objectius específics). 
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El PTP-CG pretén fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme o 
de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme que no se centrin en 
la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major 
protagonisme en aquesta comarca (Memòria, Memòria, capítol 4. Definició del 
objectius específics). 

El PTP-CG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors 
ecològics en el conjunt del territori, i fomentar la redacció de projectes de 
paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTP-CG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTP-CG té com a 
principi rector evitar-ne els efectes negatius del desenvolupament sobre els 
sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.2). 

El PTP-CG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. El PTPCG reconeix el sector com a part del nucli urbà de Santa Cristina 
d’Aro. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental baixa pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019, emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé té façana a la riera de Ridaura i, per tant, això s’ha de tenir en 
compte en la fase de planejament derivat. L’informe emès per l’ACA el 29 de 
juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present document, no aporta cap 
informació nova respecte al sector. D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de 
gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de setembre de 2019 emès en la fase 
d’Avanç del present document, el sector no presenta cap risc geològic aparent. 
Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. El PTPCG fixa per als plans i projectes 
l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics 
(Directrius del paisatge, article 1.5). 
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El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, 
textualment, el següent:  

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat 
que siguin confrontants amb rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar 
ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com a factor 
determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat 
entre el front edificat i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de 
manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Així mateix, l’ordenació 
tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin a 
espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic 
un tractament acurat encaminat a destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor 
paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per recuperar la coherència 
formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

6. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i 
evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

Atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en aplicació de 
l’estratègia assenyalada pel PTP-CG, es considera pertinent valorar la idoneïtat 
del sector respecte de la sostenibilitat i l‘adequació al planejament territorial. Per 
tant, el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admissible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
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2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. Atesa la proximitat a la 
riera de Ridaura, es podria plantejar la reducció de l’àmbit per tal de deixar espai 
a la riera. 

En resum, tot i que es reconeix que el nucli té altres àmbits d'extensió per poder 
créixer segons les necessitats endògenes i socials del moment, i s’assumeix que 
el planejament urbanístic s'ha d'ajustar a les previsions del PTPCG, cal tenir 
present el grau de consolidació jurídica i fàctica del sector com a sòl urbanitzable 
amb cessions efectuades.  

Proposta del PDU 

Es 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 PTG-CG o bé a l’entorn immediat –SUD 1 Ridaura, SUD 5 
Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 Mas Pla A– 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 desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU. Es 
recomana, en cas de mantenir el sector, d’allunyar l’edificació del límit amb la 
riera de Ridaura, bé amb l’ordenació bé mitjançant la reducció de l’àmbit. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM resta condicionada a la extinció de part d’aquest sector per tal de 
donar compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC, que dicta reduir en 132,91 ha. el 
sòl residencial no desenvolupat, i al PTPCG que limita la superfície màxima admissible 
de creixement residencial en 12,71 ha. per l’estratègia de creixement moderat. 

Així es manté el sector SUD Ridaura, si be redueix la seva extensió a l’excloure del sòl 
urbanitzable una franja de terrenys situats en tot el front sobre el riu.  

 

5.5.2 SECTOR SUD 5 ESTACIÓ  

El sector SUD 5 Estació se situa en contigüitat amb el nucli, al sud-est d’aquest. 
Concretament, s’ubica als darreres de les edificacions que fan front al carrer de 
Pere Gironès i la façana sud dona a la carretera GI-662. A l’est, limita amb el 
camí rural que uneix el carrer de la Mora, al nord, amb la riera de Ridaura, al 
sud, i el separa del sector SUD 6 Camí Vell, i al sud, limita amb la riera. Els 
terrenys, actualment, són camps de conreu, tot i que hi ha una campa de 
caravanes i l’aparcament d’un restaurant que se situa amb façana a la carretera, 
però que no es troba dins el sector. El límit sud amb la riera es fa a través d’un 
camí de sirga existent.  
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Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és possibilitar un 
creixement del nucli amb habitatges plurifamiliars i comerç a les plantes baixes. 
Té una superfície de 10,92  ha i una edificabilitat bruta de 0,52 m2st/m2s, que 
implica un sostre màxim de 56.784 m2. La densitat és de 42 htg/ha, amb un 
nombre màxim de 459 habitatges.  El sistema de gestió és el de reparcelꞏlació en 
la modalitat de cooperació. El sector no té sòls amb pendents superiors al 20%. 

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
el planejament derivat d’aquest sector no s’ha tramitat. 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndarts urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, no fixa cap termini d’execució.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

7. Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a 
les necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el 
sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat 
definitivament. Cal considerar les conseqüències ambientals de 
sobredimensionament de l’habitatge i del sòl industrial i els possibles 
desencaixos amb la planificació sectorial de les infraestructures ambientals. 

8. Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, 
contenir la proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la 
seva integració en el paisatge territorial.  

9. Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTP-CG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, Memòria, capítol 4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG pretén fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme o 
de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme que no se centrin en 
la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major 
protagonisme en aquesta comarca (Memòria, Memòria, capítol 4. Definició del 
objectius específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors 
ecològics en el conjunt del territori, i fomentar la redacció de projectes de 
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paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, Memòria, capítol 4. 
Definició del objectius específics). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa dins el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.  

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental baixa pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019,  emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat. L’informe emès per l’ACA el 
29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present document, no aporta cap 
informació nova respecte al sector. D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de 
gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de setembre de 2019 emès en la fase 
d’Avanç del present document, el sector no presenta cap risc geològic aparent. 
Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les 
Directrius del paisatge, que poden ser desenvolupades de manera més precisa 
mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, 
textualment, el següent:  

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat 
que siguin confrontants amb rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar 
ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com a factor 
determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat 
entre el front edificat i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de 
manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Així mateix, l’ordenació 
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tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin a 
espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic 
un tractament acurat encaminat a destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor 
paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per recuperar la coherència 
formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i 
evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i 
escenaris urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que 
puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador 
(definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals 
fenòmens de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret 
de Mar, Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, 
Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. Durant el període 2002-2018, 
el municipi ha registrat un increment de població de 1.997 habitants (el 62%), i, al 
mateix temps, un augment del nombre d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La 
diferència entre ambdós percentatges indica que hi ha demanda d'habitatges. 
Per tant, a partir de l’anàlisi de les característiques del nucli i de les previsions de 
creixement demogràfic, es considera que la demanda d'habitatge no està 
garantida per les previsions del planejament general urbanístic vigent.  

Les determinacions del planejament urbanístic vigent per al sector no 
contradiuen els criteris de sostenibilitat fixats pel present PDU de manera 
concreta, però la suma de sectors a l’entorn del nucli consolidat sí que genera 
una disfunció per excés de creixement en conjunt. 

En resum, atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en 
aplicació de l’estratègia assenyalada pel PTPCG, es considera pertinent valorar 
la idoneïtat del sector respecte de l‘adequació al planejament territorial. Per tant, 
el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
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creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Tot això sens perjudici que, en el marc del nou POUM, a les parts de l’àmbit que 
donen façana als vials ja urbanitzats, es pugui preveure la ubicació d’usos 
necessaris per al desenvolupament del sector que poden contribuir a 
proporcionar una façana ordenada del nucli urbà, tot mantenint la franja que se 
situa més propera als darreres dels edificis amb front al carrer de Pere Geronès i 
la cruïlla amb la carretera, i evitant conformar una façana continua a la carretera 
GI-662. 

Proposta del PDU 

Es 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 –SUD 1 Ridaura, SUD 5 
Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 Mas Pla A– 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 desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU. Es 
recomana, en cas de mantenir el sector, de consolidar la franja que se situa més 
propera als darreres dels edificis amb front al carrer de Pere Geronès i la cruïlla 
amb la carretera per tal de dotar al nucli d’una façana ordenada. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM resta condicionada a la extinció d’aquest sector per tal de donar 
compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC, que dicta reduir en 132,91 ha. el sòl 
residencial no desenvolupat, i al PTPCG que limita la superfície màxima admissible de 
creixement residencial en 12,71 ha. per l’estratègia de creixement moderat. 

   

5.5.3 SECTOR SUD 6 CAMÍ VELL 

El sector SUD 6 Camí Vell se situa en contigüitat amb el sector SUD 5 Estació, 
que el separa del nucli de Santa Cristina d’Aro. Limita al nord amb la carretera 
GI-662 i al sud, amb la riera de Ridaura, de la qual el separa el camí de sirga. A 
l’est, el límit el configura un seguit de camins rurals que el separen del sector de 
sòl urbanitzable no delimitat els Àrids.  Els terrenys, actualment, són, 
majoritàriament, camps de conreu, tot i que el front a la carretera GI-662 el 
conformen cinc habitatges unifamiliars aïllats i, dins l’àmbit de l’actuació, hi ha 
dos habitatges més.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l’objectiu del sector és configurar el 
creixement del nucli urbà amb blocs d’habitatges plurifamiliars amb comerç a la 
planta baixa, habitatges en filera i habitatges unifamiliars aïllats. Té una 
superfície de 9,81 ha i una edificabilitat bruta de 0,47 m2st/m2s, que implica un 
sostre màxim de 46.114 m2. La densitat és de 38 htg/ha, amb un nombre màxim 
de 373 habitatges. El sistema de gestió és el de reparcelꞏlació en la modalitat de 
compensació bàsica. 
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Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
la tramitació d’aquest sector no s’ha dut a terme. El POUM vigent estableix que 
cada sector que es desenvolupi ha de preveure un pla d’etapes, però, a l’article 
normatiu que defineix els estàndarts urbanístics de cadascun dels sectors, en 
aquest cas, fixa un termini d’execució de vuit anys.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, Memòria, capítol 4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG pretén fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme o 
de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme que no se centrin en 
la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major 
protagonisme en aquesta comarca (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG determina la preservació de les parts del territori on és desitjable el 
manteniment de l’activitat agrària enfront dels processos que els poguessin 
afectar de manera negativa (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors 
ecològics en el conjunt del territori, i fomentar la redacció de projectes de 
paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol  4. Definició del 
objectius específics). 
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A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. El sector se situa dins el nucli urbà de Santa Cristina d’Aro.  

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental alta pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019,  emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat. L’informe emès per l’ACA el 
29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present document, no aporta cap 
informació nova respecte al sector.  

D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de gener de 2020, que remet a l’estudi 
de 26 de setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del present document, el 
sector no presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres.  

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les 
Directrius del paisatge, que poden ser desenvolupades de manera més precisa 
mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, 
textualment, el següent:  

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que siguin 
confrontants amb rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar ha de 
considerar la presència d’aquests elements d’aigua com a factor determinant de 
l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front 
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edificat i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de manera 
preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Així mateix, l’ordenació tractarà 
amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin a espais 
d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic un 
tractament acurat encaminat a destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor 
paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per recuperar la coherència 
formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del 
paisatge, estableix, literalment,el següent:  

5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden 
delimitar àrees amb establiment de paràmetres limitatius de l’edificació amb els 
objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com també àrees on és 
preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades 
construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar 
l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris 
urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que puguin 
contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador (definit en 
l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, 
Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-
Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

Les determinacions del planejament urbanístic vigent per al sector no 
contradiuen els criteris de sostenibilitat fixats pel present PDU de manera 
concreta, però la suma de sectors a l’entorn del nucli consolidat sí que genera 
una disfunció per excés de creixement en conjunt i cal sumar en aquest cas el fet 
que el desenvolupament d’aquest sector contradiu la directriu del paisatge 
OQP1.3 esmentada anteriorment. 

En resum, atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en 
aplicació de l’estratègia assenyalada pel PTPCG, es considera pertinent valorar 
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la idoneïtat del sector respecte de l‘adequació al planejament territorial. Per tant, 
el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG.  

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Proposta del PDU 

Es 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 –SUD 1 Ridaura, SUD 5 
Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 Mas Pla A– 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 desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU. Es 
recomana que es desclassifiqui la totalitat d’aquest sector de grans dimensions. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM resta condicionada a la extinció d’aquest sector per tal de donar 
compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC, que dicta reduir en 132,91 ha. el sòl 
residencial no desenvolupat, i al PTPCG que limita la superfície màxima admissible de 
creixement residencial en 12,71 ha. per l’estratègia de creixement moderat. 

 

5.5.4 SECTOR SUD 7 EQUIPAMENTS TEULERA  

El sector SUD 7 Equipaments Teulera se situa en contigüïtat amb del nucli de 
Santa Cristina d’Aro, al  nord-oest d’aquest, entre la carretera C-250z i l’autovia 
C-65. A ponent, limita amb sòls no urbanitzables conformats per camps de 
conreu i a l’est, amb sòls urbans edificats i espais lliures encara no urbanitzats.  
Els terrenys, actualment, són camps de conreu i bosc, i no hi ha cap edificació. 
El sector està creuet pels dos torrents del marge esquerre de la riera de Ridaura 
–la riera de Malvet i la riera del Cementiri– que hi conflueixen a l’extrem sud-est 
del sector. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és possibilitar el 
creixement de l’àrea d’equipaments existents situats al nord de la carretera C-
250z i permetre un nou creixement residencial i hoteler. Té una superfície de 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

6,21 ha i una edificabilitat bruta de 0,2 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 
12.400 m2, 2.000 m2 dels quals es destinarien a hoteler. La densitat és de 16 
htg/ha, amb un nombre màxim de 99 habitatges. Es proposa una reserva per a 
equipaments del 70%.  

Els sòls no tenen pendents remarcables. El sistema de gestió és el de 
reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
la tramitació d’aquest sector no s’ha dut a terme. 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndarts urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, fixa un termini d’execució de quatre anys. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG determina la preservació de les parts del territori on és desitjable el 
manteniment de l’activitat agrària enfront dels processos que els poguessin 
afectar de manera negativa (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors 
ecològics en el conjunt del territori, i fomentar la redacció de projectes de 
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paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol  4. Definició del 
objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a 
principi rector evitar-ne els efectes negatius del desenvolupament sobre els 
sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.2). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa en el nucli de Santa Cristina d’Aro.  

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental baixa pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019,  emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat.  

L’informe emès per l’ACA el 29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del 
present document, no aporta cap informació nova respecte al sector. 

D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de gener de 2020, que remet a l’estudi 
de 26 de setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del present document, el 
sector no presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. El PTPCG fixa per als plans i projectes 
l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics 
(Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
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instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

El sector se situa en la confluència dels cursos fluvials enumerats i pot tenir 
afectacions per inundabilitat. 

En resum, atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en 
aplicació de l’estratègia assenyalada pel PTPCG, es considera pertinent valorar 
la idoneïtat del sector respecte de la sostenibilitat i l‘adequació al planejament 
territorial. Per tant, el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Proposta del PDU 

Es 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 –SUD 1 Ridaura, SUD 5 
Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 Mas Pla A– 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 desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU.  
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Es recomana la desclassificació d’aquest sector, atès que la situació en la 
confluència de les rieres de Malvet i del Cementiri, que travessen els terrenys, i 
amb la riera de Ridaura, a l’extrem sud, el fa vulnerable, tant per riscos 
d’inundabilitat com per impacte ambiental. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM resta condicionada a la extinció d’aquest sector per tal de donar 
compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC, que dicta reduir en 132,91 ha. el sòl 
residencial no desenvolupat, i al PTPCG que limita la superfície màxima admissible de 
creixement residencial en 12,71 ha. per l’estratègia de creixement moderat. 

Abunda en aquesta determinació el fet que el sector es troba en la confluència de les 
rieres de Malvet, del Cementiri i del Ridaura, fet que afecta aquests terrenys per  la 
seva vulnerabilitat per riscos d’inundabilitat al trobar-se bona part de la seva extensió  
en zona de flux preferent. 

 

3.5.5. SECTOR SUD 8 MAS PLA A  

El sector SUD 8 Mas Pla A se situa en contigüïtat amb el nucli de Santa Cristina 
d’Aro, a tocar de les escoles, en l’àrea especialitzada de Salom - les Teules – 
Serrasol, que envolta el nucli pel nord.  Limita al sud amb la carretera GI-662 i 
s’allarga donant front a aquesta carretera fins a l’accés a la urbanització de baixa 
densitat en l’avinguda de les Mimoses. Els terrenys, actualment, són, en part, 
camps de conreu i  bosc, tot i que hi ha un seguit de preexistències i estan 
creuats en sentit nord-sud per tres torrents d’escassa conca. Sobre el terreny, es 
pot observar que una part del sector a tocar del nucli urbà, on hi ha un 
aparcament i els barracons d’un equipament escolar, està executada, com també 
ho estan una part de la vialitat que hi dona accés, el carrer de la Mora i una 
rotonda sobre la carretera GI-662. 

Entre els carrers del Puig, de Pedrells i de Fenals –pavimentants, però sense 
voreres–, que provenen de l’àmbit de Salom situat al nord, hi ha un seguit 
d’habitatges unifamiliars aïllats. També, hi ha algun altre habitatge a la part est 
del sector, a tocar dels sòls urbans existents.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és possibilitar una 
àrea de creixement residencial entre la carretera de Castell d’Aro i el barri de 
Salom, amb habitatges en filera i unifamiliars aïllats. Té una superfície de 13,81 
ha i una edificabilitat bruta de 0,3 m2st/m2s, que implica un sostre màxim de 
41.423 m2. La densitat és de 20 htg/ha, amb un nombre màxim de 276 
habitatges. El sector se situa en terrenys sense pendents remarcables.  

El sistema de gestió és el de reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació. 

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
la tramitació del sector no s’ha dut a terme. 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
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convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG pretén fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme o 
de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme que no se centrin en 
la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major 
protagonisme en aquesta comarca (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG determina la preservació de les parts del territori on és desitjable el 
manteniment de l’activitat agrària enfront dels processos que els poguessin 
afectar de manera negativa (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa a l’àrea especialitzada de Salom - les Teules - Serrasol, que 
envolta el nucli urbà. 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, 
textualment, el següent: 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades 
aïllades d’ús residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan 
en contigüitat amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la 
racionalització de les ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa 
del seu ús hagin d’estar aïllades. Són per tant propostes coherents amb els 
objectius del pla territorial aquelles que les revisions dels POUM facin en el sentit 
de disminuir el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades 
aïllades i aquelles altres encaminades a aconseguir una major integració de les 
àrees especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves 
extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva 
localització, topografia, falta d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis 
siguin d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de 
substitució en els termes establerts en aquest apartat. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental baixa pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019,  emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat. L’informe emès per l’ACA el 
29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present document, no aporta cap 
informació nova respecte al sector. D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de 
gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de setembre de 2019 emès en la fase 
d’Avanç del present document, el sector no presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les 
Directrius del paisatge, que poden ser desenvolupades de manera més precisa 
mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

El PTPCG a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del 
paisatge, estableix literalment el següent:  

5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge 
poden delimitar àrees amb establiment de paràmetres limitatius de l’edificació 
amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com també 
àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a 
determinades construccions. 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i 
evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

... 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i 
escenaris urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que 
puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador 
(definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals 
fenòmens de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret 
de Mar, Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, 
Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, 
textualment, el següent:  

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i 
esponjar els ja existents. Els principals continus urbans de la façana litoral són: 
Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de Mar, 
S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge 
sud, Sant Antoni de Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, 
Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, Roses est, Cadaqués-
S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera 
nord. 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

En resum, atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en 
aplicació de l’estratègia assenyalada pel PTPCG, es considera pertinent valorar 
la idoneïtat del sector respecte de la sostenibilitat i l‘adequació al planejament 
territorial. Per tant, el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
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creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Tot això sens perjudici que, en el marc del nou POUM, a les parts de l’àmbit que 
donen façana als vials ja urbanitzats, es pugui preveure la ubicació d’usos 
necessaris per al desenvolupament del sector diferents del d’habitatge que 
poden contribuir a proporcionar un caràcter mes urbà als vials existents 
esmentats, però evitant, en tot cas, la consolidació d’un front urbà en aparador al 
llarg de la carretera GI-662, que, en cap cas, no s’hauria d’estendre mes enllà de 
l’àmbit de sòl urbà que està implantat a l’entorn del carrer de Mas Sicars.  

Segons l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament 
de Cultura, del 8 de juny de 2020, es recomana l’estudi  de les preexistències i 
en cas de tenir rellevància o com exemple d’arquitectura tradicional en memòria 
d’una activitat històrica, preveure’n el seu manteniment amb una anella d’entorn 
paisatgístic d’activitat agrícola integrada a la nova ordenació Respecte del 
carrilet, es recomana que la nova ordenació mantingui espais lliures al seu 
entorn més immediat, ressaltant així la seva rellevància i ús original. 

Proposta del PDU 

Es 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 –SUD 1 Ridaura, SUD 5 
Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 Mas Pla A– 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 desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU. 

Es recomana la desclassificació del sector o bé, en cas de mantenir-lo, reduir-ne 
l’àmbit, tot reconeixent les cessions efectuades, però evitant, en tot cas, la 
consolidació d’un front urbà aparador al llarg de la carretera GI-662, que, en cap 
cas, no s’hauria d’estendre mes enllà de l’àmbit de sòl urbà que està implantat a 
l’entorn del carrer de Mas Sicars. 

Es recomana l’estudi  de les preexistències i en cas de tenir rellevància o com 
exemple d’arquitectura tradicional en memòria d’una activitat històrica, 
preveure’n el seu manteniment amb una anella d’entorn paisatgístic d’activitat 
agrícola integrada a la nova ordenació Respecte del carrilet, es recomana que la 
nova ordenació mantingui espais lliures al seu entorn més immediat, ressaltant 
així la seva rellevància i ús original. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM redueix l’àmbit del sector i el classifica de sòl urbanitzable no 
delimitat, reconeixent les cessions de sòl per a sistemes ja efectuades. Es considera 
que a curt termini no ha ser objecte de transformació urbanística, però que marca les 
directrius de creixement futur coherents amb el model del PTP-CG, amb el PDU-
RSNS-LG i amb els criteris de continuïtat i sostenibilitat aplicats en aquesta revisió del 
POUM.  



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

 

3.5.6. SECTOR SUD 12 BELL LLOC III 

El sector SUD 12 Bell lloc III se situa en contigüïtat amb el teixit residencial de 
baixa densitat de Bell lloc, aïllat del  nucli de Santa Cristina d’Aro, que es 
localitza al sud-est de l’àmbit. S’hi arriba per la carretera GIV-6613, que porta fins 
a Romanyà de la Selva.   

Els terrenys, actualment, són  bosc, tot i que el sector està travessat en sentit 
nord-sud per l’avinguda de les Gavarres, que és l’eix viari estructurant del teixit 
residencial de Bel lloc que se situa al nord, l’est i el sud de l’àmbit i, també, en 
part del límit oest. Dins l’àmbit de l’actuació, no hi h aedificacions. A l’avinguda 
de les Gavarres, neixen tres vials que menen a parcelꞏles edificades existents a 
escassos metres. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l’objectiu del sector és completar el buit 
que ha quedat entre les edificacions de les fases de Bell lloc ja executades. Té 
una superfície de 8,17 ha i una edificabilitat bruta de 0,18 m2st/m2s, que implica 
un sostre màxim de 14.706 m2. La densitat és de 6 htg/ha, amb un nombre 
màxim de 49 habitatges.  El sector se situa en terrenys planers. 

El sistema de gestió és el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació 
bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
el Pla parcial va ser aprovat definitivament en data 24 de febrer de 2011, tot 
condicionant-ne l’executivitat. Així mateix, els projectes d’urbanització i de 
reparcelꞏlació es troben en tramitació, però estan aturats des de 2012. 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndarts urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, fixa un termini d’execució de vuit anys.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 
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 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors 
ecològics en el conjunt del territori, i fomentar la redacció de projectes de 
paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol  4. Definició del 
objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa a l’àrea especialitzada de Bell lloc. 

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, 
textualment, el següent: 

1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús 
residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat 
amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la racionalització de les 
ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin 
d’estar aïllades. Són per tant propostes coherents amb els objectius del pla 
territorial aquelles que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el 
sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aquelles 
altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees 
especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, 
topografia, falta d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin 
d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de substitució 
en els termes establerts en aquest apartat. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental baixa pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 
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D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019,  emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat. L’informe emès per l’ACA el 
29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present document, no aporta cap 
informació nova respecte al sector. D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de 
gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de setembre de 2019 emès en la fase 
d’Avanç del present document, el sector no presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. El PTPCG fixa per als plans i projectes 
l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics 
(Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment 
de costos de provisió de determinats serveis públics locals, increment de la 
congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais naturals i biodiversitat 
local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les 
interaccions socials, segregació social) contràries als principis del 
desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un consum de sòl 
desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de 
serveis (neteja, recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la 
sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat 
no s’ajusta a aquest principi. La legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, 
és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos que afavoreixin 
consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies 
d'habitatges i d'usos. 
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Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Proposta del PDU 

Es proposa la directriu per al planejament municipal de reducció/extinció dels 
sòls del sector urbanitzable SUD 12 Bell lloc III, de manera que es pugui donar 
compliment a la sentència esmentada dins el marc del planejament general, sens 
perjudici que, en aquest cas, es puguin mantenir les parts de l’àmbit que 
confronten amb l’avinguda de les Gavarres, tot preveient, si escau, usos que 
donin servei als habitatges existents. 

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM resta condicionada a la extinció d’aquest sector per tal de donar 
compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC, que dicta reduir en 132,91 ha. el sòl 
residencial no desenvolupat, i al PTPCG que limita la superfície màxima admissible de 
creixement residencial en 12,71 ha. per l’estratègia de creixement moderat. 

 

5.5.7 SECTOR SUD 13 RIERA DE MOLINETS 

El sector SUD Riera de Molinets  se situa en contigüïtat amb el teixit residencial 
de baixa densitat del Club de golf Costa Brava. Es troba aïllat del nucli de Santa 
Cristina d’Aro, que es localitza a l’altre costat de l’autovia C-65 i de la riera de 
Ridaura, al nord-est d’aquest i al nord-oest dels sòls residencials del Club de 
golf, dels que queda separat per les instalꞏlacions existents d’aquest darrer. Els 
límits nord i oest els conforma la riera de Solius. La riera del Vilar se situa a 
llevant de l’àmbit i el travessa en la proximitat del sòls urbans amb els quals 
limita i, avui, conflueix amb la riera de Ridaura més cap al nord-est de l’àmbit. Els 
terrenys, actualment, són, majoritàriament, bosc i camps de conreu, i hi ha 
alguns habitatges unifamiliars aïllats dispersos per l’àmbit.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és ampliar l’àrea del 
golf de Santa Cristina, ja inclòs en el Pla parcial corresponen de 1963 . Té una 
superfície de 64,22 ha i una edificabilitat bruta de 0,06 m2st/m2s, que implica un 
sostre màxim de 39.066 m2. La densitat és de 3 htg/ha, amb un nombre màxim 
de 214 habitatges amb una mitjana de 182 m2 per habitatge, tot i que el 20% (el 
86% del sostre resultant) ha de ser de protecció pública i, també, es reserven 
13.300 m2 per a usos vinculats al golf, entre els quals hi ha els hotelers. S’ha de 
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destinar 24 ha a equipament de golf i un 30% de l’àmbit a espais lliures al bosc 
que limita la riera del Vilar i la vall de Solius. 

El sistema de gestió és el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació 
bàsica. 

Estat de desenvolupament 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndards urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, fixa un termini d’execució de sis anys.  

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
el 27 de maig de 2016 es va aprovar i el 9 de setembre del mateix any es va 
publicar una Modificació puntual del POUM en aquest sector, amb un increment 
de sostre i de nombre d’habitatges, que es justifiquen per l’increment de 
càrregues resultants de la necessitat de desviament de la riera del Vilar, que es 
preveu canalitzar per l’interior de l’àmbit per confluir amb la riera de Ridaura molt 
més a l’oest del nucli de Santa Cristina d’Aro. 

De conformitat amb el certificat suara esmentat, s’ha iniciat la tramitació del Pla 
parcial corresponent, que va ser aprovat inicialment el 28 de maig de 2018. 

També, es va aprovar un PEU d’infraestructures hidràuliques de desviament de 
l’esmentada riera, publicat el 9 de setembre de 2016. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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  
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densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa i racionalitzar la 
implantació de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge 
secundari (Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG determina la preservació de les parts del territori on és desitjable el 
manteniment de l’activitat agrària enfront dels processos que els poguessin 
afectar de manera negativa (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 

El PTPCG proposa protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors 
ecològics en el conjunt del territori, i fomentar la redacció de projectes de 
paisatge en determinats àmbits periurbans (Memòria, capítol  4. Definició del 
objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a 
principi rector evitar-ne els efectes negatius del desenvolupament sobre els 
sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.2). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El PTPCG reconeix el sector com a una àrea especialitzada d’ús residencial  

A l’article 3.12 Estratègies per a les àrees especialitzades, el PTPCG determina, 
textualment, el següent: 

1. Són objectius del Pla la minimització de les àrees especialitzades aïllades d’ús 
residencial, l’augment de la integració urbana d’aquelles que estan en contigüitat 
amb nuclis històrics i les seves extensions i en tot cas la racionalització de les 
ubicacions d’aquelles àrees especialitzades que per causa del seu ús hagin 
d’estar aïllades. Són per tant propostes coherents amb els objectius del pla 
territorial aquelles que les revisions dels POUM facin en el sentit de disminuir el 
sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees especialitzades aïllades i aquelles 
altres encaminades a aconseguir una major integració de les àrees 
especialitzades que són contigües als nuclis històrics i les seves extensions. 

2. ... La supressió d’àrees qualificades que per causa de la seva localització, 
topografia, falta d’accessibilitat o dificultat de dotació de serveis siguin 
d’improbable urbanització no pot motivar la creació d’extensions de substitució 
en els termes establerts en aquest apartat. 

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 el sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 
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vida tradicionals a les àrees rurals, i consolidin un model de territori globalment 
eficient. 

El 5% de la superfície del sector presenta un pendent superior al 20%, que se 
situa en la zona que es proposa destinar a espais lliures de protecció del turó. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental moderada pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

D’acord amb l’informe de la secció de Biodiversitat i medi natural dels Serveis 
territorials de Girona de 27 de febrer de 2020, sobre l’aprovació inicial del 
present document, el qual reitera i adjunta el contingut de l’escrit de la mateixa 
secció del 5 de novembre de 2019, de resposta a la consulta de la OTAAA, el 
sector té una gran part inclosa en una àrea d’interès faunístic i florístic per la 
presència de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), espècie protegida de la 
fauna salvatge autòctona i la planta Hypericum elodes, espècie catalogada en 
perill d’extinció per la Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova 
la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del 
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

D’acord amb l’informe de la Subdirecció General de Plans i Programes de 21 de 
febrer de 2020, sobre l’aprovació inicial del present document, els sòls forestals 
del sector SUD 13 Riera de Molinets haurien de quedar exclosos necessàriament 
de la possibilitat de ser urbanitzats.  

 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 26 de setembre de 2019,  emès en fase 
d’avanç del present document, el sector no té una problemàtica especial 
respecte de la inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per 
tant, això s’ha de tenir en compte en la fase de planejament derivat. L’informe 
emès per l’ACA el 29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present 
document, no aporta cap informació nova respecte al sector. D’acord amb 
l’informe de l’ICGC, de 21 de gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de 
setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del present document, el sector no 
presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. El PTPCG fixa per als plans i projectes 
l’aplicació directa i obligatòria de les Directrius del paisatge, que poden ser 
desenvolupades de manera més precisa mitjançant instruments urbanístics 
(Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del 
paisatge, estableix, literalment, el següent:  
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5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge poden 
delimitar àrees amb establiment de paràmetres limitatius de l’edificació amb els 
objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com també àrees on és 
preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a determinades 
construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i evitar 
l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i escenaris 
urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que puguin 
contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador (definit en 
l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals fenòmens 
de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret de Mar, 
Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, Palamós-
Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

Aquests models de baixa densitat tenen conseqüències econòmiques (increment 
de costos de provisió de determinats serveis públics locals, increment de la 
congestió de les carreteres), ambientals (pèrdua d’espais naturals i biodiversitat 
local, increment de l’índex de contaminació) i socials (reducció de les 
interaccions socials, segregació social) contràries als principis del 
desenvolupament urbanístic sostenible. En concret, impliquen un consum de sòl 
desmesurat i una xarxa de sistemes (vialitat, enllumenat, clavegueram, etc.) i de 
serveis (neteja, recollida d’escombraries, seguretat) que, difícilment, justifiquen la 
sostenibilitat municipal posterior.  

La sostenibilitat implica la utilització racional del sòl i el model de baixa densitat 
no s’ajusta a aquest principi. La legislació estableix que s’ha d’evitar la dispersió, 
és a dir, que s’han de promoure models compactes i complexos que afavoreixin 
consums de sòl reduïts i que puguin garantir una major diversitat de tipologies 
d'habitatges i d'usos. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Aquest sector es configura com a un creixement substancial de l’àrea 
especialitzada existent, en una ubicació allunyada del nucli urbà, que s’ha 
dimensionat per tal de poder obtenir un seguit d’actuacions i cessions. Aquestes, 
en alguns, casos sobrepassen les establertes per la legislació com a obligatòries 
per a un sector i prenen un caràcter de sistema general, fet que motiva la gran 
superfície de creixement per poder fer viable l’actuació. Entre aquests 
requeriments, s’inclou la implantació d’un camp de golf i una gran reserva de sòl 
per a espais lliures amb la finalitat de preservar l’àmbit ocupat pel bosc existent, 
quan aquest podria mantenir-ne la destinació i la finalitat si s’inclogués dins el 
sistema territorial d’espais oberts. 

El fet que quedi separat de l’actual teixit residencial per les instalꞏlacions del 
camp de golf no afavoreix la possibilitat de fer complexos els usos existents. 

Altrament, en aquest mateix àmbit, es proposen, també, una important reserva 
de sostre per a habitatges protegits i una part de sostre per a usos vinculats al 
golf que inclouen els hotelers. 

Segons l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament 
de Cultura, del 8 de juny de 2020, es recomana l’estudi  dels habitatges existents 
i en cas de tenir rellevància o com exemple d’arquitectura tradicional en memòria 
d’una activitat històrica, preveure’n el seu manteniment amb una anella d’entorn 
paisatgístic d’activitat agrícola integrada a la nova ordenació  

Proposta del PDU 

Es proposa la directriu per al planejament general municipal de reducció/extinció 
dels sòls del sector urbanitzable SUD 13 Riera de Molinets, de manera que es 
pugui donar compliment a la sentència esmentada dins el marc del planejament 
general. 

En cas de mantenir el sector, cal excloure de l’àmbit els sòls que poden 
mantenir-ne la finalitat per als usos proposats dins el règim de sòl no 
urbanitzable, tot minimitzant o suprimint l’actuació, de manera que no es 
transformi una superfície tan gran de sòl, i repensant la necessitat d’ampliació 
del teixit de baixa densitat i la ubicació en aquest indret d’habitatge protegit 
allunyat del nucli.  

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general urbanístic municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present 
PDU. 

Es recomana l’estudi dels habitatges existents i en cas de tenir rellevància o com 
exemple d’arquitectura tradicional en memòria d’una activitat històrica, 
preveure’n el seu manteniment amb una anella d’entorn paisatgístic d’activitat 
agrícola integrada a la nova ordenació. 
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Proposta del POUM 

La revisió del POUM resta condicionada a la extinció d’aquest sector per tal de donar 
compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC, que dicta reduir en 132,91 ha. el sòl 
residencial no desenvolupat, i al PTPCG que limita la superfície màxima admissible de 
creixement residencial en 12,71 ha. per l’estratègia de creixement moderat. 

 

5.5.8 SECTOR SUD 15 MOLÍ D’EN REIXACH-BERNADES 

El sector SUD 15 Molí d’en Reixach-Bernades és un àmbit discontinu. La part del  
Pla d’en Bernades, situada al sud-est del nucli de Santa Cristina d’Aro, està 
separada d’aquest darrer per l’autovia C-65, mentre que la part del Molí d’en 
Reixach, a ponent del nucli, es troba aïllada d’altres sòls urbans o urbanitzables. 
Els terrenys corresponents al Molí d’en Reixach són planers i conformen un 
camp de conreu que limita al nord amb la riera de Ridaura i a ponent, amb una 
zona de bosc. No hi ha cap edificació. Els terrenys corresponents al Pla d’en 
Bernades són camps de conreu i erms, i hi ha un centre de jardineria i una part 
d’horta. Limiten amb la carretera C-65 i se situen entre aquesta i l’autovia C-31. 
Hi ha un curs fluvial que travessa aquesta part de l’àmbit a l’est. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és desenvolupar 
una àrea de creixement industrial que situa l’aprofitament a l’àmbit del Pla d’en 
Bernades, a tocar del sector veí del Molí d’en Tarrés, i les cessions per a 
sistemes a l’àmbit del Molí d’en Reixach.  

Té una superfície de 33,18 ha i una edificabilitat bruta de 0,60 m2st/m2s, que 
implica un sostre màxim de 199.080 m2 amb usos industrials.El sistema de 
gestió és de reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació.  

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
el 3 de juny de 2008 es va aprovar el Pla parcial corresponent, que va ser 
publicat, però l’INCASOL va renunciar a la tramitació de la reparcelꞏlació per 
causa de la crisi immobiliària.  

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndards urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, fixa un termini d’execució de dos anys.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

El PTPCG pretén fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme o 
de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme que no se centrin en 
la producció immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major 
protagonisme en aquesta comarca (Memòria, capítol  4. Definició del objectius 
específics). 
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El PTPCG propugna el foment de la cooperació urbanística supramunicipal 
(Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa a l’àrea especialitzada d’activitat, juntament amb el sector del 
Molí d’en Tarrés. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental alta pel que fa al conjunt dels criteris considerats.  

Criteris sectorials 

D’acord amb les determinacions del POUM, el sector està afectat per 
inundabilitat.  

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019, emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba travessat per un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat.  

D’acord amb l’informe de l’ACA de 29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial 
del present document, el sector es troba afectat molt lleument per la ZFP del 
Ridaura, però sí per la zona inundable per períodes de retorn de 100 i 500 anys.   

D’acord amb l’informe complementari de l’ACA de 10 de juliol de 2020, el SUD 
15 Sector d’en Molí d’en Reixac-Bernades, en l’àmbit del sector Molí d’en 
Reixac, es troba fora de la zona de flux preferent, fora de la zona inundable amb 
període de retorn de 100 anys, i lleument afectat per la zona inundable amb 
període de retorn de 500 anys. En conseqüència, no s’avaluen afectacions 
importants.  

D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de gener de 2020, que remet a l’estudi 
de 26 de setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del present document, el 
sector no presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les 
Directrius del paisatge, que poden ser desenvolupades de manera més precisa 
mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
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directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

A l’article 2.2 Aigua, de les Directrius del paisatge, el PTPCG determina, 
textualment, el següent:  

4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat 
que siguin confrontants amb rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar 
ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com a factor 
determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat 
entre el front edificat i la ribera. En aquest espai de transició es localitzaran de 
manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Així mateix, l’ordenació 
tractarà amb especial cura la composició urbana dels fronts edificats que donin a 
espais d’aigua per la seva especial visibilitat.  

5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic 
un tractament acurat encaminat a destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne el valor 
paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per recuperar la coherència 
formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de la volumetria dels 
edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del 
paisatge, estableix, literalment,el següent:  

5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge 
poden delimitar àrees amb establiment de paràmetres limitatius de l’edificació 
amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com també 
àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a 
determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i 
evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i 
escenaris urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que 
puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador 
(definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals 
fenòmens de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret 
de Mar, Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, 
Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

A l’article 3.20 Directrius OQP18, de les Directrius del paisatge, el PTPCG fixa, 
textualment, el següent:  

2. Els POUM han d’evitar la consolidació de nous continus edificats i 
esponjar els ja existents. Els principals continus urbans de la façana litoral són: 
Lloret de Mar-Blanes, Canyelles, urbanitzacions al nord de Tossa de Mar, 
S'Agaró-Sant Feliu de Guíxols. Platja d'Aro-S'Agaró, Sant Antoni de Calonge 
sud, Sant Antoni de Calonge-Palamós, La Fosca- Palamós, Callella sud, 
Llafranc, Tamariu, Cap de Begur, Sa Punta, L'Escala est, Roses est, Cadaqués-
S’Oliguera-Portlligat, Port de la Selva nord, Llançà sud, Llançà nord i Colera 
nord. 

Conclusions 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

Per a l’àmbit del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols, al qual pertany Santa 
Cristina d’Aro, el PTPCG preveu la necessitat de buscar sòls per a activitat 
econòmica, preferentment, de caràcter plurimunicipal, per completar l’oferta que 
ja tenen els municipis.  

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

En conclusió, tot i que l’esmentada sentència estableix la reducció dels 
creixements sense especificar-ne la concreció sector a sector, es considera que, 
si no hi ha afectacions sectorials, pel que respecta al teixit especialitzat per a 
activitat econòmica, cal mantenir les actuacions. Per això, s’entén que, si és 
possible, aquest sector, juntament amb el sector veí de Molí d’en Tarrés, s’han 
de mantenir. 

Tot i això, la part corresponent al Molí d’en Reixach es troba en una situació 
totalment desvinculada d’altres creixements urbans creant una àrea 
especialitzada aïllada allunyada del sòls urbans que d’acord amb els criteris del 
PTP-CG s’han d’evitar, raó per la qual es proposa desclassificar-la. 

Pel que fa la part del Pla d’en Bernades, d’acord amb la informació disponible es 
detecta que hi ha una part inundable que cal reduir. 

Proposta del PDU 

Es proposa la directriu que en el marc del planejament municipal de reduir el 
sector SUD 15 Molí d’en Reixach-Bernades, tot excloent la part discontínua 
corresponent a l’àmbit del Molí d’en Reixac; així mateix caldrà valorar l’afectació 
per inundabilitat de l’àmbit Bernades i, si cal, reduir l’àmbit del sector tot excloent 
els sòls afectats per inundabilitat de flux preferent i, també, per a la resta de sòls 
inundables estudiar la capacitat del sòl per acollir els aprofitaments previstos 
d’acord amb la legislació sectorial, corregint o bé l’àmbit de l’actuació o bé els 
aprofitaments en conseqüència.  

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació 
del planejament general municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDU. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM extingeix aquest sector de sòl urbanitzable industrial seguint les 
directrius i recomanacions exposades en el PDU-RSNS-LG, que per una banda exclou 
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la part discontinua corresponent a l’àmbit del Molí d’en Reixach i per altre banda 
exclou els sòls de l’àmbit de Les Bernardes en zona de flux preferent d’alt risc 
d’inundabilitat i que, en aquest cas, s’estenen per la major part del sector.  

 

5.3.9 SUND 17 ACTIVITATS TURÍSTIQUES  

El sector SUD 17 Activitats turístiques se situa separat del nucli de Santa Cristina 
d’Aro, al llarg de la carretera de Castell d’Aro, al sud d’aquest.  Limita a l’oest 
amb els sòls pendents de desenvolupar del SUND 18 els Àrids i un petit torrent i 
a l l’est, amb el torrent de Canyet. Al sud, el límit és, en part, amb el càmping 
Mas Sant Josep i, en part, amb camps de conreu. Els terrenys, actualment, els 
ocupen erms i un bosquet, i hi ha un aparcament de caravanes, un antic 
restaurant tancat i unes naus, i, a la zona més allunyada del nucli, hi ha una part 
de les instalꞏlacions del càmping, consistents en pistes esportives, l’accés 
mitjançant un pas per sota de la carretera, un minigolf i una zona d’aparcament. 
L’àmbit està travessat per dos torrents més. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és consolidar un 
àmbit d’activitats turístiques al llarg de la carretera i separar-lo d’aquesta 
mitjançant l’eix cívic de connexió amb Castell d’Aro. 

Té una superfície de 10,72 ha i una edificabilitat bruta de 0,1 m2st/m2s, que 
implica un sostre màxim de 10.720 m2.  El sistema de gestió és el de 
reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica. 

Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
la tramitació del sector no s’ha dut a terme. En aquest àmbit, hi ha un seguit de 
llicències d’obres i activitats provisionals. 

El POUM vigent estableix que cada sector que es desenvolupi ha de preveure un 
pla d’etapes, però, a l’article normatiu que defineix els estàndards urbanístics de 
cadascun dels sectors, en aquest cas, fixa un termini d’execució de vuit anys.  

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 
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 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a 
principi rector evitar-ne els efectes negatius del desenvolupament sobre els 
sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.2). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 

El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa a l’àrea especialitzada de Salom - les Teules - Serrasol, que 
envolta el nucli urbà, tot que no hi ha usos residencials previstos. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental moderada pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 30 de maig de 2019,  emès en fase d’avanç 
del present document, el sector no té una problemàtica especial respecte de la 
inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per tant, això s’ha de 
tenir en compte en la fase de planejament derivat.  

L’informe emès per l’ACA el 29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del 
present document, no aporta cap informació nova respecte al sector. 

D’acord amb l’informe de l’ICGC, de 21 de gener de 2020, que remet a l’estudi 
de 26 de setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del present document, el 
sector no presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 
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El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les 
Directrius del paisatge, que poden ser desenvolupades de manera més precisa 
mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

El PTPCG, a l’article 2.4 Fites visuals i fons escènics, de les Directrius del 
paisatge, estableix, literalment,el següent:  

5.  

6. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge 
poden delimitar àrees amb establiment de paràmetres limitatius de l’edificació 
amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, com també 
àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració paisatgístic per a 
determinades construccions. 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i 
evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

3.  

4. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i 
escenaris urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que 
puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador 
(definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals 
fenòmens de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret 
de Mar, Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, 
Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

Atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en aplicació de 
l’estratègia assenyalada pel PTPCG, es considera pertinent valorar la idoneïtat 
del sector respecte de la sostenibilitat i l‘adequació al planejament territorial. Per 
tant, el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 
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Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

En aquest cas concret, l’efecte façana aparador que implicaria el 
desenvolupament de l’àmbit, que acabaria de configurar un seguit urbà entre els 
nuclis de Santa Cristina i Castell d’Aro que les faria perdre la identitat que encara 
poden conservar avui, i el fet que el creixement previst és molt superior a 
l’admissible pel PTPCG fan que aquest sector s’hagi de desclassificar. 

Pel que fa a la situació del sector es constata que se situa confrontant al sistema 
d’espais oberts amb la categoria de protecció preventiva del planejament 
territorial, i per tant es considera adequat incloure els sòls del sector a les 
esmentades categories. 

Pel que fa a la situació del sector es constata que se situa confrontant al sistema 
d’espais oberts amb la categoria de protecció preventiva del planejament 
territorial, i per tant es considera adequat incloure els sòls del sector a les 
esmentades categories. 

Proposta del PDU 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector  SUD 17 
Activitats turístiques i incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la 
categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable. 

Es proposa la directriu  per al planejament general municipal d’establir la 
qualificació de Rústec (clau 22), regulada als articles 262 i 263 de la Normativa 
del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM, seguint les determinacions del PDU-RSNS-LG, extingeix aquest 
sector i inclou aquests terrenys en el sistema territorial d’espais oberts. 

  

5.3.10 SECTOR SUND 18 ELS ÀRIDS  

El sector SUND 18 els Àrids se situa en contigüitat amb els sectors pendents de 
desenvolupar del  nucli de Santa Cristina d’Aro, a l’est d’aquest. Limita al nord 
amb la carretera de Castell d’Aro; al sud, amb la riera de Ridaura; a l’oest, amb 
els terrenys no desenvolupats del sector SUD 6, separats per un petit torrent; i a 
llevant, amb sòl no delimitat i sòls rústic. Els terrenys, actualment, són, en part, 
camps de conreu, tot i que hi ha algunes edificacions i activitats periurbanes 
d’emmagatzematge a l’aire lliure.  

Segons el planejament urbanístic vigent, l'objectiu del sector és desenvolupar un 
àmbit dedicat, majoritàriament, a usos recreatius i turístics. Té una superfície de 
8,7 ha i s’estableix que es pugui destinar un 20% de l’àmbit a usos residencials, 
sense definir-hi els paràmetres.  No s’estableix el sistema de gestió. 
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Estat de desenvolupament 

D'acord amb el certificat urbanístic emès per l'Ajuntament el 7 de juny de 2019, 
no s'ha efectuat la delimitació del sector, que només podria dur-se a terme un 
cop desenvolupat el 50% dels sectors previstos. 

Criteris territorials i urbanístics 

El PTPCG té per finalitat que el desenvolupament sigui sostenible i, en concret, 
preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori; moderar el consum de sòl; afavorir la cohesió social del 
territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes; propiciar la 
convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris; aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona residència; vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels nous creixements; i reforçar l’estructura nodal del territori a través 
del creixement urbà (Normes d’ordenació territorial, article 1.4). 

A l’article 3.24 Condicions específiques per als plans i projectes de 
desenvolupament urbanístic, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix, literalment, el següent:  

 Ajustar, en la mesura del possible, l’oferta de sòl residencial i industrial a les 
necessitats estimades al Pla, valorant si escau la possibilitat d’actuar sobre el sòl 
urbà no consolidat i el sòl urbanitzable sense planejament aprovat definitivament. 
Cal considerar les conseqüències ambientals de sobredimensionament de 
l’habitatge i del sòl industrial i els possibles desencaixos amb la planificació 
sectorial de les infraestructures ambientals. 

 Afavorir la qualitat paisatgística dels desenvolupaments urbanístics, contenir la 
proliferació de construccions en el sòl no urbanitzable i vetllar per la seva 
integració en el paisatge territorial.  

 Assegurar la funcionalitat dels connectors i la permeabilitat de la matriu. 

El PTPCG proposa 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 i racionalitzar la implantació 
de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari 
(Memòria, capítol  4. Definició del objectius específics). 

A l’article 2.3 Tipus de sòl, de les Normes d’ordenació territorial, el PTPCG 
estableix que les determinacions dels plans urbanístics que pretenguin una major 
protecció o restricció de les transformacions de sòl són compatibles amb les 
pròpies. 

Pel que respecta al sistema territorial d’assentaments, el PTPCG té com a 
principi rector evitar-ne els efectes negatius del desenvolupament sobre els 
sistemes naturals, la funcionalitat ecològica i el paisatge (Normes d’ordenació 
territorial, article 3.2). 

El PTPCG assenyala al nucli l’estratègia de creixement moderat per tractar-se 
d'un nucli estructurant que, per les condicions de sòl i de connectivitat, pot tenir 
un creixement proporcionat a la pròpia realitat física. Quantitativament, l'aplicació 
d'aquesta estratègia permet un creixement de fins al 30% de l’àrea urbana 
consolidada existent. Tanmateix, quan aquesta darrera és igual o inferior a 50 
ha, s’aplica un factor de correcció a l’alça per tractar-se d’un nucli menor 
(Normes d’ordenació territorial, article 3.7). 
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El creixement previst al nucli de Santa Cristina d’Aro pel planejament urbanístic 
vigent sobrepassa l’extensió màxima admissible per l’estratègia assenyalada pel 
PTPCG. 

El sector se situa a l’àrea especialitzada de Salom - les Teules - Serrasol, que 
envolta el nucli urbà, tot i que els usos previstos només són residencials en una 
petita proporció. 

Criteris ambientals 

D’acord amb la documentació ambiental del Pla, aquest sector té una afectació 
ambiental alta pel que fa al conjunt dels criteris considerats. 

Criteris sectorials 

D’acord amb l’informe de l’ACA de 26 de setembre de 2019,  emès en fase 
d’avanç del present document, el sector no té una problemàtica especial 
respecte de la inundabilitat, si bé es troba en el límit amb un curs fluvial, i, per 
tant, això s’ha de tenir en compte en la fase de planejament derivat. L’informe 
emès per l’ACA el 29 de juny de 2020, sobre l’aprovació inicial del present 
document, no aporta cap informació nova respecte al sector. D’acord amb 
l’informe de l’ICGC, de 21 de gener de 2020, que remet a l’estudi de 26 de 
setembre de 2019 emès en la fase d’Avanç del present document, el sector no 
presenta cap risc geològic aparent.  

Amb la informació disponible, no es detecten altres afectacions sectorials a 
l’escala de treball del present PDU. 

Criteris paisatgístics 

El CPCG inclou el municipi dins les unitats de paisatge Gavarres marítimes, 
Ardenya - Cadiretes i les Gavarres. 

El PTPCG fixa per als plans i projectes l’aplicació directa i obligatòria de les 
Directrius del paisatge, que poden ser desenvolupades de manera més precisa 
mitjançant instruments urbanístics (Directrius del paisatge, article 1.5). 

El PTPCG disposa que, en cas de contradicció, les determinacions relatives a 
elements del paisatge que transcendeixin l’àmbit municipal establertes per plans 
directors o especials urbanístics que comprenguin, al menys, una unitat de 
paisatge, prevalen sobre les determinacions d’ordenació del paisatge dels 
instruments de planejament general urbanístic municipal (Directrius del paisatge, 
article 1.6). 

A l’article 3.3 Directrius OQP1, de les Directrius del paisatge, el PTPCG disposa, 
textualment, el següent:  

1. Promoure una configuració compacta dels nuclis urbans ja consolidats i 
evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. 

3. Evitar que les extensions urbanes afectin negativament figures, perfils i 
escenaris urbans d’interès paisatgístic, particularment en els casos en que 
puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació, carretera-aparador 
(definit en l’article 3.4) o continus de la façana litoral (article 3.20). Els principals 
fenòmens de conurbació es produeixen en els següents espais: ..., Blanes-Lloret 
de Mar, Sant Feliu de Guíxols-Palamós, Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro, 
Palamós-Palafrugell, ...,Torroella de Montgrí-l'Estartit, ... 

Conclusions 

La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, segons les projeccions de població per a 2038 formulades per 
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l’IDESCAT, creixeria el 9,48% respecte de la població de 2018, i Santa Cristina 
d’Aro passaria de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que significaria un creixement 
similar, del 9,47% respecte de la població de 2018. 

Durant el període 2002-2018, el municipi ha registrat un increment de població 
de 1.997 habitants (el 62%), i, al mateix temps, un augment del nombre 
d'habitatges de 912 unitats (el 22%). La diferència entre ambdós percentatges 
indica que hi ha demanda d'habitatges. Per tant, a partir de l’anàlisi de les 
característiques del nucli i de les previsions de creixement demogràfic, es 
considera que la demanda d'habitatge no està garantida per les previsions del 
planejament general urbanístic vigent.  

En resum, atesa la dimensió del creixement, per sobre de l’admissible en 
aplicació de l’estratègia assenyalada pel PTPCG, es considera pertinent valorar 
la idoneïtat del sector respecte de la sostenibilitat i l‘adequació al planejament 
territorial. Per tant, el sector és objecte d'actuació per part del present PDU. 

Així, cal que el planejament urbanístic municipal reconsideri el conjunt dels 
sectors que se situen a l’entorn del nucli urbà de Santa Cristina amb la finalitat 
de reduir el creixement total previst avui pel POUM per tal que el conjunt 
d’aquests àmbits o altres que s’hi puguin incorporar no superin la superfície 
màxima admisssible pel planejament territorial en aquest nucli urbà. 

Altrament, un nou POUM, l’Avanç del qual es va aprovar l’1 d’agost de 2018, es 
troba en tramitació, en compliment de la sentència núm. 114, de 6 de juny de 
2013, corresponent al recurs 495/2008, que determina que, vist que el POUM 
preveu un excés de 132,91 ha de sòls urbans no consolidats i sòls urbanitzables, 
cal eliminar aquest excés en el termini de sis mesos per tal d’adaptar els 
creixements a les determinacions del Pla director territorial de l’Empordà 
assumides pel PTPCG. 

Per tant, la valoració d’aquest municipi es fa a la llum la sentència suara 
esmentada que dictamina el creixement màxim per al municipi i d’acord amb el 
POUM que, en compliment d’aquesta, es tramita en paralꞏlel i ha de ser 
l’instrument que concreti l’abast detallat de la reducció. 

Pel que fa a la situació del sector es constata que se situa confrontant al sistema 
d’espais oberts amb la categoria de protecció preventiva del planejament 
territorial, i per tant es considera adequat incloure els sòls del sector a les 
esmentades categories. 

Proposta del PDU 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUND 18 els 
Àrids i incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable. 

Es proposa la directriu  per al planejament general municipal d’establir la 
qualificació de Rústec (clau 22), regulada als articles 262 i 263 de la Normativa 
del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Proposta del POUM 

La revisió del POUM, seguint les determinacions del PDU-RSNS-LG, extingeix el  
sector i inclou aquests terrenys en el sistema territorial d’espais oberts. 
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5.6 L’AVANÇ DEL POUM 

En data 1 d’agost de 2018 l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va aprovar l’Avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística  Municipal, document previ a la redacció del la revisió del 
POUM que conté els grans objectius i primeres estratègies del futur Pla i diferents 
alternatives d’ordenació.  

5.6.1 SINTESI DE LES PROPOSTES DE L’AVANÇ DE PLA 

Propostes de l’Avanç de Pla en relació a la 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.  

En base a les tendències de creixement residencial actuals, es proposa que el nou Pla 
revisi els 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 l’Avanç proposa mantenir les determinacions del POUM 2008 
que donen especial significació al nucli històric, 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 proposa mantenir l’activitat econòmica existent) i el sector hoteler 
Les Teules. La proposta d’Avanç incorpora també al sòl urbà els sectors urbanitzables 
del POUM2008 ja desenvolupats: SUD La Teulera, SUD Mas Pla C, SUD Mas 
Trempat i SUD Tueda.  

També es proposa mantenir els sectors de millora urbana no desenvolupats i 
incorporar 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 es corresponen amb 
les urbanitzacions històriques i 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, així com mantenir també els 
sectors d’activitat econòmica. Pel que fa als sectors no desenvolupats es proposa 
reduir la seva extensió, atenent a motius d’innecessarietat, afectacions per situacions 
de risc hidrològic o geològic i en alguns sector es proposa la seva extinció. 

L’Avanç fa especial esment a la problemàtica dels assentaments existents amb dèficits 
d’urbanització on es proposa la redacció d’un programa d’adequació mantenint el 
caràcter actual d’assentaments residencials de baixa densitat amb emplaçaments 
discontinus situats en la seva majoria, en espais d’interès natural.  

Sòl no urbanitzable  

Pel que fa al sòl no urbanitzable l’Avanç proposa mantenir l’ordenació del POUM 2008 
incrementant la seva superfície en 39,6Ha de sòl com a conseqüència d’incorporar en 
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aquest règim de sòl, parcialment o totalment, sòl provinents dels sectors de sòl 
urbanitzable que redueixen la seva extensió o es desclassifiquen. 

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.  

El document d’Avanç incideix en la problemàtica de les urbanitzacions consolidades en 
sòl no urbanitzable corresponents als assentaments de Romanyà de la Selva i del 
Barri de Salom, indicant la conveniència de que el nou Pla plantegi, per la via d’una 
figura de planejament especial, la resposta i solució a la problemàtica urbanística 
d’aquests dos àmbits territorials.  

Propostes de l’Avanç de Pla en relació als sistemes urbanístics.  

Sistema hidràulic: 

L’Avanç del Pla incorpora també una Diagnosi d’inundabilitat per tal d’avaluar els 
principals cursos fluvials que discorren pel terme municipal. En base a aquesta situació 
hidrològica i en aplicació de la normativa sectorial, es plantegen diferents situacions de 
risc que el nou Pla haurà de resoldre.   

L’Avanç planteja que el nou Pla incorpori 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.  

Sistema d’equipaments: 

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.  

Sistema d’espais lliures: 

L’Avanç 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 
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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, s’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. 

Sistema d’infraestructures de mobilitat 

L’Avanç exposa que la xarxa viària ve determinada per tres 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. 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.  

Serveis tècnics: 

L’Avanç 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 
instalꞏlacions d’abassegaments, 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 instalꞏlació 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  

L’Avanç de Pla planteja les tres alternatives següents: 

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.  
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- No modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a 
l’ordenació establerta en el POUM 2008.  

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   

L’Avanç exposa que amb aquesta alternativa, a banda d’adaptar i actualitzar el POUM 
vigent, es 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 en base als creeixements màxims que 
determina el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i als condicionants que 
per complimenmt de sèntencies judicials limiten els creixements residencials en sòl 
urbà no consolidat i en sòl urbanitzable.  

 

5.6.2 ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANÍSME DE GIRONA EN 
TRELACIÓ A L’AVANÇ DE PLA 

La Comissió  Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió celebrada el 13 de febrer de 
2019,  vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, va 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: 

ACORD de la CTU de Girona 

1.- Pel que fa als creixements proposats,  

1.1.- D’acord amb el que s’exposa a la part valorativa de l’Informe, 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. 
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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’exposa a la part valorativa der  l’Informe.  

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 s’efectuen les 
consideracions següents:  

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 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 parcelꞏles 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 hauria de minimitzar la seva superfície en coherència amb els criteris 
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exposats a la part valorativa. Caldrà doncs, en la mesura del possible, replantejar 
el sector discontinu SUD15 valorant la possibilitat 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, o en tot cas, si es pretén mantenir aquesta discontinuïtat, assegurar que 
aquesta peça de terrenys es destinarà a espais lliures, amb escreix dels mínims  
establerts per la legislació vigent en matèria d’urbanisme, els quals s’hauran de 
situar a l’àmbit on es pretén materialitzar l’aprofitament urbanístic. 

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 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 Reglament de DPH pel que fa als 
usos admesos en els àmbits afectats també per la inundabilitat del Ridaura.  

2.1.6.- 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.  

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 instalꞏlacions d’abassegament, classificació d’àrids, dipòsit i 
tractament de residus de la construcció, considerant  l’impacte ambiental i 
paisatgístic que representen aquests tipus d’instalꞏlacions, 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 
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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.  

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 

La present Memòria Urbanística, en el seu capítol 6 - MEMÒRIA DESCRIPTIVA I 
JUSTIFICATIVA DEL POUM, exposa detalladament el compliment de les 
determinacions de l’Acord de la CTU-Girona en relació a l’Avanç de Pla. 

  

5.7 PARTICIPACIO CIUTADANA 

Amb l’aprovació per part de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro de l’Avanç del Pla, es 
donà el tret de sortida al PROCÉS D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 
pel qual, a més d’informar dels continguts de l’Avanç de Pla, tenia per objectiu recollir 
les opinions i aportacions de les entitats i institucions interessades i dels habitants de 
Santa Cristina respecte a cada un dels diferents àmbits de reflexió i treball proposats.   

Es varen articular diversos canals i mitjans per a la recollida d’opinions, suggeriments i  
propostes relacionades amb l’Avanç del pla. Dins d’aquest programa es varen obrir 
diferents sistemes per a recollida de les diferents aportacions: 

‐ Web del POUM, a on es va crear un apartat per a recollir les opinions de la 
ciutadania (una bústia ciutadana), on presentar propostes (emplenant un 
formulari), i on poder respondre a l’Enquesta de Percepció Ciutadana.  

‐ l’Oficina d’Atenció Ciutadana, habilitada per a la informació de la revisió del POUM 
‐ l’Oficina del POUM, que va romandre oberta dos dies a la setmana al llarg del 

quart trimestre de 2018, a on es varen rebre u  total de 132 visites concertades 
amb l’equip redactor 

‐ la recepció formal de suggeriments, amb registre d’entrada a l’Ajuntament, amb un 
número total de 104 escrits presentats. 

‐ constitució de la Comissió de seguiment del POUM   
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REUNIONS CONCERTADES 

L’Oficina del POUM, adscrita a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, va estar oberta i a 
disposició de la ciutadania tots els matins dels dimecres i divendres dels mesos 
d’octubre, novembre i desembre. El director de l’equip redactor del POUM va atendre 
de forma individualitzada a totes aquelles persones que ho varen solꞏlicitar cobrin un 
total de 146 persones individuals o entitats, agrupacions i partits polítics que van 
demanar aquesta assistència.  

SUGGERIMENTS REBUTS  

Un cop finalitzat el programa d’atenció individualitzada l’Ajuntament va disposar obrir 
un nou període per tal que totes les persones i/o institucions que ho solꞏlicitessin 
poguessin aportar suggeriments a l’Avanç presentat a la ciutadania. L’Oficina del Pla 
va rebre, en aquest període de gener a desembre de 2019, un total de 124 escrits de 
suggeriments.  

VALORACIÓ I SINTESI DE LES APORTACIÓNS 

Del conjunt  de les visites individualitzades ateses per l’equip redactor al llarg del 
segon trimestre de 2019 i dels escrits de suggeriments presentats al llarg del 2019, es 
fa la següent valoració a partir de l’agrupació dels seus continguts que fan referència a 
temes de caràcter general de rellevància. 

Partits polítics i entitats ciutadanes 

Es varen concertar reunions amb la totalitat dels partits polítics amb representació 
municipal, que ho van solꞏlicitar, informant-los detalladament dels continguts (criteris, 
objectius i alternatives) de l’Avanç de pla i es recolliren les  primeres aportacions dels 
mateixos centrades en temes de model urbanístic, anàlisi de la situació heretada i 
línies d’actuació futures. 

Igualment es celebraren reunions amb les entitats locals Sterna, Salvem Solius, SOS 
Costa Brava i Naturalistes de Girona, que manifestaren el seu rebuig frontal a les 
propostes de creixement de l’Avanç per trobar-les excessives i injustificades i 
apuntaren aspectes particulars d’interès relacionats amb la protecció ambiental  
paisatgística del territori. 

Administracions 

Es produïren diferents trobades amb representants de les diferents administracions 
relacionades amb l’ordenació urbanística municipal: INCASOL, l’ACA, els Serveis 
Territorial d’Urbanisme de Girona i la Direcció General d’urbanisme de la Generalitat. 
En totes elles es tractaren els principals temes relacionats amb el model de 
creixement, precedents urbanístics, situacions a tractar específicament per raó de risc 
(zones inundables) 

Entitats urbanistiques colaboradores 

Es varen concertar diverses reunions amb la totalitat de les EUC de les 
urbanitzacions històriques: Can Reixach, Rosamar, Vall Repòs, Sant Miquel d’Aro, 
Bell-lloc, Golf Costa Brava i Les Teules. 

Totes elles manifestaren la necessitat de superar la situació actual, de suspensió de 
llicències en que es troben donada la condició fixada pel vigent POUM de procedir 
prèviament a la formalització de les cessions de sòl corresponents als sistemes 
urbanístics i recepció de les obres d’urbanització. Es concretaren propostes d’acord 
en relació a les obres de millora d’urbanització que cal fer.  

Àmbits de planejament en sòl no urbanitzable 

Es proposen actuacions en els següents àmbits 
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PEU Mas Torrella: ampliació de la capacitat hotelera 
PEU Can Jofre: revisió de la seva necessitat 
La Santa – Hípica: necessitat de consolidar les activitats autoritzades existents  
Zona industrial Solius: demanen s’ampliïn les instalꞏlacions existents. 

Urbanitzacions existents en sòl no urbanitzable 

L’existència dels barris consolidats en SNU de Salom i Romanyà de la Selva han 
provocat molta inquietud entre els veïns afectats, tant pel que fa a la inconcreció de 
la  seva situació urbanística com l’ambigüitat de la normativa actual aplicable en 
aquests àmbits. L’equip redactor es va reunir en diferents ocasions amb el conjunt 
de veïns convocats a diferents reunions i de forma individualitzada amb persones 
afectades per la situació actual.  
Els veïns personats del Barri de Salom demanen principalment ampliar els usos 
permesos i millorar les condicions d’edificació. 
Els Veïns personats de Romanyà demanen principalment que se’ls consideri com a 
urbanització existent i es modifiqui el límit del PEIN de forma que quedin fora 
d’aquest espai d’especial protecció. 

Àmbits de planejamnet en sòl urbanitzable residencial 

Dels sectors de sòl urbanitzable no desenvolupat, la síntesi de les aportacions 
presentades és la següent: 
SUD 01 Ridaura: es demana el seu manteniment com a futur creixement residencial  
SUD 05 Estació i SUD 06 Camí Vell: davant la proposta de l’Avanç de classificació 
tres propietaris afectats demanen el seu manteniment com a futur creixement 
residencial 
SUD 08 Mas Pla: davant la proposta de l’Avanç de reduir el seu àmbit territorial, els 
propietaris afectats demanen es mantingui aquests sector tal i com està en el 
planejament vigent. 
SUD 12 Bell-lloc III: es demana la rectificació dels límits del sector adequant-lo a la 
realitat consolidada 
SUD 13 Riera Molinets: mentre els propietaris de finques edificades demanen se’ls 
exclogui del sector, els promotors del desenvolupament del pla demanen es 
mantingui en les condicions actuals.  

Àmbits de planejamnet en sòl urbanitzable industrial 

Els dos sectors de sòl urbanitzable industrial SUD Mas Tarres i SUD Mas Reixach – 
Les Bernardes  es troba greument afectats per risc d’inundació.  
Les aportacions presentades demanen per una part l’anulꞏlació o reducció del 
sector Les Bernardes (Sterna) i per altre mantenir els sòl no afectat donada la 
necessitat de sòl d’aquestes característiques al municipi.  

Àmbits de planejament en sòl urbà 

De les aportacions en aquest tema cal fer referència: 
PAU – El Colomar: els promotors demanen es mantingui amb l’ordenació actual 
PMU Suberolita: demanen es doni compliment a la sentència del TSJC 

Propostes de grups de veïns 

De forma colꞏlectiva diferents grups de veïns han mostrat interès per les propostes 
del nou planejament proposat: 
Carrer Església: reordenació dels límits del sòl urbà amb el barri de Salom i revisió 
de les condicions d’edificació i usos 
Carrer Fanal: revisió de les alineacions i condicions d’edificació 
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Carrer Pere Gironès: revisió de les edificacions existents als darreres del carrer, 
actualment en sòl urbanitzable (SUD l’Estació) i de les afectacions viàries i de 
protecció hidrològica 
La Teulera: revisió de les condicions d’edificació en la zona de cases en filera 

Propostes de particulars 

La majoria de les 146 visites individualitzades i dels 124 escrits de suggeriments, la 
gran majoria fan referència a qüestions molt particulars, centrant el seu interès en 
disposar de major informació sobre la seva situació urbanística o plantejar 
problemàtiques que demanen es tinguin en compte. Per la naturalesa d’alguna 
d’aquestes aportacions destaquem:    
Can Sureda: ampliació a usos hotelers i equipament cultural privat 
Bufaganyes; ampliació del sòl urbà 
Cala Sr Ramon: inclusió en Catàleg 
Esclat: necessitat d’ampliació de les instalꞏlacions existents 
Bon Preu: necessitat de reconèixer les instalꞏlacions existents 
Can Xerta: adequar la zonificació als usos  d’activitat econòmica 
Afectacions Golf: situacions de parcelꞏles sense accés a vial, finques amb 
qualificacions errònies, situació de les zones d’equipaments privats  
Afectacions Rosamar: revisió de l’ordenació en zones d’equipaments privats 
Afectacions Sant Miquel d’Aro: revisió de l’ordenació en finques inedificables  
Afectacions PEIN – Can Reixac – Vall Repòs: revisió de la delimitació dels espais 
PEIN que afecten a parcelꞏles edificades 

Cataleg de masies i cases rurals 

Les aportacions fetes es concreten: 
- en solꞏlicitud d’ampliació d’usos (majorment hoteler en messies de característiques 
significades) i usos vinculats amb el lleure 
-  en revisar les condicions edificació 
-  en demandes de noves incorporacions 

Normativa urbanística 

En relació a la normativa urbanística vigent es demana la relectura i major 
concreció d’alguns aspectes relacionats amb condicions d’edificació i usos en sòl 
urbà.    
 

COMISSIONS DE SEGUIMENT DEL POUM 

En relació  a les reunions de la Comissió Informativa de Treball i Seguiment, aquesta 
Comissió, formada per l’equip de govern i representants de tots els grups municipals 
tenia com a missió coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM, gestionar i 
incorporar al planejament les aportacions del Programa de Participació Ciutadana i de 
difusió en general, valorar els aspectes generals del planejament, avaluant el procés 
de redacció del POUM. La Comissió s’ha reunit en un total de 7 sessions, de les que 
consta Acta redactada pel Secretari de la Corporació. Aquestes Comissions es 
celebraren les dies: 

Comissió 1: 28 de setembre 2018 
Comissió 2: 11 d’octubre 2018 
Comissió 3: 26 d’octubre 2018 
Comissió 4: 9 de novembre 2018 
Comissió 5: 23 de novembre 2018 
Comissió 6: 25 de gener 2019 
Comissió 7: 7 de febrer 2019 
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AMPLIACIÓ DEL PERIODE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Amb motiu de la redacció i tramitació administrativa del Pla Director Urbanístic de 
Revisió dels Sòls no Sostenibles del Litoral Gironí, l’agenda dels treballs de redacció 
del POUM va quedar modificada, retardant l’aprovació inicial de la revisió del POUM a 
disposar de l’aprovació del PDU-RSNS-LG pel fet que les determinacions del PDU 
condicionaven les del POUM.  

El PDU es va aprovar definitivament el 28.01.2021, situació que va permetre mantenir 
un nou període de participació ciutadana al llarg de tot l’any 2020, en el que l’equip 
redactor va continuar atenent les visites de particulars, associacions i institucions i 
assistint a l’Ajuntament en totes les qüestions relacionades amb la planificació 
urbanística del municipi. 

.  
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6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DEL POUM 
 

6.1 CONDICIONANTS I OBJECTIUS DE LA REVISIÓ DEL POUM 

Tal i com es reflexa a l’apartat introductori de la present Memòria Urbanística, la revisió 
del planejament urbanístic municipal de Santa Cristina d’Aro 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.  

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. adaptació del POUM als criteris, directrius, recomanacions i 
determinacions del Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls no 
Sostenibles del Litoral Gironí (PDU-RSNS-LG), aprovat definitivament  
en data 28/01/2021. 

3. Incorporació de les modificacions puntuals del POUM/2008 aprovades en 
el període 2008/2018 

4. Incorporació de l’ordenació i determinacions del planejament derivat 
executat en el període 2008/2018 

5. Compliment a les determinacions de l’Acord de la CTU-GI en relació a 
l’Avanç de pla 

La resultant d’aquesta situació 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. 

El nou POUM, un cop assolides les obligacions ja exposades que el justifiquen i 
motiven, te per objectiu 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.  

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. 

Aquesta cultura territorial s’ha evidenciat al llarg d’un procés altament participatiu que 
ha posat l’accent en les següents qüestions: 
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- 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 

- l’acatament de les determinacions judicials que l’afecten 
- l’acatament a les directrius del planejament territorial 

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 permès 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. 

 

6.2 PROPOSITS I DETERMINACIONS DE CARACTER GENERAL 

6.2.1 SÍNTESI DELS PRINCIPALS PROPÒSITS DEL POUM 

A. ENCAIX TERRITORIAL 

Coherència planificadora 

La revisió del POUM cerca l’encaix entre les voluntats municipals en l’ordenació urbanística del 
seu territori i les determinacions del planejament territorial, que limiten el seu creixement, dels 
plans sectorials que l’afecten i dels plans directors urbanístics que condicionen el model de 
creixement 

B. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

La revisió del POUM, en relació a la classificació del sòl, resta condicionada 
principalment per tres necessàries actuacions d’obligat compliment: l’acatament de les 
sentències judicials dictades en relació al POUM/2008, les limitacions al creixement 
urbà residencial que determina el PTP-CG i les determinacions del PDU-RSNS-LG. 

Règim de sòl 

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

- Ordenar els espais frontera del sòl urbà 
- Revisar la classificació dels sòls urbanitzables en base als condicionants 

referits 

Sensibilitats del medi 

- Ordenar espais de referència colꞏlectiva amb l’objectiu de trenar una xarxa 
d’espais urbans i rurals relacionats 
 

C. SISTEMES URBANÍSTICS 

Mobilitat 

- Mantenir l’estructura general bàsica del POUM/2008 
- Adaptar  la xarxa viaria a la nova situació resultant de la revisió dels sòls 

urbanitzable 
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- Actual sobre la mobilitat local amb mesures de pacificació i millora en la qualitat 
de l’espai públic 

Equipaments 

- Mantenir l’estructura del sistema d’equipaments del POUM/2008 
- Completar la xarxa d’equipaments en les urbanitzacions històriques amb 

dèficits  

Espais lliures 

- Potenciar el Ridaura com a eix estructurador reforçant el Parc Fluvial 
- Millorar la connexió entre les zones verdes urbanes i integrar els espais lliures 

que resulten dels tres sectors de sòl urbanitzable ordenats 
- Planificar de forma unificada el sistema territorial d’espais oberts i els espais 

lliures urbans  
- Reforçar l’anella verda que estructura espais lliures amb la via verda i connecta 

els espais centrals amb els EIN 
 

D. ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

Ordenació del sòl urbà 

- Ordenar els sectors i àmbits delimitats de forma que siguin operatius i 
gestionables per l'ajuntament, els particulars afectats i/o les entitats 
urbanístiques de conservació  

- Definir models de gestió pels sistemes generals no inclosos en àmbits de 
planejament derivat 

- Posar especial atenció en l’ordenació de l’espai urbà buit que roman sense 
desenvolupar 

- Fixar condicions d’arquitectura sostenible en termes d’eficiència i de reducció 
del consums 

- Ordenar les vores del teixit urbà i endreçar els espais intersticials que hagin 
banalitzat la perifèria de la ciutat, amb especial atenció a les façanes urbanes 
del Ridaura i de les carreteres i camins d’accés als nuclis.  

- Incorporar al règim del sòl urbà els sectors desenvolupats provinents del sòl 
urbanitzable 

Sectors urbans amb dèficits d’urbanització  

- Actuar en les set urbanitzacions històriques amb dèficits d’urbanització, 
revisant els paràmetres urbanístics que fan referència a les tipologies, les 
densitats i els aprofitaments, així com les condicions de parcelꞏlació, d’ús i de 
gestió determinades en el planejament vigent 

Ordenació del sòl urbanitzable 

- Revisar la quantia dels creixements residencials ordenats ajustant-los a les 
determinacions del PTP-CG i del PDU-RSNS.LG i a les necessitats socials, 
econòmiques i socials que imposa la situació actual. 

- Reservar per a creixements futurs part dels sectors no desenvolupats que 
permeten relligar la trama urbana i completar els sistemes d’espais lliures i 
equipaments 

- Atendre les condicions ambientals i paisatgístiques que imposa el Parc fluvial 
del Ridaura en el sector limítrof. 

- Adaptar l’ordenació els sectors industrials del POUM/2008 als condicionants 
que resulten de la situació de risc hidrològic  
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Ordenació del sòl no urbanitzable 

- Reforçar la protecció d’espais d’interès natural d’àmbit supramunicipal 
- Protecció d’espais i elements d’interès natural d’àmbit més local amb funcions 

connectores 
- Revisar la zonificació del SNU fent-la compatible amb l’ordenada al PTP-CG 
- Revisar els usos admesos i les condicions d’edificació 
- Resoldre la situació urbanística de les dues urbanitzacions emplaçades en el 

sòl no urbanitzable 

Paisatge: 

- Preservar els paisatges singulars del municipi 
- Actuar sobre la perifèria dels assentaments urbans 
- Conservar la matriu agrària i forestal 
- Potenciar els itineraris identitaris i incorporar el vector paisatge en les noves 

ordenacions 
- Aplicar normativament les directrius de paisatge generals 

 

6.2.2 DETERMINACIONS DEL POUM 

Amb caràcter general la revisió del POUM: 
a) classifica el territori en les classes de sòl definides per la llei i en els àmbits o les 

superfícies que resultin després de donar compliment als condicionants 
anteriorment referits, donat que aquesta classificació es fa seguint les 
determinacions que fixa el Pla territorial Parcial de les comarques gironines, l’obligat 
compliment de les diferents Sentències dictades pel TSJC que afecten a la 
classificació del sòl ordenada en el POUM/2008 i les directrius que estableix el Pla 
Director Urbanístic de Revisió dels sòls no sostenibles . 

b) estableix les determinacions que corresponen a cada classe de sòl resultant per a 
aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 

c) desenvolupa per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori. 
d) determina els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament 

econòmic i social del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir 
l’oportunitat i la conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos públics 
derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 

e) incorpora previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
f) Defineix el sistema general d’espais lliures públics que sigui adequada a les 

necessitats del municipi. 
 

6.2.3 ELS SISTEMES URBANÍSTICS 

La revisió del POUM, donat que no solament no proposa nous creixements sinó que 
redueix i/o extingeix, per imperatiu legal, les previsions fetes en el Pla del 2008, manté  
l’ordenació bàsica dels sistemes ordenats anteriorment en els sòls urbans, tant en les 
àrees centrals urbanes com en les urbanitzacions històriques i, seguin el criteri del 
POUM/2008, es proposa completar i millorar les dotacions d’espais lliures i 
equipament amb les aportacions que resulten del desenvolupament dels sectors  
urbanitzables. 

Infraestructures de mobilitat 

Es manté l’ordenació d’una estructura viària bàsica que connecti les diferents àrees 
urbanes a partir de les vies d’accés al municipi i de les vies transversals i eixos nord- 
sud que, en el seu conjunt, constitueixen la xarxa bàsica del municipi. Aquesta xarxa 
permet la superposició d’una trama viària per a vianants i de carril bici en bona part del 
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seu recorregut, per tal de connectar les principals zones verdes, espais lliures urbans  i 
equipaments i  connectar amb els principals camins i vies rurals. 

A nivell d’infraestructures interurbanes, la xarxa viària de la població 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. 
Les dues primeres, amb molta incidència en l’estructuració urbana del nucli, varen 
marcar des del principi la morfologia dels seus assentaments situats en la vall del 
Ridaura. Carreteres més secundàries, com les de Solius, la de Bell-lloc a Romanyà o 
la del Masnou, donen accés a els nuclis veïnals i a les urbanitzacions històriques. 

L’Ajuntament de Santa Cristina, en els últims anys, ha procurat millorar les condicions 
de la xarxa local i reduir o anular part de  les afectacions viàries que el planejament 
vigent determinava sobre elements principals de la xarxa bàsica, com les actuacions 
sobre les carreteres de Girona a Sant Feliu i de Santa Cristina a Castell d’Aro, en 
alguns casos amb intervencions d’urbanització i millora, i en alguns altres procedint a 
modificacions puntuals del POUM per tal evitar afectacions innecessàries sobre 
edificacions i activitats situades en front les carreteres.    

L’estructura viaria, mes enllà de les actuacions de millora i/o reurbanització fetes en 
diferents àmbits del sòl urbà consolidat, s’ha reforçat amb les aportacions fetes gràcies 
al desenvolupament dels quatre sectors de sòl urbanitzable que en aquests període 
s’han executat: SUD-2 Serra Sol III, SUD-3 Teulera, SUD-9 Mas Pla C, SUD-11 Mas 
Trempat II i SUD-14 Tueda. 

Espais  lliures 

L’estructura del sistema d’espais lliures de Santa Cristina d’Aro ve condicionada  per 
les dinàmiques urbanístiques de desenvolupament que entre els anys 1.963 i 1.972 
varen consolidar les urbanitzacions històriques desconnexes del nucli, que han 
configurat l’actual morfologia urbana. El municipi disposa de diferents zones 
destinades a espais lliures, bona part d’ells, fruit de cessions de terrenys provinents del 
desenvolupament dels anteriors Plans parcials i que el POUM/2008 completa i,  
preveient la seva connexió a través de la xarxa viària i de passejos de vianants, pretén 
estructurar com un conjunt funcional únic, vinculat a les rieres i torrents existents, 
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 POUM/2008 ordenava un total de 129,27 ha de sòl que qualificava com a sistema 
d’espais lliures, si bé no sempre diferenciava entre els sòls que formen part del 
sistema d’espais lliures i els sòls que en realitat formen part del sistema hidràulic, 
donant-se el cas que a l’hora de quantificar la superfície ordenada com a espais lliures 
aquesta inclou part del sòl del sistema hidràulic. 

En relació al sòl urbà ordenat l’any 2008 la situació actual es pràcticament la mateixa 
donat que ni els PAU ni els SMU (a excepció del SMU07) s’han desenvolupat. En la 
totalitat de les set urbanitzacions històriques: Rosamar, Golf Costa Brava, Can 
Reixach, Bell-lloc III, Les Teules, Sant Miquel d’Aro i Vall Repòs, els planejaments 
derivats ordenaven un 68,59% del sòl total que destinaven a espais lliures. La revisió 
del POUM manté aquestes determinacions amb excepció de la urbanització Sant 
Miquel d’Aro en la que una part important de la seva superfície es classifica dins el sòl 
no urbanitzable, fet que comporta que part dels espais lliures ordenats en el 
POUM/2008 es desqualifiquin. 

Les úniques actuacions executades que amplien el sistema d’espais lliures provenen 
dels cinc sectors de sòl urbanitzable delimitat: Serra Sol III, Teulera, Mas Pla C, Mas 
Trempat II i Tueda, que aporten en el seu conjunt un total de 5,35 ha de sòl que 
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representen el 10,23% del sòl que el POUM/2008 ordenava, com a espais lliures, en 
els sectors urbanitzables residencial. 

Equipaments 

La revisió del POUM manté, en sòl urbà, les reserves d’espais que es considera més 
idonis per configurar el sistema d’equipaments, amb les limitacions que suposen els 
condicionants que han provocat l’extinció de sòls urbans i urbanitzables per imperatiu 
legal, que afecten principalment a les previsions basades en creixements en el sòl 
urbanitzable que no es produiran. 

No obstant es manté la potenciació de l’àrea esportiva situada a l’oest del nucli urbà, 
de l’àrea pròxima a l’Església a on es situava el C.E.I.P. i l’Escola Bressol, i de la zona 
d’equipaments administratius a l’extrem sud-oest de l’àrea urbana, a on es troba 
l’Ajuntament. Per motius de l’extinció del SUD07 “Equipament Teulera” es prescindeix 
de la previsió de sòl per a equipament escolar que el POUM/2008 situa dins l’àmbit 
d’aquest sector de sòl urbanitzable.  

El desenvolupament urbanístic dels darrers anys ha dotat al municipi de les reserves 
de sòl necessàries per cobrir les demandes ciutadanes en funció de la seva població, 
si be la seva distribució territorial és molt dispersa i no sempre relacionada amb el 
sistema general d’espais lliures. 

De les actuacions previstes de reforç i/o ampliació dels equipaments ordenats l’any 
2008 dues s’han dut a terme mitjançant cessions anticipades de sòl en sectors 
urbanitzables delimitats que no s’han desenvolupat: l’ampliació de l’equipament 
escolar situat a prop de l’Església, dins el sector SUD 08 Mas Pla A i que actualment 
es destina a aparcaments, i el sòl a on es troba construït l’Espai Ridaura, en terrenys 
del sector SUD 01 Ridaura. 

 

6.2.4 LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

SÒL URBÀ: 

El POUM detalla l’ordenació urbanística del sòl, fixa els paràmetres urbanístics 
necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació i assenyala les alineacions. Pel 
que fa a l’ordenació de volums, el Pla preveu unes amb caràcter obligatori o diverses 
alternatives, especificant-les gràficament o bé concretant els paràmetres de l’edificació 
que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten variació. 

En aquest tipus de sòl, la revisió del POUM estableix quins són els elements 
d’urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys que puguin resultar 
afectats adquireixin la  condició de solar, així com en els casos existents de finques 
que no tenen la condició de solar per no disposar d’accés directa a vial.  

Polígons d’actuació urbanística 

El POUM/2008 delimita en sòl urbà un total de 13 polígons d’actuació amb una extensió 
de 422 ha (el 74% del total de sòl urbà ordenat l’any 2008) amb dinàmiques de gestió i 
estats d’urbanització diferents.  

La revisió del POUM manté la delimitació poligonal en les set urbanitzacions històriques,  
delimita 6 polígons nous i manté 4 polígons provinents de l’ordenació anterior que no 
s’han executat.   

Polígons en urbanitzacions històriques 

Set d’aquests polígons afecten a urbanitzacions històriques ordenades entre 1963 i 1972, 
(Golf Costa Brava, Rosamar, Bell-lloc II, Les Teules, Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs i Can 
Reixac) que els planejaments municipals anteriors incloïen en unitats d’actuació 
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(NN.SS/1997) o en polígons d’actuació (POUM/2008), i que ja varen executar la practica 
totalitat de les obres urbanització bàsiques, en base als projectes redactats en aquella 
època, amb les característiques tècniques que en aquell moment s’exigien i d’acord amb 
el marc legal en aquells moments aplicable (Ley del Suelo de 1965), si bé l’administració 
no va formalitzar en el seu moment, ni en el transcurs dels anys posteriors, la recepció 
d’aquestes obres.  

Polígon Nom urbanització 
Planejament 

derivat 
PAU- UH 01 Golf Costa Brava 1963 
PAU- UH 02 Rosamar 1964 
PAU- UH 03 Bell-lloc II 1964 
PAU- UH 04 Les Teules 1965 
PAU- UH 05 Sant Miquel d’Aro 1967 
PAU- UH 06 Vall Repòs 1968 
PAU- UH 07 Can Reixac 1972 

En definitiva, pels àmbits de sòl urbà que es corresponen amb les set urbanitzacions 
històriques amb dèficits urbanístics, la revisió del POUM manté aquesta figura 
d’actuació urbanística, determina que s’actuï en l’àmbit de les set urbanitzacions pel 
sistema de cooperació, concreta  les obres d’urbanització bàsiques que ja es troben 
executades i indica les millores en la urbanització que  manquen per executar en cada 
un  d’aquest àmbits territorials. 

Polígons en actuacions amb ordenació detallada pel POUM  

En els altres àmbits del sòl urbà que el POUM/2008 delimitava polígons d’actuació 
urbanística, la revisió del POUM recull bàsicament les determinacions d’aquells quatre 
(Cases Escoles, Colomar, Avinguda Església i Rec Dilla) que no s’han desenvolupat, 
adaptant-los als criteris i objectius de la revisió, i ordena sis polígons de nova 
delimitació pel que fixa les principals característiques que afecten a les condicions 
d’ordenació, edificació, usos i gestió. En el cas del PA Colomar la revisió redueix en 
7,04 ha la seva extensió per tal de, junt a sòls urbans no consolidats provinents de 
sectors de millora urbana i sòls urbanitzables, donar compliment a la Sentència del 
TSJC núm. 144 que declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable 
ordenats pel POUM/2008. 

Polígon Actuació 
PAU 08 Romanyà de la Selva 
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 Avinguda Costa Brava 
PAU 17 Jacint Verdaguer 

Sectors de Millora Urbana 

El POUM/2008 delimitava sis sectors de millora urbana un cop desclassificat del sector 
“Barri de Salom” que, en compliment de sentència del TSJC núm. 373 que declara nul 
la delimitació del sector de millora urbana SMU-04 Barri Salom, es va classificar com a 
sòl no urbanitzable. D’aquests sis sectors només s’ha desenvolupat el PMU “Hoteler 
Les Teules” que s’incorpora a aquest nou POUM. Dels quatre restants la revisió del 
POUM manté en sòl urbà consolidat l’àmbit industrial “Suberolita” i en sòl urbà no 
consolidat part de l’anterior sector “Accés al Golf Costa Brava” que modifica en 
compliment de la Sentència núm 144 del TSJC, de 14/02/2013.  

La revisió del POUM extingeix els restants tres sectors: Ridaura, El Vilar, i Mas 
Trempat amb una extensió superficial de 7,34 ha. per donar compliment de la mateixa 
Sentència núm 144 del TSJC. 
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SÒL URBANITZABLE: 

És en aquest règim de sòl a on la revisió del POUM introdueix els canvis mes 
substancials, justificats anteriorment, per motius d’obligat compliment: 
- obligatorietat de donar compliment a la Sentència núm 144 del TSJC, de 14/02/2013,  
- obligatorietat de donar compliment a les determinacions del PTP de  les Comarques 

Gironines  
- obligatorietat d’excloure dels processos urbanitzadors els sòls no desenvolupats, en 

zones de flux preferent i afectats per risc d’inundació  
- obligatorietat d’adaptar-se al que ordena el PDU-RSNS-LG 
- obligatorietat de donar compliment a l’Acord de la CTU-Gi, en relació a l’Avanç de 

pla. 
 

Sòl urbanitzable Superfície (Ha) Habitatges 
SUD 1 Ridaura 4,52 203 
SUD 2 El Pedró 1,46 12 
SUD 3 Equip Riera Malvet 6,31 25 
SUD 4 Molí d’en Tarrés 14,38 - 
TOTAL SUD 26,67 240 
SUND 1 Mas Pla 7,94 - 
TOTAL SUND 7,94 - 
TOTAL SÒL URBANITZABLE 34,61 240 

 

A aquests motius ja exposats al llarg de la present memòria i que justifiquen la 
modificació en la classificació del sòl urbanitzable que ordena la revisió del POUM, cal 
afegir altres motius que abunden en la necessària revisió del sòl urbanitzable ordenat 
pel POUM/2008: 

- dimensionar els creixements en relació a les necessitats demogràfiques i 
econòmiques partint dels potencials no consolidats que ofereix el sòl urbà ja 
ordenat i no desenvolupat 

- aplicar dels criteris de sostenibilitat definits en la planificació territorial i en la 
legislació urbanística i sectorial 

- perseguir els objectius que emanen del PDU-RSNS del litoral gironí en relació 
a: 
o adaptar el planejament urbanístic municipal a les estratègies de creixement 

establertes en el planejament territorial vigent 
o adaptar cadascun els àmbits i paràmetres dels sectors urbanitzables 

ordenats a la normativa sectorial i les determinacions vigents en matèria de 
riscos 

o resoldre les incompatibilitats existents entre les delimitacions dels sectors 
vigents i les proteccions territorials en matèria de protecció ambiental 

o concretar, d’acord amb les estratègies territorials, el canvi de model a 
implementar en els sectors destinats a l’extensió urbana. 

Sòl urbanitzable delimitat 

En conseqüència es revisen les determinacions del POUM/2008, en relació a 
l’extensió sòl urbanitzable delimitat adaptant el sòl classificat als criteris i objectius de 
creixement indicats, seguin el criteri de model d’extensió urbana compacta i concretant 
la seva delimitació i determinacions que afecten: 

a) als índexs d’edificabilitat bruta 
b) a la densitat màxima 
c) els usos principals i compatibles 
d) els estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local 

d’espais lliures i equipaments. 
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En relació als 14 sectors de sòl urbanitzable delimitat ordenats en el POUM/2008, la 
revisió del POUM: 

- classifica com a sòl urbà consolidat els cinc sectors que ja s’han desenvolupat: 
Serra Sol III, Teulera, Mas Pla C, Mas Trempat II i Tueda  

- manté tres sectors situats en el perímetre del sòl urbà consolidat del centre del 
nucli, que en el seu conjunt tenen una extensió superficial de 12,29 ha, donant 
així compliment a les estratègies de creixement establertes en el planejament 
territorial vigent que fixa l’extensió urbana màxima admissible pel  nucli de 
Santa Cristina en 12,71ha. Els tres sectors que mantenen la classificació de sòl 
urbanitzable són Ridaura, El Padró i Equipament Roca Malvet, tots ells en 
situació de continuïtat amb el nucli. 

- en compliment de la Sentència núm 144 del TSJC, de 14/02/2013, que declara 
nul l’excés de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable ordenat pel POUM/2008, 
excés que quantifica en 132,91 ha, la revisió del POUM desclassifica cinc 
sectors anteriorment ordenats: Estació, Camí Vell, Bell-lloc III, Equip. Teulera, 
Riera dels Molinets, el sector d’activitats i redueix l’extensió del sector Ridaura. 
La superfície total de sòl urbanitzable que es desclassifica és de 117,69 ha. 

 
Sòl urbanitzable no delimitat 
En base a les directrius, propòsits i objectius que es varen plantejar en l’Avanç de pla i 
les conseqüències derivades dels condicionants legals i territorials es revisen les 
propostes del POUM/2008 en relació al sòl urbanitzable no delimitat, desclassificant el 
sector Els Àrids i ordenant un únic sector que territorialment es part de l’anterior sector 
Mas Pla  A, a  on s’estableix: 

a) les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són 
permeses, en funció dels diferents usos. 

b) les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
c) les connexions amb les infraestructures exteriors. 
d) els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

 

SÒL NO URBANITZABLE: 

El terme municipal de Santa Cristina d’Aro esdevé una peça funcionalment estratègica 
i determinant per a l’equilibri de la matriu territorial de les comarques gironines, i 
participa directament del seu desenvolupament ecològic, paisatgístic, econòmic i 
social. Els espais EIN de les Gavarres i de l’Ardenya - Cadiretes i el sistema fluvial del 
Ridaura, formen un conjunt d’elements identitaris i estructuradors de primer ordre del 
municipi. 

El territori que abasta el terme municipal es veu sotmès, per la seva situació 
geogràfica i les seves característiques naturals i per la seva activitat social, cultural i 
econòmica, a nous requeriments sobre el sòl urbà , urbanitzable i no urbanitzable que, 
per tal no siguin crítiques en un futur, caldrà replantejar en aquesta revisió del 
planejament general amb l’objectiu d’ordenar espais de referència colꞏlectiva capaços 
de trenar una xarxa d’espais urbans i rurals relacionats, amb especial atenció als sòls 
urbanitzables residencials no desenvolupats situats sobre l’eix de la carretera a Castell 
d’Aro. 

El nou planejament urbanístic defineix els usos del sòl no urbanitzable corregeix 
aquelles situacions en què es preveuen usos inadequats en funció de les sensibilitats 
ambientals del terme. En aquesta mateixa línia, valora l’impacte de les urbanitzacions 
disperses en el municipi, que si bé estan classificades com a sòl urbà la majoria es 
troben situades en entorns naturals, amb especial atenció a les existents en Espais 
d’Interès Natural, a on caldrà assegurar la implantació de les condicions més 
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favorables per evitar l’impacte de les activitats humanes sobre la qualitat natural i 
paisatgística de l’espai que les envolta. 

En relació al medi geològic es profunditza en l’identificació de riscos geològics a partir 
de les conclusions del document Diagnosi del litoral i risc geològic dels municipis de 
Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro de l’Agenda 21 municipal de l’any 2011. 

En relació al medi hidrològic el Pla haurà de preveure les millors condicions de 
protecció enfront dels riscos d’inundació mitjançant la delimitació d’àmbits 
hidràulicament funcionals i integrats al territori. Aquesta actuació ha de vincular-se 
directament amb els actuals sòls urbanitzables no desenvolupats destinats a activitats 
econòmiques situats entre la carretera de Castell i el Ridaura. 

En nou Pla manté bàsicament l’ordenació detallada del sòl no urbanitzable que fa el 
POUM/2008, si be s’adapta a les directrius, propòsits i objectius que per aquest règim 
de sòl s’estableixen en l’Avanç de pla. En tot cas i donada la singularitat que atorga al 
municipi el fet d’estar travessat per sistema natural del Ridaura, de disposar de gran 
part del territori situat al nord protegit de manera especial (EIN Gavarres) i de disposar 
de gran part del territori situat al sud també especialment protegit (EIN Ardenya-
Cadiretes), revisa les determinacions del mateix: 

a) partint d’una primera ordenació basada en les unitats de paisatge que 
determina el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines 

b) adaptant-se a les específiques singularitats que es signifiquen per a cada una 
d’elles 

c) recollint les determinacions del vigent Pla especial de protecció del Ridaura i 
establint un règim de protecció especial de la vall de Solius.  

d) concretant els espais amb funcions connectores entre els EIN 
e) regulant cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau 

de conservació i protecció pretesos. 
f) regulant els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 
g) establint els llindars de noves construccions en no urbanitzable 
h) revisant el vigent catàleg de masies i cases rurals. 

 

6.3 PROPOSTES DE CARACTER ESPECÍFIC 

6.3.1 SÒL URBÀ 

La revisió del POUM recull bàsicament l’ordenació detallada del sòl urbà que fa el 
POUM/2008, ajusta la seva delimitació com a conseqüència de l’exercici propi 
d’aquesta revisió  i, atenent a les directrius, propòsits i objectius que es presentaren en 
l’Avanç de Pla, concreta les determinacions del mateix: 

a) aplicant les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o 
afectació d’aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, respectant en tot 
cas la proporció adequada a les necessitats de la població. 

b) assignant usos detallats per a cada zona, revisant en els casos necessaris els 
actuals. 

c) regulant els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les 
edificacions. 

d) determinant quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i 
mediambientals hi han d’ésser protegits. 

e) regulant l’ús del subsòl per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació 
de les infraestructures necessàries per a la colꞏlectivitat, respectant sempre els 
aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 
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La delimitació es fa sobre la base del concepte de sòl urbanitzat i consolidat per a 
l’edificació, inclosos els àmbits pendents d’un procediment de planejament derivat, de 
gestió, o només d’urbanització, per assolir la condició de solar. 

En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories que comporten un règim urbanístic 
del sòl diferents: 

- Sòl urbà consolidat (SUC), constituït pel conjunt del teixit urbà amb solars 
urbanitzats i edificats, i parcelꞏles amb ordenació urbanística detallada per aquest 
POUM, pendents només d’urbanització per assolir la condició de solar. Els sòls 
inclosos en polígons d’actuació urbanística delimitats amb l’únic objecte de millorar o 
completar la urbanització, d’acord amb el que determina la LUC, són també sòl urbà 
consolidat.  

- Sòl urbà no consolidat (SUNC), constituït pel sòl urbà inclòs en àmbits sotmesos a 

una gestió urbanística integrada per actuacions de transformació o reordenació, o una 
gestió puntual per a cessions o adquisicions de sòl públic, i l’execució de la 
corresponent urbanització. Amb aquesta finalitat té la consideració de sòl urbà no 
consolidat: 

a. El sòl inclòs dins l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística, amb ordenació 
urbanística detallada, que contingui cessions de sòl públic. 

b. Aquelles parcelꞏles o conjunt de parcelꞏles afectades parcialment per un vial, no 
incloses en un àmbit de gestió de forma expressa, però que han de cedir 
gratuïtament el sòl afectat de vial, prèviament a la llicència urbanística d’edificació. 

 

En el sòl urbà, quantitativament, la revisió del POUM ordena un total de 586,18 ha de sòl 
que es corresponen a: 

- 574,71 ha de sòl urbà consolidat, de les quals 203,00 ha. es corresponen a les 
ja  ordenades el POUM/2008 un cop ajustat el perímetre d’aquesta delimitació 
del SU/2008 en la nova cartografia digitalitzada, a les delimitacions del PEIN i a 
la incorporació dels sectors de sòl urbanitzable i sectors de millora urbana ja 
desenvolupats i les restants 371,71 ha. a les set urbanitzacions històriques.. 

- 11,46 ha. de sòl urbà no consolidat que corresponen als polígons d’actuació 
que es mantenen i als de nova creació.  

 

 POUM 2008 REVISIÓ POUM  
Sòl urbà 574,76 ha 586,18 ha

Sòl urbà consolidat 544,35 ha  574,71 ha
POUM 135,93 ha 203.00 ha 

PAU – Urbanitzacions històriques 408,42 ha 371,71 ha 
Sectors amb gestió derivada 30,41 ha  11,46 ha

PAU – Nova ordenació 14,27 ha 11,46 ha 
Sectors millora urbana 16,14 ha  

 

En relació a les urbanitzacions històriques 

La revisió del POUM reconeix com a urbanitzacions històriques, que delimita com a 
polígons d’actuació, set àmbits territorials en sòl urbà consolidat provinents de 
anteriors planejaments derivats aprovats entre 1963 i 1972, en el marc de la “Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956 i amb anterioritat a la Ley 
19/1975 de reforma de l’anterior.  
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Polígons d’actuació 
urbanitzacions 
històriques 

Superfície 
(m2) 

Sòl 
públic 
(m2) 

Sòl 
privat 
(m2) 

Sostre 
edificable-
(m2) 

Espais  

lliures (m2) 

Hab 

PAU-UH 01 Golf Costa Brava 1.353.377 174.945 1.178.432 247.718 9.287 513 

PAU-UH 02 Rosamar 370.537 120.394 250.143 142.578 47.416 349 

PAU-UH 03 Bell-lloc II 447.574 82.573 365.001 113.866 28.886 181 

PAU-UH 04 Les Teules 316.561 66.641 249.920 105.568 27.272 259 

PAU-UH 05 St. Miquel d’Aro 513.413 211.150 302.263 117.966 125.540 196 

PAU-UH 06 Vall Repòs 654.183 127.813 526.370 110.886 46.609 208 

PAU-UH 07 Can Reixac 61.500 8.128 53.372 16.012 - 25 

TOTAL PAU-UH 3.717.145 791.644 2.925.501 855.120 285.010 1.781 

 

La causa que han impedit el desenvolupament de les previsions de les NNSS/1997 i del 
POUM/2008 en aquests polígons d’actuació urbanística es deu principalment a les 
condicions que el marc legal en matèria urbanística, vigent en l’actualitat, determina pels 
sectors inclosos en aquest tipus de polígons en sòl urbà i que afecta a la practica totalitat 
d’aquestes urbanitzacions històriques. Aquest marc legal fixa les obligacions que han de 
complir els actuals propietaris així com les noves càrregues que han d’assumir, que fan 
que la gestió d’aquests polígon sigui de difícil execució donat que el sistema de 
repartiment de càrregues i beneficis, en aquests casos, no sempre assegura l’equitat ni la 
participació de la colꞏlectivitat en els beneficis que es generen.  

Tres són els principals problemes que es plantegen actualment per desenvolupar 
tècnicament els set polígons d’actuació que es corresponen amb els àmbits territorials de 
les urbanitzacions històriques: 

a) Serveis bàsics d’urbanització: la dificultat administrativa de recepcionar les obres 
d’urbanització executades fa dècades amb els nivells tècnics i de qualitat que en 
l’actualitat serien legalment exigibles. Les altes càrregues econòmiques que 
resultarien de reurbanitzar aquests sectors amb aquestes característiques 
actualment regulades, es mostren inassolibles econòmicament pels actuals 
propietaris de les parcelꞏles afectades que, en la seva majoria, ja es troben 
edificades. 

En aquest cas la revisió del POUM indica, per a cada una de les urbanitzacions 
històriques, els nivells bàsics d’urbanització existents i les millores que en un futur 
caldrà implementar en serveis concrets així com una estimació dels costos que 
aquestes millores suposen. 

b) Cessions del sòl corresponent als sistemes urbanístics: la manca de formalització de 
la cessió a l’administració de les reserves de sòl per a sistemes inclosos en els 
àmbits de les urbanitzacions històriques que, amb independència de la necessitat 
d’aquests assentaments i de les disfuncions existents entre els processos 
d’urbanització i legalització, presenten actualment dificultats vinculades a la titularitat i 
en conseqüència al registre de les propietats afectades. 

En aquest cas l’Ajuntament ha assumit la iniciativa de procedir a la formalització de la 
titulació a favor de l’administració municipal de les finques qualificades com a 
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sistemes urbanístics (vials, espais lliures i equipaments) ordenades pel planejament 
urbanístic en els diferents àmbits urbans de les urbanitzacions històriques incloses 
en polígons d’actuació. 

c) Sistema d’actuació: amb caràcter general, a excepció feta del PAU Sant Miquel 
d’Aro, el POUM/2008 estableix com a sistema de gestió d’aquests polígons el de 
compensació bàsica. Aquesta condició, declarada nul.la per sentència de la Sala del 
Contenciós Administratiu del TSJC en el cas del PA Bell-lloc II i extensible els seus 
efectes a la resta de polígons de les urbanitzacions històriques, obliga a que es 
traslladi a l’administració local el protagonisme de l’execució urbanística d’aquests 
set polígons. 
En aquest cas i per aquest motiu el nou POUM determina, per a cada una de les 
urbanitzacions històriques, que el sistema d’actuació sigui el de cooperació. 
 

La futura Llei de Territori proposarà adaptar nous mecanismes per reconduir els 
instruments de planejament i gestió de les urbanitzacions amb dèficits esteses pel territori 
català, buscant una major flexibilitat que faci possible abordar amb millors garanties 
aquesta problemàtica. En tant aquest nou marc legislatiu no es concreti, s’han de trobar 
noves fòrmules per tal que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, des d’un punt de vista 
realista i pràctic, pugui fer front a les demandes ciutadanes nascudes des de la 
perspectiva de la vida quotidiana de les persones que hi viuen en aquestes 
urbanitzacions, fent que les mateixes siguin adequades als recursos de l’Ajuntament i 
dels propietaris del sòl afectat i compatibles amb l’entorn a on es troben, assumint tots 
plegats el repte de gestió que representa la resolució del problema, tant en matèria 
urbanística i econòmica  com des de les perspectives de l’habitatge, el medi ambient, el 
paisatge, la seguretat i la mobilitat. Per altre banda la progressiva consolidació de l’ús 
actual com a lloc de residència habitual ha provocat que les mancances existents, prou 
greus quan tenien un ús majoritari com a segona residència, han esdevingut encara més 
importants. 

La revisió del POUM manté la figura dels polígons d’actuació en les set urbanitzacions 
històriques amb dèficits urbanístics i determina que s’actuï en l’àmbit de les set 
urbanitzacions pel sistema de cooperació, concreta  les obres d’urbanització bàsiques 
que ja es troben executades i indica les millores en la urbanització que  manquen per 
executar en cada un  d’aquest àmbits territorials i estima les carregues que l’actuació 
reurbanitzadora suposa. 

Per l’estimació d’aquestes càrregues es parteix del càlcul del mòdul unitari aplicable a 
cada polígon i es prenen com a referència els valors bàsics del sòl i de la construcció 
del 2019 establerts per l’Agència Tributària de Catalunya. La mitjana d’aquests valors 
és 140 €/m² de vial de PEC, que es correspon amb un PEM de 117,65 €/m², per a 
obres d’urbanització d’una qualitat modesta en tots els polígons, prenent com a 
referència la Norma 20 del Reial decret 1020/1993, donat que casos les obres 
executades en cada sector desenvolupen els projectes d’urbanització aprovats en el 
seu dia, pel que no disposen dels estàndards de qualitat i control que estableix la 
normativa sectorial vigent. 

Respecte a l’atorgament de les llicencies d’obres en aquests set àmbits d’actuació, 
ateses les especials característiques de consolidació urbanística que presenten i la 
condició de sòl urbà consolidat que ostenten els sols afectats, es poden solꞏlicitar per 
part dels propietaris les corresponents llicències d’edificació havent-se aquestes 
d’atorgar atès el seu caràcter reglat sempre que es constitueixi la corresponent 
garantia. Es fonamenta aquesta afirmació en el principi de proporcionalitat que admet 
les clàusules legítimes en l’atorgament de les llicències temporals. En aquest supòsit, 
la quantia de la garantia caldrà fonamentar-la en una estimació provisional de les 
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despeses d’urbanització d’acord amb la quota proporcional que correspongui a la 
parcelꞏla.  

L’atorgament d’aquestes llicències segons les dades que consten a l’Ajuntament no 
implicaran l’obstrucció en el procés d’equidistribució de carregues en cada polígon, 
doncs no es preveuen partides indemnitzables ja que els sistemes i l’ l’aprofitament 
mig es troben materialitzats, amb el què únicament s’hauran de determinar les 
despeses d’urbanització. Els propietaris actuals conservaran les seves parcelꞏles 
actuals sense compensacions econòmiques entre ells, amb el què el compte de 
liquidació amb que conclourà cada un dels processos de gestió per cooperació, en 
cada polígon, serà el propi d’un repartiment proporcional de únicament despeses 
d’urbanització. 

Es considera doncs procedent l’atorgament de llicències d’edificació en els àmbits dels 
set polígons d’actuació urbanística, corresponents a les set urbanitzacions històriques, 
simultàniament amb les obres d’urbanització prèvia la constitució de les garanties 
corresponents, a disposició de l’Ajuntament, l’import de les quals serà fixat en el 
moment d’atorgament de les respectives llicències d’edificació. 

 

PAU-UH 01 “Golf Costa Brava”  
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 135,33 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes. Es 
correspon amb la delimitació de la urbanització Golf Costa Brava ja recollida en el 
POUM/2008. 
Condicions de gestió 

- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 
Condicions actuals de la urbanització 

- Pavimentació:  Manca un passatge i un tram de vial (10%) 
- Aigua potable:  Existent de pous propis, fibrociment (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria infradimensionada (20%) 
- Enllumenat públic: Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament: Existent però com a xarxa unitària és insuficient (20%) 
- Plujanes: Inexistent, amb zones edificades que s’inunden (30%). 
- Telefonia: Existent aèria, falta algun tram (20%) 
- Gas:  Existent soterrada (0%) 

Obres a executar 
- Pavimentació: Resta pavimentar un dels passatges i un tram del carrer Gironès. 
- Baixa tensió: Millorar la xarxa aèria actualment infra-dimensionada  
- Aigua potable: Caldria renovar alguns trams deteriorats i construir dos nous pous per 

compensar els dos pous que han quedat fora de servei. Dotar de xarxa d’hidrants 
- Sanejament: Actualment insuficient com a xarxa unitària en els moments de pluja intensa, 

caldria estudiar i implementar solucions per descarregar la xarxa de sanejament de 
l’evacuació d’aigües plujanes. 

- Opcionalment, al no tractar-se d’un servei urbanístic bàsic, caldria completar i renovar algun 
tram de la xarxa aèria existent de telefonia. 

Carregues estimades 
-  Superfície de vials 147.737 m² 
-  Cost estimat d’urbanització (PEM)  2.277.074 € 

 
PAU-UH 02 “Rosamar”  
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 37,97 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes. Es 
correspon amb la delimitació de la urbanització històrica Rosamar, amb planejament 
derivat aprovat l’any 1964, ja recollida en el POUM/2008. 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

Condicions de gestió 
- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 

Condicions actuals de la urbanització 
- Pavimentació:  Manca un carrer petit i les voreres que afronten espais públics (10%) 
- Aigua potable:  Existent (0%) 
- Baixa tensió: Existent soterrada (0%) 
- Enllumenat públic: Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament: Manca la construcció d’una depuradora i ampliar la longitud de l’emissari 

(cost depuradora segons projecte presentat per l’EUC 256.002,70€ IVA inclòs). 
- Plujanes: Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia: Existent aèria (0%) 
- Gas:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 

Obres a executar 
- Sanejament: construcció d’una depuradora i ampliació de la longitud de l’emissari submarí 

existent.  
-  Pavimentació: resta pavimentar un petit carrer i les voreres que confronten amb els espais 

lliures públics.  
Carregues estimades 

-  Superfície vials 57.556 m² 
- Cost estimat d’urbanització (PEM) 399.225 € 

 
PAU-UH 03 “Bell-Lloc II” 
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 44,76 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes. Es 
correspon amb la delimitació de la urbanització històrica Bell-lloc II, amb planejament 
derivat aprovat l’any 1964, ja recollida en el POUM/2008. 
Condicions de gestió 

- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 
Condicions actuals de la urbanització 

- Pavimentació:  Manca un passatge i un tram de vial (10%) 
- Aigua potable:  Existent de pous propis, fibrociment (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria infradimensionada (20%) 
- Enllumenat públic: Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament: Existent però com a xarxa unitària és insuficient (20%) 
- Plujanes: Inexistent, amb zones edificades que s’inunden (30%). 
- Telefonia: Existent aèria, falta algun tram (20%) 
- Gas:  Existent soterrada (0%) 

Obres a executar 
- Pavimentació: resta pavimentar les voreres que confronten amb els espais 

lliures públics, urbanitzar el tram final del carrer dels Pins i obtenir i urbanitzar 
els dos culs de sac previstos al final de la prolongació dels carrers Mas i Pintor 
Dozeman.  

- Enllumenat públic: caldria algunes millores atès que el funcionament és 
deficient. 

- Sanejament : Per a les parcelꞏles amb sistema de sanejament amb fosses 
sèptiques individuals, previstes en el Projecte d’urbanització dels anys setanta, 
s’haurà de construir un sistema de depuració local o connectar a la xarxa 
general del municipi.  

Carregues estimades 
-  Superfície vials 43.350 m² 
- Cost estimat d’urbanització (PEM) 1.014.313 € 

 
PAU-UH 04 “Les Teules” 
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 31,65 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
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a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes. Es 
correspon amb la delimitació de la urbanització històrica Les Teules, amb planejament 
derivat aprovat l’any 1965, ja recollida en el POUM/2008. 
Condicions de gestió 

- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 
Condicions actuals de la urbanització 

- Pavimentació:  Manca les voreres que afronten espais públics (5%) 
- Aigua potable:  Existent fibrociment (0%) 
- Baixa tensió: Existent soterrada (0%) 
- Enllumenat públic: Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament: Existent (0%) 
- Plujanes: Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia: Existent soterrada però falta algun tram (20%) 
- Gas:  Existent soterrada però incompleta, tanmateix no es preveia en el projecte 

d’urbanització (0%) 
Obres a executar 

- Pavimentació: completar-la en els fronts a espais lliures públics i millorar el ferm del vial 
d’accés a la urbanització. 

- Opcionalment, atès que no es tracta d’un servei urbanístic bàsic, completar les xarxes de 
telefonia i gas. 

Carregues estimades 
-  Superfície vials 37.037 m²   
- Cost estimat d’urbanització (PEM) 91.570 € 

 
PAU-UH 05 “Sant Miquel d’Aro” 
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 51,34 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes. 
Parteix de la delimitació de la urbanització històrica Sant Miquel d’Aro, amb 
planejament derivat aprovat l’any 1967, ja recollida en el POUM/2008, que la revisió 
del POUM redueix la seva extensió i delimita excloent-hi les àrees no urbanitzades ni 
edificades inadequades per l’extensió urbana, seguint les recomanacions del PDU-
RSNS-LG i l’Acord de la CTU-GI en relació a l’Avanç de pla. 
Condicions de gestió 

- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 
Condicions actuals de la urbanització 

- Pavimentació:  Manquen vials per asfaltar i les voreres que afronten espais públics (30%) 
- Aigua potable:  Existent fibrociment a millorar pressió (25%) 
- Baixa tensió: Existent aèria amb algun tram deficient (5%) 
- Enllumenat públic: Recepcionat per l’Ajuntament tanmateix és molt deficient (100%) 
- Sanejament: En la zona sud manca depuradora i en la zona nord no existeix (75%) 
- Plujanes: Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia: Existent aèria (0%) 
- Gas:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 

Obres a executar 
- Pavimentació:  Completar i reparar els paviments  
- Aigua potable: Completar la xarxa de distribució i renovar els trams deficitaris, 

en concret a l’entrada de la urbanització. El subministrament d’aigua des del 
dipòsit de Romanyà és insuficient i s’ha d’augmentar la seva capacitat. També 
presenta problemes de pressió ja que la conducció d’impulsió és la mateixa que 
la distribució, caldria per tant construir una nova canonada d’impulsió i una 
estació de bombeig a Romanyà. Reparar els dipòsits reguladors perquè 
presenten fuites. 

- Baixa tensió: Revisar l’estat de la xarxa de distribució  
- Enllumenat públic: Millora general de la xarxa 
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- Sanejament: revisar la xarxa de sanejament i executar els trams que manquen, 
així com construir una depuradora local.  

- Opcionalment, atès que no es tracta d’un servei urbanístic bàsic, completar les 
xarxes de telefonia i millorar la cobertura de telefonia mòbil 

Carregues estimades 
-  Superfície vials 71.403 m²   
- Cost estimat d’urbanització (PEM) 2.094.810 €  

 
PAU-UH 06 “Vall Repòs” 
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 65,42 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes. 
Parteix de la delimitació de la urbanització històrica Vall Repòs, amb planejament 
derivat aprovat l’any 1968, ja recollida en el POUM/2008, que la revisió del POUM 
redueix la seva extensió i delimita excloent-hi les àrees no urbanitzades ni edificades 
inadequades per l’extensió urbana, seguint les recomanacions del PDU-RSNS-LG i 
l’Acord de la CTU-GI en relació a l’Avanç de pla. 
Condicions de gestió 

- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 
Condicions actuals de la urbanització 

- Pavimentació:  Manca carrer sobre riera i les voreres que afronten espais públics (10%) 
- Aigua potable:  Existent (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria (0%) 
- Enllumenat públic: Recepcionat per l’Ajuntament tanmateix és molt deficient (100%) 
- Sanejament: Inexistent, per fosses sèptiques (100%) 
- Plujanes: Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia: Existent aèria (0%) 
- Gas:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 

Obres a executar 
- Pavimentació: Completar-la en els fronts a espais lliures públics 
- Aigua potable: El subministrament d’aigua des del dipòsit de Romanyà és 

insuficient i s’ha d’augmentar la seva capacitat. També presenta problemes de 
pressió ja que la conducció d’impulsió és la mateixa que la distribució, caldria 
per tant construir una nova canonada d’impulsió i una estació de bombeig a 
Romanyà.  

- Baixa tensió: Revisar l’estat de la xarxa de distribució  
- Enllumenat públic: Revisar l’estat de la xarxa  
- Sanejament: Per a les parcelꞏles amb sistema de sanejament amb fosses 

sèptiques individuals es podrà mantenir de forma provisional i transitòria 
aquests sistema en tant no es disposi de la infraestructura general de connexió 
a la xarxa pública.  

- Opcionalment, atès que no es tracta d’un servei urbanístic bàsic, millorar la 
cobertura de telefonia mòbil 

Carregues estimades 
-  Superfície vials 71.542 m²   
- Cost estimat d’urbanització (PEM) 1.394.447 € 

 
PAU-UH 07 “Can Reixach” 
Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, de 6,15 ha d’extensió, delimitat amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl qualificat com a sistemes urbanístics i procedir 
a l’execució de les obres d’urbanització que manquen i la recepció de les mateixes.Es 
correspon amb la delimitació de la urbanització històrica Can Reixach, amb 
planejament derivat aprovat l’any 1972, ja recollida en el POUM/2008. 
Condicions de gestió 

- Sistema d’actuació: cooperació als efectes de reparcelꞏlació econòmica 
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Condicions actuals de la urbanització 
- Pavimentació:  No existeix (50% per pav. tova) 
- Aigua potable:  Existent de pou propi (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria (0%) 
- Enllumenat públic: Existent en terrenys privats (50% per baixes necessitats) 
- Sanejament: Inexistent (100%) 
- Plujanes: Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia: Existent aèria (0%) 
- Gas:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 

Obres a executar 
- Pavimentació: Cal procedir a la pavimentació dels vials, que en aquest cas 

s’adaptarà a les característiques del medi rural on es troba el sector, en base 
als principis de mínima humanització i màxima preservació de l’estat natural i 
paisatge rural. Consistirà en una única plataforma, sense voreres, amb un 
paviment tou, tipus sauló o tot-ú compactat. 

- Enllumenat: Construir una petita xarxa d’enllumenat adient a l’entorn rural 
- Sanejament: construir estació depuradora local i connectar una xarxa d’aigües 

residuals. En tant no es disposi de la infraestructura general de connexió a la 
xarxa pública, es podrà mantenir de forma provisional i transitòria el sistema de 
sanejament amb fosses sèptiques en les tres parcelꞏles no edificades. 

Carregues estimades 
-  Superfície vials 5.775 m²   
- Cost estimat d’urbanització (PEM) 181.873 € 

 

En relació a la resta de polígons en actuacions amb ordenació detallada pel 
POUM  

La revisió del POUM recull bàsicament les determinacions dels quatre PAU (Cases 
Escoles, Colomar, Avinguda Església i Rec Dilla) ordenats en el POUM/2008 que no 
s’han desenvolupat, adaptant-los als criteris i objectius de la revisió, i ordena sis 
polígons de nova delimitació pel que fixa les principals característiques que afecten a 
les condicions d’ordenació, edificació, usos i gestió. 

Polígons d’actuació 
urbanística 

Superfície 
(m2) 

Sòl 
públic 
(m2) 

Sòl 
privat 
(m2) 

Sostre 
edificable-

(m2) 

 Espais 
lliures 
(m2) 

Habitatges 

PAU 08 Romanyà  5.868 2.918 2.950 1.970  2.332 4 

PAU 09 Can Castelló 9.162 3.628 5.534 3.946  1.023 2 

PAU 10 Dotacions Golf 11.285 3.067 8.218 5.639  3.067 2 

PAU 11 Cases Escoles 6.282 2.101 4.181 2.368  816 12 

PAU 12 Colomar 31.216 11.076 20.140 6.042  6.380 12 

PAU 13 Avinguda Església 7.789 1.895 5.894 2.185  257 6 

PAU 14 Roca de Malvet 5.655 2.590 3.065 1.379  1.770 5 

PAU 15 Rec Dilla 1.976 933 1.043 522  294 2 

PAU 16 Avda Costa Brava 16.188 7.958 8.230 5.728  2.651 2 

PAU 17 Jacint Verdaguer 19.245 16.515 2.730 5.460  3.019  

TOTAL PAU 114.666 52.681 61.985 35.190  21.609 47 
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Per a cada un d’aquest polígons la revisió del POUM estableix l’objecte per a la seva 
delimitació, l’àmbit, les característiques de l’ordenació i les condicions de gestió. Per 
desenvolupar aquests polígons d’actuació urbanística s’hauran de redactar i tramitar 
els projectes d’urbanització i els projectes de reparcelꞏlació o d’expropiació que 
correspongui, d’acord amb el que es determina en les NNUU de la revisió del POUM. 

PAU-08 “Romanyà de la Selva” 

Es delimita aquest polígon d’actuació en el nucli urbà de Romanyà de la Selva, de 0.59 
ha de superfície, amb l’objectiu d’ajustar l’ordenació de l’edificació i de procedir a la 
cessió del sòl destinat a espais lliures ordenats en el plànol de zonificació.   

PAU-09 “Can Castelló” 

Es delimita aquest polígon d’actuació en sòl urbà, de 0,91 ha de superfície, amb 
l’objectiu de formalitzar les cessions de sòl destinat a sistemes urbanístics que resulta 
de la nova ordenació  que  regulat la transformació dels usos privats i concreta les 
condicions de l’edificació. 

PAU-10 “Dotacions Golf” 

Es delimita aquest polígon d’actuació urbanística discontinu en sòl urbà, de 1.12 ha de 
superfície, on el POUM estableix una transformació d’usos i ordena l’edificació, amb 
l’objectiu de formalitzar la cessió del sòl destinat a sistemes urbanístics públics. 

PAU-11 “Cases Escoles” 

Es delimita aquest polígon d’actuació urbanística en sòl urbà, de 0,63 ha de superfície, 
amb l’objectiu de formalitzar les cessions de sistemes i urbanitzar el viari, en una àrea  
on el POUM estableix una ordenació que completa el teixit urbà permeten  
l’eixamplament i urbanització del carrer de Mn. Salvador Duran. 

PAU-12 “Colomar” 

Es delimita aquest polígon d’actuació urbanística en sòl urbà, e 3.12 ha de superfície, 
amb l’objectiu de formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat resultant d’una 
ordenació que completa el teixit urbà de les zones contigües. 

PAU-13 “Avda de l’Església” 

Es delimita aquest polígon d’actuació urbanística, de 0,78 ha de4 superfície, amb 
l’objectiu de formalitzar les cessions de sòl destinat a sistemes urbanístics en una àrea 
a on el POUM estableix una ordenació que completa el teixit urbà del nucli antic de 
Santa Cristina. 

PAU-14 “Roca de Malvet” 

Es delimita aquest polígon d’actuació en sòl urbà, de 0,56 ha de superfície, a on es  
produeix una transformació d’usos, amb l’objecte de formalitzar les cessions del sòl 
qualificat de sistemes urbanístics.  

PAU-15 “Rec D’Illa” 

Es delimita d’aquest Polígon d’Actuació en sòl urbà consolidat, de 0,197 ha de 
superfície, per procedir a la cessió per a espais lliures i de protecció hidràulica dels 
terrenys, d’acord al fixat en el plànol de zonificació  

PAU-16 “Avda. Costa Brava” 

Es delimita aquest polígon d’actuació en sòl urbà, de 1,619 ha de superfície que 
abasta l’àrea ordenada pel POUM situada a l’entrada de la urbanització Golf Costa 
Brava, amb l’objectiu de formalitzar les cessions de sòl destinat a sistemes urbanístics 
i urbanitzar la vialitat resultant que resulta de la transformació urbanística que ordena 
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el POUM motivada per la necessitat de donar compliment a la Sentència del TSJC 
núm. 247 de 4 d’abril de 2013, que declara nulꞏles determinacions del sector de millora 
urbana SMU-05 Accés al Golf ordenat en el POUM/2008. 

PAU-17 “Jacint Verdaguer” 

Es delimita aquest polígon d’actuació en sòl urbà, de 1,92 ha de superfície, amb 
l’objectiu de formalitzar les cessions i urbanitzar la vialitat resultant de l’ordenació que 
te per objecte millorar els accessos a la zona central i reordenar el sòl destinat a 
espais lliures i equipaments així com els sòl destinat a usos comercials. 

En relació a actuacions aïllades en sòl urbà 

La revisió del POUM delimita tres àmbits per actuacions aïllades en sòl urbà, per tal de 
garantir l’accés de dues parcelꞏles de la urbanització Costa Brava i urbanitzar el carrer 
del Pou al nucli de Romanyà de la Selva. 

Àmbit Actuació
AA 01 Mare de Déu de Núria 1 
AA 02 Mare de Déu de Núria 2 
AA 03 C/ del Pou - Romanyà 

En relació a actuacions en la zona centre comercial 

La revisió del POUM  recull les propostes urbanístiques del Pla Estratègic Comercial 
(PEC) i de recuperació de locals buits, que pel proper quadrienni, impulsa l’Ajuntament 
de Santa Cristina amb l’objectiu de potenciar un espai de prioritat comercial que 
s’estructura sobre l’eix del carrer Teulera i be delimitat pels carrers Salvador Espriu, al 
sud, Doctor Casals, al nord, Pere Gironès, a l’est, i Rec del Forn, a l’oest. 

Dins els objectius d’aquest PEC, en relació a la planificació urbanística, es proposa 
incidir sobre l’estructura viaria existent en l’àmbit delimitat, actuant sobre la millora de 
l’espai públic amb el propòsit d’embellir aquest eix comercial i la seva zona d’influència 
amabilitzant-lo amb accions estructurals o tàctiques de preferència pel trànsit de 
vianants i ciclistes que potenciï els circuits de passeig. 

El POUM revisa les condicions d’edificació i ús de les illes situades dins l’àmbit 
delimitat pel PEC per tal d’afavorir l’activitat comercial i l’ocupació dels locals buits i 
amb el mateix propòsit de millora de l’espai públic, intervé amb actuacions que 
permetin reordenar el trànsit rodat i potenciar el passeig de vianants assenyalant 
aquells carrers de prioritat per a vianants que propicien el passeig en la zona comercial 
i l’accés al futur Parc del Ridaura i aquelles vies que compleixen una funció de relligar 
la trama rodada entre el futur sector urbanitzable d’usos mixtes Ridaura, situat al sud, i 
el sector residencial consolidat  urbanitzat La Teulera situat al nord.   
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6.3.2 SÒL URBANITZABLE 

Pel motius jurídics, territorials, urbanístics i administratius, que de forma reiterada 
s’han exposat i justificat en aquesta Memòria urbanística, la revisió del POUM resta 
condicionada a modificar la classificació del sòl urbanitzable que ordenava el 
POUM/2008, reduint la seva extensió total a 26,67 ha de les quals 12,29ha 
corresponen a creixements residencials i 14,38 ha a creixements industrials. 

EN RELACIÓ AL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT RESIDENCIAL 

Seguint les directrius del PDU-RSNS-LG la revisió del POUM ordena el manteniment 
dels sectors SUD “Equipaments Roca de Malvet”, SUD “El Padró” i SUD Ridaura, amb 
una extensió superficial total de 12.29 ha de sòl, dins els límits màxims de creixement 
urbà de 12,71 ha que fixa el PTP-CG. 

SECTOR SUD RESIDENCIAL SUPERFÍCIE 
(m2) 

SÒL PÚBLIC 
SISTEMES 

SÒL PRIVAT  
ZONES 

ED. BRUTA  SOSTRE 
EDIFICABLE(m2) 

SUD El Pedró (PPU aprovat)                   14.551,48  38,99 % 61,01 % 0,250 m2/m2 3.638,19  

SUD Riera de Malvet (PPU aprovat) 64.237,00 79,36 % 20,64 % 0,118 m2/m2 7.590,00  

SUD Ridaura 45.227,00 60,00 % 40,00 % 0,600 m2/m2 27.136,20 

 

Sector SUD 01 Ridaura 

La revisió del POUM manté aquest sector ordenat al POUM/2008 si bé redueix la seva 
extensió com a sòl urbanitzable, seguint les recomanacions del PDU-RSNS-LG, a un 
total de 4.52 ha, excloent-hi una franja de terrenys fronterers amb el Ridaura, que 
resten com a parc urbà en sòl no urbanitzable. Així es delimita un sector residencial, 
ajustat als límits de creixement establerts en el PTP-GI, amb l’objectiu de completar el 
teixit urbà situat entre el nucli urbà de Santa Cristina i el Ridaura, conformant 
l’Avinguda del Ridaura com un dels eixos estructuradors del nucli central de Santa 
Cristina d’Aro.  
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El POUM/2008 classificava com a SUD Ridaura, una extensió de 6,76 ha, i 
determinava que el 66,66% de la seva superfície es destines a sistemes urbanístics i 
el 33,34% principalment a usos residencials privats. Fixava una edificabilitat bruta de 
0,46 m2/m2 i una densitat de 45 hab/Ha. 

La revisió del POUM planteja una actuació urbanística que afecta a un àmbit territorial 
de 6,72 ha, de les quals 4,22 ha les manté dins el sòl urbanitzable delimitat i les 
restants 2,50 ha les classifica com a sòl no urbanitzable i les destina a parc dins  
l’espai del Parc del Ridaura. Aquests terrenys qualificats com a parc els manté 
vinculats al SUD Ridaura als efectes de cessió obligatòria i gratuïta, compensant 
aquesta carrega amb un increment de l’edificabilitat bruta del sector que estableix en 
0,60 m2/m2. 

Així els paràmetres del SUD Ridaura són: 

- Àmbit SUD.   45.227 m2sl 
- Àmbit SNU   25.056 m2sl 
- Sistemes de cessió obligatòria: 

o en SUD:   60 % del sector 
o en SNU  100 % de l’àmbit 

- Zones:    40 % del SUD 
- Edificabilitat bruta:  0,60 m2st/m2sl 
- Sostre màxim edificable: 27.136 m2st 
- Sostre residencial protegit: 35 % mínim 
- Densitat   45 hab/Ha: 65% lliures – 35% protegits 
- Usos:    Mixte: habitatge, hoteler i activitats econòmiques 
- Sistema actuació:  Compensació bàsica 
- Aprofitament urbanístic: Cessió del 15% 

Sector SUD El Pedró: 

La revisió del POUM manté la delimitació del sector, de 1,45 ha de superfície, 
ordenada en el POUM/2008 que completa el teixit urbà al llarg del carrer Pedró, i 
ordena els creixements d’aquest límit nord de l’àrea urbana del municipi, amb usos 
residencials, en edificació aïllada residencial 

El sector s’està desenvolupant i disposa de Pla parcial aprovat definitivament en data 
05/06/2017, essent executiu en data 14.06.2018 (BOPG núm. 115), Projecte 
d’urbanització aprovat definitivament per la JGL en data 03.04.2017, Estatuts i Bases 
de la Junta de Compensació aprovats definitivament per la JGL el 5.06.2017, i el  
Projecte de reparcelꞏlació aprovat definitivament per la JGL el 19.11.2019 (BOPG núm. 
234 de 9.12.19). Manca per tant, l’execució de les obres d’urbanització. 

Els paràmetres del SUD El Pedró són: 

- Àmbit SUD.   14.551,48 m2 
- Sistemes cessió obligatòria: 38,99 % del sector 
- Zones:    61,01 % del sector 
- Edificabilitat bruta:  0,25 m2/m2 
- Sostre màxim:   3.638,19 m2 
- Densitat   7,56 hab/Ha – 11 habitatges 
- Usos:    Residencial 
- Sistema actuació:  Compensació bàsica 
- Aprofitament urbanístic: Cessió del 10% segons planejament aprovat 

Sector SUD Equipaments Riera de Malvet: 

La revisió del POUM manté la delimitació del sector, de 6,31 ha de superfície, 
ordenada en el POUM/2008 que possibilita el creixement de l’àrea dels equipaments 
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fins a la traça del carrilet en el límit oest de l’àrea central de Santa Cristina i permetre 
un nou creixement residencial, en edificació aïllada residencial, a la banda nord del 
carrilet entre Serra Sol i Suro de la Creu. 

El sector s’està desenvolupant i disposa de Pla parcial aprovat definitivament en data 
29.12.2011, condicionat a efectes de la seva publicació i executivitat  a l’aprovació 
definitiva del projecte de  d’urbanització i el compliment de les condicions econòmico-
financeres establertes en l’informe de l’ACA de 07.11.2011.  

L’ordenació d’aquest Pla Parcial Urbanístic es manté, atès que la revisió del POUM no 
preveu cap modificació del mateix, amb la excepció d’admetre que una part dels 
terrenys destinats a sistema d’equipaments públics es destinin a ubicar una bassa de 
laminació necessària per reduir els riscos d’inundació de la riera de Malvet.  

Seguint la recomanació que es fa al PDU-RSNS-LG s’amplia el seu règim d’usos per 
tal de possibilitar activitats econòmiques de serveis, comercials o turístiques amb la 
finalitat de diversificar i fer complex el teixit residencial de baixa densitat de l’entorn. 
Aquesta ampliació d’usos no motiva la necessitat de modificar el planejament derivat. 

Els paràmetres del SUD Equipaments Riera de Malvet són: 

- Àmbit SUD.   64.237 m2sl 
- Sistemes cessió obligatòria: 79,36 % del sector 
- Zones:    20,64 % del sector 
- Edificabilitat bruta:  0,118 m2st/m2sl 
- Sostre màxim:   7.590 m2st 
- Densitat   3,84 hab/Ha – 25 habitatges 
- Usos:    Residencial 
- Sistema actuació:  Cooperació 
- Aprofitament urbanístic: Cessió del 10% segons planejament aprovat 

 

EN RELACIÓ AL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT INDUSTRIAL 

El POUM revisa l’ordenació dels sectors industrials ordenats pel POUM/2008 per la 
necessitat d’adaptar-se al que determina el vigent Reglament de Domini públic 
hidràulic per que fa a riscos d’inundació, excloent-hi del procés urbanitzador els sòls 
classificats en les zones de domini públic i flux preferent, que afecten principalment i 
de manera extensiva al zona de Les Bernardes. 

Seguint les determinacions del PDU-RSNS-LG i atenent-nos al que dicta l’Acord de la 
CTU-Gi, es procedeix a extingir el sector discontinu Molí d’en Tarrés – Les Bernardes, 
concentrant la proposta de sòl industrial en el sector Molí d’en Tarrés. 

 

SECTOR SUD INDUSTRIAL SUPERFÍCIE 
(m2) 

SÒL PÚBLIC 
SISTEMES 

SÒL PRIVAT  
ZONES 

ED. BRUTA  SOSTRE 
EDIFICABLE(m2) 

SUD El Pedró (PPU aprovat)                   143.948,00  40,00 % 60,00 % 0,55 m2/m2 79.131 m2  

 

 Sector SUD Molí d’en Tarrés: 

La revisió del POUM manté aquest sector de sòl urbanitzable industrial, de 14,39 ha 
de superfície, ordenat pel POUM/2008, per completar l’àrea d’expansió industrial del 
municipi. El sector es qualifica i reserva per a zona de producció industrial, centre 
logístic de distribució i noves tecnologies.  
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D’acord amb l’estudi hidràulic que forma part del POUM, els part dels terrenys 
classificats venen afectats pels vessaments de la riera del Vilar i del torrent de Mas 
Trempat que comporten riscos d’inundabilitat amb un nivell de baixa intensitat. El 
planejament derivat que desenvolupi el sector haurà d’incorporar les mesures 
necessàries per a compensar aquests efectes preveient el desguàs de les aigües. 
L’ordenació es condicionarà als resultats de l’estudi hidràulic que s’efectuarà d’acord 
amb els criteris tècnics aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal d’assegurar 
la preservació dels riscos hidrològics en l’ordenació proposada. 

Els paràmetres del SUD 04 Molí d’en Tarrés són: 

- Àmbit SUD.   143.948 m2sl 
- Sistemes cessió obligatòria: 40 % del sector 
- Zones:    60 % del sector 
- Edificabilitat bruta:  0,55 m2st/m2sl 
- Sostre màxim edificable: 79.171 m2st 
- Sistema actuació:  Compensació bàsica 
- Aprofitament urbanístic: Cessió del 15% 
- Usos:    Industrial - Activitat econòmica 

 

EN RELACIÓ AL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 

En base al que determina el PDU-RSNS-LG i atenent-nos al que dicta l’Acord de la 
CTU-Gi, es procedeix a extingir els sectors de sòl urbanitzable no delimitat SUND 
Activitats turístiques i SUND Els Àrids, incloent aquests terrenys en el sistema 
territorial d’espais oberts, dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el regim 
de sòl no urbanitzable i qualificació de Rústec. 

Sector SUND Mas Pla: 

Es classifica com a sòl urbanitzable no delimitat un únic àmbit territorial  de 7,94 ha, 
que es considera que en aquest moment no ha ser objecte de transformació 
urbanística, però que marca les directrius de creixement coherents amb el model del 
PTP-CG, amb el PDU-RSNS-LG i amb els criteris de continuïtat i sostenibilitat aplicats 
en aquesta revisió del POUM.  

Aquest sector prové i es part del sector urbanitzable ordenat al POUM/2008 si bé 
redueix la seva extensió, seguint les recomanacions del PDU-RSNS-LG, a un total de 
7,94 ha, tot reconeixent les cessions efectuades, i el classifica com a urbanitzable no 
delimitat per tal de possibilitar, en un futur, una àrea de creixement residencial i/o per 
activitats econòmiques, situat al nord de la carretera de Castell d’Aro i entre aquesta i 
el barri de Salom. 

Seguint igualment les recomanacions del PDU-RSNS-LG, a les parts del sector que 
donen façana als vials ja urbanitzats, es preveurà la ubicació d’usos necessaris per al 
desenvolupament del sector diferents del d’habitatge que poden contribuir a 
proporcionar un caràcter mes urbà als vials existents esmentats, però evitant, en tot 
cas, la consolidació d’un front urbà en aparador al llarg de la carretera GI-662, que, en 
cap cas, no s’hauria d’estendre mes enllà de l’àmbit de sòl urbà que està implantat a 
l’entorn del carrer de Mas Sicars.  

El sòl inclòs en aquesta categoria pot ser objecte de delimitació, en un únic o en 
diversos sectors, en el marc que s'estableix en la Llei d'urbanisme. El planejament que 
ordeni cada sector, en aquest cas el pla parcial de delimitació, haurà de justificar la 
coherència amb els criteris de desenvolupament definits en aquest Pla d'ordenació i la 
continuïtat dels sistemes urbans i territorials, i haurà de determinar:  
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a) les cessions mínimes per a sistemes urbanístics que no seran inferiors al 45% del 
sòl brut. 

b) els usos principals mixtes i compatibles i la proporcionalitat entre ells 

c) l’edificabilitat màxima, que no podrà ser superior als 0,60 m2 de sostre/m2 de sòl si 
el sector es destina a desenvolupaments residencials, terciaris o mixtes, ni de 0,45 m2 
de sostre/m2 de sòl si el sector es destina a usos industrials. 

g) les densitats màximes, que no superaran els 45 hab/ha. 

6.3.3 AMBIENTS EDIFICATS EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU-
RSNS-LG), en el seu art. 66, defineix amb la denominació d’ambients edificats i 
estableix les pautes per a definir-los i caracteritzar-los, a aquells àmbits territorials 
formats per sòls urbans i urbanitzables amb edificació aïllada on l’espai obert assoleix 
una identitat clarament perceptible. Es tracta d’àmbits dels assentaments urbans 
estructuralment, funcionalment o visualment coherents sobre els que recau, en part o 
totalment, un règim diferenciat de protecció, gestió i ordenació del paisatge en els 
termes en què estableix l’article 1.6 i l’article 2.4.5 de les Directrius del paisatge del 
PTPCG i amb els objectius de preservació que les Directrius del paisatge estableixen.  

Amb l’objectiu de posar en valor el paisatge dels ambients edificats, harmonitzar els 
teixits de baixa densitat amb el medi natural que els envolta i minimitzar l’impacte 
visual, en aquests àmbits el PDU proposa dur a terme tractaments específics per 
afavorir el manteniment dels valors reconeguts o per a minimitzar els aspectes 
negatius de la seva possible evolució, en especial pel que fa a les noves edificacions, 
les ampliacions o les que resultin d’una gran rehabilitació.  

L’article 67 del PDU determina que el planejament general de cada municipi ha 
d’identificar els ambients edificats i establir la regulació urbanística d’integració 
paisatgística diferenciada i específica per a cada ambient edificat, mitjançant 
l’adaptació del planejament general a aquesta normativa. Aquesta identificació i 
regulació ha d’abastar tots els sòls ja ordenats i tots els sols pendents d’ordenació amb 
edificació aïllada d’acord amb la definició de l’article 61.1 de la Normativa del PDU, en 
tot el territori del municipi, que entén per edificació aïllada el tipus d’ordenació en el 
qual l’edificació o l’agrupació d’edificacions es produeix en relació amb la mateixa 
parcelꞏla de manera aïllada i envoltada d’espais lliures, tant si els seus paràmetres 
estan referenciats a la parcelꞏla, a l’edifici amb volumetria específica com si estan 
referits a vial. S’inclouen, per tant, dins d’aquesta definició les edificacions del tipus 
d’ordenació segons edificació aïllada, les del tipus segons volumetria específica i les 
edificacions en filera quan estan envoltades d’espais lliures.  

La revisió del POUM, seguint les determinacions del PDU-RSNSA.LG identifica en els 
plànols d’ordenació sèrie O3.2 com a “ambients edificats” : 

a) Àmbits excèntrics situats en el massís de les Gavarres o al seu entorn : 
- la urbanització de Sant Miquel d’Aro (UP-12) 
- la urbanització de Vall Repòs (UP-12)  
- les parcelꞏles qualificades com a Zona Cases agrupades i Zona Cases aïllades o 

adossades o adossades que formen part del nucli històric de Romanyà de la 
Selva en les Gavarres (UP-12) 

- la urbanització Bell-lloc II (UP-07) 
- la urbanització Roca de Malvet (UP-07) 
- la urbanització de les Teules (UP-07), excepte l’àmbit de l’anterior PMU Hoteler 

les Teules que incorporava un EIIP 
- la zona del Colomar (UP-07) 
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b) Àmbits excèntrics envoltats de sòl no urbanitzable:  
- part alta de la urbanització del Mas Pla A (UP-07) 
- la urbanització del Mas Trempat (UP-12) 

c) Àmbits excèntrics situats en la Vall de Solius: 
- la urbanització de Can Reixach (UP-12) 

d) Àmbits excèntrics situats en el massís de l’Ardenya: 
- part alta de la urbanització del Golf Costa Brava (UP-12) 
- la urbanització de Rosamar situada en el front marítim (UP-12) 

e) Àmbits territorials de sòls urbanitzables inclosos en sectors que s’han d’ordenar per 
figures de planejament: 
- el sector urbanitzable delimitat Ridaura SUD-01 (UP-07) 
- el sector urbanitzable delimitat industrial Molí d’en Tarrés SUD-04 (UP-07) 
- el sector urbanitzable no delimitat residencial Mas Pla SND (UP-07) 

Les NNUU del POUM regulen detalladament: 

a) els criteris generals d’ordenació de volums  
b) els criteris específics d’ordenació de volums 
c) les mesures de protecció de la vegetació existent 
d) el tractament de l’espai lliure de parcelꞏla i permeabilitat del sòl 
e) el tractament dels paraments i elements construïts 
f) el contingut de la llicència d’obres i alternatives d’ordenació 
g) els paràmetres urbanístics en cada zona o subzona 

 

6.3.4 SÒL NO URBANITZABLE 

Sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable formen part d'un únic ecosistema i comparteixen 
elements generals de la seva estructura. La revisió del POUM orienta l’ordenació 
d’aquest règim de sòl en funció dels sistemes naturals existents i de la capacitat de 
càrrega que admet el medi físic, ordenant els usos admissibles en el sòl no urbanitzable 
amb criteris de revalorització del sòl rústic i de protecció ambiental, i actuant 
decididament per limitar i reconduir un sistema que ha permès una excessiva 
artificialització del sòl rústic, amb una extensió d’usos urbans fora dels límits propis dels 
sols aptes per rebre aquest tipus d’activitats, provocant una urbanització dispersa, que 
bàsicament caracteritzen les urbanitzacions històriques, amb conseqüències no 
desitjades sobre el medi natural i el paisatge. 

La revisió del POUM manté la zonificació bàsica amb la que el POUM/2008 ordenava els 
usos en el sòl no urbanitzable i l’adapta a l’ordenació del sistema d’espais oberts del 
PTP-CG,  si bé  abunda en la protecció els ecosistemes i els elements naturals de 
caràcter patrimonial, recuperant i revaloritzant la xarxa de camins existent i la xarxa 
hídrica, amb les seves zones d'influència, i alhora facilita la revalorització econòmica dels 
usos agrícoles, forestals, ramaders, turístics o d'altres que són admissibles dins d’aquest 
tipus de sòl i que han de continuant essent part de l'estructura activa del municipi, que 
centra un dels seus principals actius en la valorització dels espais oberts i del paisatge. 

Aquests valors contrastats a nivell productiu, social, ecològic, paisatgístic, d’estratègia 
territorial i de diversitat en la composició i l’aprofitament de la matriu territorial, reforça la 
voluntat que en aquest territori no urbanitzat s’estableixin les condicions de regulació que 
impedeixin la seva simplificació i banalització i, conseqüentment, no perjudiquin la 
viabilitat socioeconòmica de les explotacions i redueixin en lo possible la pèrdua de pes 
relatiu del sector primari. 

A partir del reconeixement dels principals elements que configuren l’estructura del sòl 
no urbanitzable i de la seva valoració, la revisió del POUM proposa, en allò que és 
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competent, l’ordenació urbanística del sòl no urbanitzable atenent a les següents 
circumstàncies: 

- als usos reals del sòl no urbanitzable, a les activitats que en el mateix es donen 
i al conjunt d’edificacions existents. 

- a la xarxa de camins existent  
- als valors patrimonials que conté i expressen en el paisatge  
- als espais d’interès natural Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes 
- als espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 i als als hàbitats d’interès 

comunitari que contenen 
- a les zones de risc geològic i hidrològic 

 

ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DELS E.I.N. 

La revisió del POUM preserva la diversitat i la 
complementarietat d’usos i activitats en el sòl rústic, i 
permet la flexibilitat de canvis i transformacions sempre 
i quan no perjudiquin els valors del territori. En aquests 
sentit és garanteix la conservació dels sistemes 
naturals i la seva representativitat i diversitat biològica, 
al mateix temps que es potencia la permeabilitat 
ecològica del terme i la connectivitat entre l’EIN de les 
Gavarres i l’EIN de l’Ardenya-Cadiretes, tots dos espais 
protegits i inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

La protecció dels espais connectors entre els dos 
espais naturals porta inherent la conservació de les 
preexistències naturals del terme i la potenciació de les 
relacions ecològiques d’abast més local. Els espais 
agrícoles prenen continuïtat amb matrius agrícoles 
externes que conformen el paisatge de la plana central 
per a on transcorre el Ridaura. 

El Pla desenvoluparà les directrius elaborades en el Document Agenda 21 per a la 
redacció dels futurs plans especials de les Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes, i en 
concret per a la regulació dels usos de les zones EIN, en colꞏlaboració amb els 
Consorcis d’aquests espais naturals. Amb aquesta voluntat es tracten les 
problemàtiques de les urbanitzacions en àmbits EIN i es regulen aspectes específics 
d’ordenació urbanística en el sòl no urbanitzable situats en continuïtat als espais EIN 
de Santa Cristina d’Aro, especialment pel que fa als entorns del nucli de Romanyà de 
la Selva i de les urbanitzacions Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs, Bell-lloc i Roca de 
Malvet situades dins l’àmbit del PEIN Les Gavarres. 

 

Delimitació dels espais d’interès natural en el municipi de Santa Cristina d’Aro  

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, 
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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. 

 

                  

 

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 
POUM2021 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. 

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 parcelꞏles edificades, han de restar classificats com a 
sòls no urbanitzables. El POUM proposa una regulació transitòria per aquestes 
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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. 

 

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 Pla parcial 1967 
Vall Repòs Pla parcial 1968 
Bell-lloc II Pla parcial 1964 

Roca de Malvet Pla parcial  

Romanyá 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 parcelꞏles 
consolidades i edificades situades al sud de la urbanització i a est i oest de la riera 
d’en Lloveres, amb superfícies de 424 m2 i 340 m2. 

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.  
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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 parcelꞏles 
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. 

 

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 discordança 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 
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privat i una molt petita porció de sòl es correspon a parcelꞏles urbanes consolidades i 
edificades.  

 

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. 
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Àmbit del Pla Especial de 1963 en les NNSS de 1998            Delimitació PEIN 2006 

 

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

          

La revisió del POUM, per imperatiu legal, manté aquesta anòmala situació urbanística i 
per tal de palꞏliar les deficiències urbanístiques i millorar els serveis mínims proposa la 
redacció d’un Pla de millora de 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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ESPAIS CONNECTORS  

En matèria de connectivitat ecològica el PTP-CG defineix dues franges situades als 
extrems est i oest del municipi, com a àmbits d’especial valor connector, constituint les 
vies biològiques de connexió del massís de Cadiretes amb la costa Brava i les 
Gavarres. 

 

Per la seva part el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques 
gironines (Diputació de Girona, 2009) articula una malla molt àmplia que relliga els 
espais ja dotats de protecció (espais del PEIN i xarxa Natura 2000), definint Espais 
d’interès natural (EIN), Connectors ecològics i Zones d’amortiment, que en el seu 
conjunt conformen l’estructura general dels espais connectors. Els EIN de les 
Gavarres i de l’Ardenya-Cadiretes funcionen com a nodes dins aquesta estructura 
general i els connectors locals tenen la funció de garantir la comunicació ecològica i 
paisatgística entre aquests diferents nodes, esdevenint  peces clau a l’hora de prevenir 
la fragmentació i potenciar la connectivitat dels espais lliures. 

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 (classificada en el POUM/2008 
com a sòl industrial formant un sector discontinu amb la zona de Les Bernardes), les 
rieres i regs que creuen la trama urbana, així com el riu Ridaura al pas pel nucli i els 
futurs parcs fluvials.  

La revisió del POUM valoritza la funció connectora d’aquests espais integrats a la 
xarxa general que pel municipi representen els dos espais EIN situats al nord i sud de 
la plana central protagonitzada pel Ridaura i els diferents assentaments urbans i 
aporta, a aquest funció connectora dels espais situats a l’est del terme, la 
desclassificació del sector Molí d’en Reixac, que s’incorpora al règim del sòl no 
urbanitzable, seguint les determinacions que per a aquesta zona indica el PDU-RSNS-
LG.  
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LES URBANITZACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

Les urbanitzacions situades dins el sòl no urbanitzable del terme municipal de Santa 
Cristina d’Aro són els assentaments de Romanyà de la Selva i del Barri de Salom, les 
dues amb característiques ben diferenciades. 

Urbanització Any Superf(ha) nombre 
habitatges 
existents 

Valoració 
serveis 

Romanyà de la  Selva 1963 27,43 53 Deficient 

Barrin Salom (MPOUM 30)  34,75 50 Regular 

  62,18 103  

Romanyà de la Selva 

Romanyà de la Selva figura, en l’Inventari d’urbanitzacions amb dèficits d’urbanització 
redactat per la Generalitat l’any 2015, com una única urbanització en sòl no 
urbanitzable, quan el vigent POUM ja classificava l’any 2007 una petita part, de 3,79 
ha, dins del sòl urbà restant la resta de la urbanització  dins l’Espai d’Interès Natural. 

En el tràmit d’aprovació inicial del vigent POUM es va proposar la delimitació d’un 
àmbit de PE amb l’objectiu de regularitzar aquesta anomalia urbanística de error de 
delimitació de Xarxa Natura 2000. En aquell moment, per indicació dels Serveis 
Territorials d’Urbanisme de Girona, el document que es va aprovar definitivament no 
contemplava aquest PE i classifica Romanyà dins el sòl no urbanitzable, d’acord amb 
la delimitació del PEIN. 

En aquests moments no es disposa del Pla Especial de protecció de l’EIN les 
Gavarres, que en el seu text inicial proposava la correcció de límits del PE de 
delimitació de 2006 i en conseqüència la possible adaptació de límits de Natura 2000. 
Es plantejava que la proposta del PE ajustés els límits de les tres urbanitzacions en sòl 
urbà als que delimita el POUM dins l’EIN, i en el cas de Romanyà tornar a la 
delimitació d’un àmbit de Pla especial urbanístic que reculli únicament les parcelꞏles ja 
edificades en data d’aprovació del PE de delimitació (2006). Aquest PE l’hauria de 
tramitar l’Ajuntament i tindria per objectiu la definició dels nivell i característiques del 
serveis urbanístics bàsics per a fer-los compatibles amb la no afecció als valors 
naturals i paisatgístics de l’ENP. 

L’oportú seria poder plantejar que també s’analitzés la possibilitat de reconèixer els 
errors anteriors de delimitació (tant del PEIN com de XN-2000 i POUM) i es plantegés 
una rectificació en tots tres documents dels límits i classificació, no obstant la 
possibilitat de modificar límits de la Xarxa Natura 2000, en aquests moments, és 
pràcticament impossible. 

El que sí es podria plantejar a la Generalitat i al Consorci de les Gavarres, dins del nou 
POUM, és l’ajustament dels límits de l’espai PEIN en front del sòl urbà -d’acord amb la 
línia de treball ja iniciada pel Departament de Territori i Sostenibilitat d’adequar els 
límits dels espais PEIN a l’escala de planejament local, i més solucions passarien per 
classificar com a urbà tot allò que té les mateixes condicions d’assentament i com a no 
urbanitzable-EIN la resta, procurant que les superfícies perdudes siguin compensades 
per noves incorporacions. Les tres urbanitzacions de Sant Miquel, Vall-Repòs i Bell-
lloc podrien aportar sòl al EIN en compensació pel pas a sòl urbà d’una part de la 
urbanització de Romanyà. En aquest supòsit les superfícies  incorporades a l’Espai 
d’Interès Natural serien superiors a les que es podrien classificar com a urbanes en 
l’àmbit de Romanyà. Així tot plegat tindria mes coherència ambiental, paisatgística i 
urbanística. No obstant, insistim, el problema està en modificar els límits de la Xarxa 
Natura 2000. 
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La petita zona urbana es troba pràcticament consolidada i urbanitzada, mentre que el 
problema està en la gran zona, de 27,43 ha i 267 parcelꞏles (moltes d’elles edificades), 
que es troba dins l’àmbit de l’EIN i que reuneixen les mateixes condicions que els sòls 
urbans classificats pel POUM de les urbanitzacions Vall Repòs, Bell-lloc i Sant Miquel. 

Aquesta situació i els evidents dèficits d’urbanització existents dificulta el trobar una 
solució al problema que suposa per l’Ajuntament atendre les necessitats dels habitants 
d’aquesta urbanització, urbanísticament no reconeguda, situada en el sòl no 
urbanitzable, que no te cap sistema de sanejament ni de depuració de les aigües 
residuals, entre d’altres dèficits d’urbanització. 

No obstant aquesta situació, la revisió del POUM preveu es redacti i executi un 
projecte d’actuació de millora de les infraestructures de serveis urbanístics per donar 
resposta i solució a aquesta problemàtica urbanística que afecta a la qualitat de vida 
de les persones que habiten aquest assentament i a la garanties jurídiques que 
administració i ciutadans han de tenir.    

Barri de Salom  

El  Barri de Salom es troba classificat dins el sòl no urbanitzable per una sentència del 
TSJC a la que dona compliment la MPOUM-30 del vigent POUM. 

El barri presenta dèficits d’urbanització que la MPOUM-30 no contempla e inclús diu 
que la nova ordenació “no altera cap de les previsions de l’Agenda i Avaluació 
Econòmica i Financera del POUM” (apartat 1.10 de la seva memòria) quan en realitat 
els titulars del sector, al no estar subjectes a les obligacions d’urbanització que el 
planejament vigent els  imposava, tindran ara que arbitrar amb l’Ajuntament la forma 
de corregit aquests dèficits d’urbanització existents amb la dificultat de gestió que 
suposa estar subjectes al règim del sòl no urbanitzable.  

En aquest cas la revisió del POUM preveu es redacti i executi un projecte d’actuació 
de millora de les infraestructures de serveis urbanístics per donar resposta i solució a 
aquesta problemàtica urbanística de deficiències en les xarxes de serveis que han de 
subministrar el conjunt d’edificacions existents, que la referida MPOUM-30 cataloga, 
de forma que es mantinguin les característiques de zona periurbana. 

 

EL PLANEJAMENT DERIVAT EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

La revisió del POUM recull els PEU aprovats, ordena els de nova creació en sòl no 
urbanitzable, agrupant-los en dues categories:  
a) Plans de protecció del medi natural i del paisatge: 

PEU 01 - Pla de protecció del medi natural del Ridaura 
PEU 02 - Pla de protecció del medi natural de la Vall de Solius 

b) Plans que regulen activitats: 
PEU 03 - Aparcament de caravanes Esguard I 
PEU 04 - Aparcament de caravanes Esguard II 
PEU 05 - Càmping Sant Josep  
PEU 06 - Càmping Santa Cristina 
PEU 07 - Hoteler  Mas Tapioles  
PEU 08 - Esportiu Mas Tapioles  
PEU 09 - Hoteler Mas Torrellas  
PEU 10 - Esportiu Mas Torrellas  
PEU 11 - Casa Club i serveis del Golf d’Aro  
PEU 12 - La Santa 
PEU 13 - Mas Sureda 
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Així mateix delimita dos àmbits que hauran de ser objecte de projectes d’actuació  per 
la millora de les infraestructures de serveis urbanístics en els dos nuclis existents en el 
sòl no urbanitzable:  

PMI 01 - Pla d’infraestructures del Nucli de Romanyà de la Selva 
PMI 02 – Pla d’infraestructures del Nucli de Salom 

Per a cada un d’aquest àmbits objecte de planejament derivat la revisió del POUM 
estableix l’objecte per a la seva delimitació, l’àmbit, les característiques de l’ordenació i 
les condicions de gestió.  
 

PEU 01 Protecció del medi natural del Ridaura. 

L’objecte del PEU és la protecció de l’espai natural i dels seus valors paisatgístics de 
l’àmbit fluvial del Ridaura, 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 potencialitats socials, regulant els usos i les 
activitats en compatibilitat amb els que amb caràcter general determina el POUM en 
aquest àmbit territorial. 

El PEU, en base a les determinacions i ordenació del POUM/2008, fou aprovat 
definitivament en data 20.12.2012 i publicat al DOGC núm. 6342 de 25.03.2013. 
Aquest PEU haurà d’adaptar-se a la nova delimitació i a l’ordenació i determinacions 
del POUM. 

PEU-02 Protecció del medi natural de la Vall de Solius. 

L’objectiu del PEU és la protecció, conservació i millora de l’espai natural humanitzat 
de la Vall de Solius i dels valors paisatgístics que ofereix, situat entre els relleus que 
conformen el teló de fons dels Cercaixells d’en Dalmau i les vessants boscoses de les 
Gavarres. Caracteritza la vall el ric mosaic agroforestal on es troben situades un 
conjunt de masies i el monestir cistercenc que s’integren en l’espai connector existent 
entre els EINs de Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes, espai que el PTP-CG i aquest 
POUM classifiquen com a espais de protecció especial i local.  

PEU 03 Aparcament de Caravanes Esguard I 

L’activitat d’aparcament de caravanes Esguard I disposa de llicència municipal per a 
usos provisionals i es troba situat dintre de l’àmbit territorial del sector urbanitzable 
delimitat SUD-05 Estació del POUM/2008. Aquest sector urbanitzable delimitat es 
desclassifica amb la present revisió de POUM i el Pla especial urbanístic té per 
objectiu l’ordenació i determinar les condicions d’implantació de l’aparcament de 
caravanes existent al costat de la carretera a Sant Feliu de Guíxols.  

PEU 04 Aparcament de Caravanes Esguard II 

L’activitat d’aparcament de caravanes Esguard II disposa de llicència municipal per a 
usos provisionals i es troba situat dintre de l’àmbit territorial del sector urbanitzable 
delimitat SUD-17 Activitats turístiques del POUM/2008. Donat que aquest sector 
urbanitzable delimitat es desclassifica amb la present revisió de POUM, el Pla especial 
urbanístic que té per objectiu l’ordenació i determinació de les condicions d’implantació 
de l’aparcament de caravanes existent al costat de la carretera a Castell d’Aro.  

PEU 05 Càmping Sant Josep  

El PEU que regula l’activitat del Càmping Sant Josep va ser aprovat definitivament per 
la CTUG el 18/12/2018 i 30/04/2019 (DOGC 7905 de 17/06/2019). La revisió del 
POUM el recull a nivell informatiu i el manté la seva executivitat. 

PEU 06 Càmping Santa Cristina 
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L’objectiu del PEU és ordenar l’activitat del càmping existent, situada a la carretera a 
Sant Feliu de Guíxols, així com les possibles ampliacions 

PEU 07 Hoteler  Mas Tapioles  

El PEU que regula l’activitat hotelera del Mas Tapioles va ser aprovat definitivament 
per la CTUG el 23/07/2013 (DOGC 6480 de 15/10/2013) i modificat puntualment 
segons acord de la CTUG del 07/10/2016 (DOGC 7249 del 17/11/2016). Aquest 
POUM recull el Pla especial urbanístic i la seva modificació puntual a nivell informatiu, 
ja que els manté executius i preveu, atès que l’ús hoteler pot requerir d’unes majors 
prestacions per desenvolupar l’activitat, justificant-ne la necessitat, la idoneïtat i la 
proporcionalitat, mitjançant la modificació d’aquest Pla especial urbanístic que es 
puguin regular les ampliacions dels cossos annexes necessàries que permetin enquibir 
els serveis i el nombre d’unitats d’allotjament que facin viable la explotació d’aquesta 
activitat.  

PEU 08 Esportiu Mas Tapioles  

El PEU que regula l’activitat esportiva de Pitch & Putt vinculada a l’establiment hoteler 
del Mas Tapioles va ser aprovat definitivament per la CTUG el 07/10/2016 (DOGC 
7255 del 25/11/2016). La revisió del POUM recull el Pla especial urbanístic a nivell 
informatiu, ja que el  manté executiu. 

PEU 09 Hoteler Mas Torrellas  

El PEU que regula l’activitat hotelera del Mas Torrelles va ser aprovat definitivament 
per la CTUG el 30/04/2009 (DOGC 5434 de 03/08/2009) i modificat puntualment 
segons acord de la CTUG del 14/02/2013 (DOGC 6390 de 05/06/2013). Aquest POUM 
recull el Pla especial urbanístic i la seva modificació puntual, a nivell informatiu, ja que 
els manté executius i preveu, atès que l’ús hoteler pot requerir d’unes majors 
prestacions per desenvolupar l’activitat, justificant-ne la necessitat, la idoneïtat i la 
proporcionalitat, mitjançant la modificació d’aquest Pla especial urbanístic que es 
puguin regular les ampliacions dels cossos annexes necessàries que permetin enquibir 
els serveis i el nombre d’unitats d’allotjament que facin viable la explotació d’aquesta 
activitat.  

PEU 10 Esportiu Mas Torrellas  

El PEU que regula l’activitat esportiva de Pitch & Putt vinculada a l’establiment hoteler 
del Mas Torrellas va ser aprovat definitivament per la CTUG el 01/10/2008  (DOGC 
5260 de 18/11/2008) i modificat puntualment segons acord de la CTUG del 14/02/2013 
(DOGC 6367 de 02/05/2013). La Junta de Govern Local en sessió de data 31/10/2016 
va aprovar inicialment una segona modificació puntual del pla especial, que actualment 
continua en tràmit. 

La revisió del POUM incorpora el Pla especial urbanístic i la seva modificació puntual, 
a nivell informatiu, mantenint el primer executiu. Caldrà que la segona modificació del 
pla especial adapti l’ampliació de l’àmbit territorial del pla a la delimitació de ordena 
aquest POUM 

PEU 11 Casa Club i serveis del Golf d’Aro  

El PEU que regula la Casa Club i els serveis auxiliars del Golf d’Aro va ser aprovat 
definitivament per la CTUG el 10/05/2018 (DOGC 7641 de 13/06/2018). Aquest POUM 
recull el Pla especial urbanístic a nivell informatiu, ja que el manté executiu. 

PEU 12 La Santa 

En la finca on hi ha les instalꞏlacions del centre eqüestre Horse Club Santa Cristina es 
realitzen durant l’estiu activitats temporals, recreatives, culturals, alimentàries i de 
comerç d’artesania i productes de proximitat. L’objectiu del Pla especial és regular les 
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activitats relacionades amb el centre eqüestre i les activitats temporals vinculades al 
turisme d’estiu, així com establir les mesures necessàries per fer-les compatibles amb 
l’entorn on es troben.  

PEU 13 Mas Sureda 

L’objectiu del PEU és ordenar i regular el conjunt edificat de la finca Mas Sureda” 
situada al barri de Salom, a on es proposa emplaçar una nova activitat cultural “Museu 
de motocicletes” que complementi els usos turístics i de restauració situats en la finca 
inclosa en el Catàleg de Masies i Cases rurals” 

PMI-01 Infraestructures del Nucli de Romanyà de la Selva. 

El nucli de Romanyà, que abasta els terrenys edificats ordenats en el Pla especial en 
sòl no urbanitzable de 1967 situats al sud del petit nucli urbà de Romanyà de la Selva, 
manté l’estructura formada pels carrers i per les parcelꞏles originals amb edificació 
aïllada unifamiliar ordenades pel referit pla especial, que es mantenia vigent en les 
Normes Subsidiàries aprovades el 1997, si bé quan es delimita l’EIN de les Gavarres 
no es té en compte aquesta situació urbanística i s’inclou el sector dintre del seu àmbit 
de protecció. 

Per tal de corregir els dèficits urbanístics d’aquest nucli rural i millorar els serveis 
mínims exigibles que precisen les 53 habitatges existents, es fixa l’obligació de 
redactar un projecte d’actuació per determinar les infraestructures necessàries, 
mantenint les característiques rurals de l’entorn, amb carrers d’amplada variable i 
escorrenties a cel obert. 

PMI-02 Infraestructures del Nucli de Salom 

El nucli de Salom, que s’estén pels terrenys situats a llevant del nucli antic de 
l’Església, manté una estructura rural formada de petites finques i horts, estrets 
camins, i una edificació antiga de masies, edificacions rurals i cases unifamiliars, 
edificades en la seva majoria amb anterioritat a l’any 1980. El POUM/2008 classificava 
el veïnat de Salom com a sòl urbà subjecte a un pla de millora urbana.  L’any 2015, en 
compliment de la Sentència núm. 373 de 10.05.2013 del TSJC, es va aprovar la 
MpPOUM-30 que classificava el sector com a sòl no urbanitzable i fixava les 
condicions d’edificació i ús de 31 masies i 19 edificacions residencials existents 
mitjançant l’ampliació del Catàleg de masies i cases rurals vigent. 

Per tal de corregir els dèficits urbanístics del nucli rural de Salom es fixa l’obligació de 
redactar un projecte d’actuació per determinar les millores mínimes necessàries que 
complementin les infraestructures de serveis existents, mantenint les característiques 
rurals de l’entorn, amb carrers d’amplada variable i escorrenties a cel obert. 

 

6.4. EL PAISATGE 

El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre les activitats humanes i 
la matriu biofísica del territori, constitueix matèria de planejament territorial i municipal. 
Entenem el paisatge i  la sensibilitat social envers aquest, com fenòmens evolutius i 
canviants al llarg del temps i així considerem que la finalitat de les regulacions d’ordre 
específicament paisatgístic és propiciar que l’evolució del paisatge sigui harmònica amb 
l’evolució de la sensibilitat social, sense perjudici de fixar, amb un objectiu de 
permanència indefinida, aquells elements, paratges o pautes paisatgístiques d’especial 
valor patrimonial ja sigui per la seva excelꞏlència estètica o pel seu valor identitari. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines, pel fet que estableix regulacions 
que afecten als sistemes bàsics del territori, intervé en l’evolució del paisatge i estableix 
normes encaminades a regular directament els fenòmens de transformació del paisatge. 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

La revisió del POUM concreta i desenvolupa aquests criteris territorials i les normes que, 
seguint les directrius del PDU.RSNS.LG, faran possible una major sensibilitat vers la 
protecció del paisatge del municipi i la seva valorització com a bé patrimonial. Es 
remarquen aquests els valors paisatgístics del territori, escènics i ambientals, amb el 
propòsit que les propostes de conservació i millora no fossilitzin el territori, sinó més aviat 
suposin una forma complementària de copsar-lo.  

A l’entenem el paisatge com un bé patrimonial intangible es procura per la protecció dels 
elements amb valor històric, simbòlic i social que permeten la seva lectura i interpretació, 
tant del que es sustenta en la morfologia i estructura del medi natural (físic o biòtic), com 
la que es produeix al medi urbà creat a partir de la adició i successiva modificació de les 
seves estructures, de la implantació d’usos residencials i d’activitats econòmiques sobre 
el medi primigeni, com la que aporta valor històric, social i en conseqüència “memòria 
local”.   

Cal entendre el paisatge com un bé patrimonial i és des d’aquesta perspectiva que el 
POUM s’ha de proposar la seva valorització i protecció, tant pel que fa al paisatge que 
neix de la morfologia i estructura del medi natural – espais oberts, com el paisatge urbà 
creat a partir de la implantació d’usos residencials i d’activitats econòmiques sobre el 
medi primigeni, com pel valor social i actiu econòmic del municipi. Així el paisatge esdevé  
un fort actiu socioturístic pel municipi i la conservació del patrimoni natural, cultural i 
històric és un pòsit  identitari de la ciutadania, que ajuda a explicar les actuals  

Unitats de paisatge 

El terme municipal de Santa Cristina d’Aro es troba parcialment inclòs dins de tres unitats 
del paisatge: Gavarres, Costa Brava i Ardenya-Cadiretes. 

   

 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines procura per conservar i potenciar la 
diversitat d’aquests paisatges i els elements més representatius que donen identitat al 
territori, i procurant la màxima permeabilitat, la qualitat i la integració paisatgística, així 
com la permanència de la multiplicitat de valors que coexisteixen, de nord a sud, en els 
paisatges de l’EIN les Gavarres, de la zona central en la que es protagonista el Ridaura i 
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el teixit urbà compactat, de l’EIN de l’Ardenya-Cadiretes i de la façana marítima del 
municipi.  

La revisió del POUM traspassa les directrius de paisatge del planejament territorial a 
l’escala local i ordena un instrument paisatgístic que, integrat al POUM, aporta criteris 
d’actuació i intervenció i recomanacions, seguint les directrius establertes en el Catàleg 
de Paisatge de les Comarques Gironines i en les Directrius de qualitat paisatgística i 
propostes de mesures i accions que de forma concreta aporta l’Observatori del Paisatge 
pel municipi. Així mateix s’atén als espais periurbans per una transició gradual entre 
l’espai urbà i el rural.  

El patrimoni municipal  

Com s’assenyalava anteriorment la revisió del POUM entén el paisatge com un valor 
patrimonial i per aquest motiu dona una significació rellevant al conjunt d’elements als 
que donem un especial valor, per la seva excelꞏlència estètica o pel seu valor identitari, 
així com al conjunt dels petits assentaments dispersos pel sistema d’espais oberts que 
formen les masies i cases rurals, pel que aporten al paisatge. 

Per una banda la revisió cataloga el conjunt de les masies i cases rurals susceptibles 
de reconstrucció o rehabilitació i justifica les raons històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials, que determinen la seva preservació i recuperació, i per una 
altra banda cataloga el conjunt d’elements del patrimoni arquitectònic, arqueològic, 
etnològic, mediambiental, paisatgístic i natural del municipi objecte de protecció, 
conservació, millora, investigació, difusió i foment, amb el propòsit de la seva  
permanència indefinida que es vincula estretament amb la nostra mirada del territori, amb 
el paisatge.  

 

6.5 QUADRES DE CARACTERISTIQUES DEL POUM 

Les superfícies de sòl dels següents quadres de característiques són el resultat 
de l’amidament tècnic de l’ordenació de la revisió del POUM sobre les bases 
digitalitzades de l’ICC. Les superfícies de sostre són indicatives i no tenen 
efectes normatius, essent les superfícies concretes les que resulten d’aplicar 
les condicions d’ordenació i edificació que les NNUU detallen per a cada Zona 
sobre les superfícies reals de cada sector i parcel.la. 

 

6.5.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

El POUM/2008 classifica un total de 574,76 ha de sòl urbà, 248,60 ha de sòl 
urbanitzable, de les quals s’han desenvolupat 58,18 ha., i 5.995,36 ha de sòl no 
urbanitzable  
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 POUM 2008 REVISIÓ POUM  
Sòl urbà 574,76 ha 586,18 ha 

Sòl urbà consolidat 544,35 ha  574,71 ha 

POUM 135,93 ha 203.00 ha  

PAU – Urbanitzacions històriques 408,42 ha 371,71 ha  

Sectors amb gestió derivada 30,41 ha  11,46 ha 

PAU – Nova ordenació 14,27 ha 11,46 ha  

Sectors millora urbana 16,14 ha   

 
 POUM 2008 REVISIÓ POUM 
Sòl urbanitzable  248,60 ha 34,61 ha 

Sòl urbanitzable delimitat 239,83 ha  26,67 ha 

Residencial executat 58,18 ha   

Residencial per executar 123,14 ha 12,29 ha  

Industrial – Activitats econòmiques 58,51 ha 14,38 ha  

Sòl urbanitzable no delimitat 8,77 ha  7,94 ha 

               
 POUM 2008 REVISIÓ POUM  
Sòl no urbanitzable 5.995,36 ha 6.154,80 ha 

 
 POUM 2008 REVISIÓ POUM  
Superfície total terme municipal 6.775,72 ha 6.775,72 ha 

 
 
El POUM, un cop revisades les extensions dels creixements admissibles, en 
compliment de la Sentència del TSJC num.144 i adaptant-se al que determinen 
el PTP-CG i el PDU-RSNS-LG,  classifica com a sòl urbà un total de 586,18 ha 
que es corresponen al sòl urbà consolidat i no consolidat, un total de 34,61 ha 
que classifica com a sòl urbanitzable delimitat i no delimitat  i 6.154,80 ha que 
classifica com a sòl no urbanitzable. 
 
 

SUPERFÍCIE SÒL URBÀ  5.861.815 m2 8,65 % 

SÒL URBÀ  2.030.010  m2   

PAU - URBANITZACIONS HISTÒRIQUES 3.717.145  m2   

PÒLIGONS ACTUACIO NOUS 114.660 m2   

    

SUPERFÍICIE URBANITZABLE DELIMITAT  267.963 m2 0,40 % 

SUD RESIDENCIAL 124.015 m2   

SUD INDUSTRIAL 143.948 m2   

SUPERFICIE URBANITZABLE NO DELIMITAT  79.421 m2 0,11 % 

    

SUPERFÍCIE SÒL NO URBANITZABLE  61.548.049 m2 90,84 % 

    

SUPERFICIE TERME MUNICIPAL  67.757.248 m2 100,00 % 
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6.5.2 CARACTERISTIQUES DEL POUM PEL CONJUNT DEL SÒL URBÀ 

 

QUALIFICACIÓ CLAU SUP. SOL SUP. SOSTRE

TOTAL SÒL URBÀ              5.861.815    
 

                         -      
 

SÒL PÚBLIC              1.514.797    
 

VIARI SX               774.207    
 

APARCAMENTS SXa                11.706    
 

 HIDRÀULIC SH                97.371    
 

ESPAIS LLIURES SV               494.079    
 

EQUIPAMENTS SE               124.614    
 

SERVEIS TÈCNICS ST                12.820    
 

                               
 

 SÒL PRIVAT              4.347.018    
1.650.591

EQUIPAMENTS I DOTACIONS SE*                16.112    

NUCLI ANTIC SANTA CRISTINA R1a                27.052    
10.280  

NUCLI ANTIC ROMANYÀ R1b                16.490    
 5.084  

NUCLI ANTIC EL VILAR R1c                  9.959    
 2.091  

URBÀ TRADICIONAL R2                27.135    
 60.782  

ORDENACIÓ ILLA TANCADA R3                73.967    
 130.922  

ORDENACIÓ ILLA OBERTA (Suro de la Creu) R4a                  5.955    
 6.848  

ORDENACIÓ ILLA OBERTA (Rosamar) R4b                  4.216    
 7.462  

ORDENACIÓ ILLA OBERTA (Golf Costa Brava) R4c                  8.670    
 4.335  

CASES AGRUPADES (Golf Costa Brava) R5a                59.023    
 20.658  

CASES AGRUPADES (Patronat) R5b                27.536    
 17.898  

CASES AGRUPADES (Cases de les Escoles) R5c                  1.570    
 1.193  

CASES AGRUPADES  (Cami dels Fanals) R5d                  1.628    
 1.628  

CASES AGRUPADES  (La Teulera) R5e                11.786    
 11.786  

CASES AGRUPADES (Romanyà) R5f                  3.011    
 753  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 150 m2) R6a                17.208    
 13.766  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 250 m2) R6b               164.444    
 98.666  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 400 m2) R6c               429.398    
 214.699  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 600 m2) R6d               437.001    
 196.650  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 800 m2) R6e               556.891    
 222.756  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 1.000 m2) R6f               429.663    
 150.382  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 1.500 m2) R6g               570.921    
 171.276  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 2.000 m2) R6h               516.952    
 129.238  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 4.000 m2) R6i               215.215    
 25.826  

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Volumetria especifica) R6j                27.583    
 5.517  

INDUSTRIAL A1                       -      
 -  

SERVEIS -HOTELER A2a                15.288    
 12.230  

SERVEIS-COMERCIAL A2b                23.273    
 18.618  

SERVEIS -RESTAURACIÓ A2c                  2.032    
 2.032  

SERVEIS-GOLF A2d               582.240    
 -  

CONSERVACIÓ M2a                  9.730    
 2.627  

CONSERVACIÓ-VERD PRIVAT M2b                55.762    
 104.584  
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6.5.3 CARACTERISTIQUES DEL POUM SÒL URBÀ 

 

QUALIFICACIO CLAU 
SÒL URBÀ 

CONSOLIDAT
URBANITZAQCIONS 

HISTÒRIQUES 
NOUS 

POLIGONS 

TOTAL SÒL URBÀ              2.030.010         3.717.145            114.666   

   

  SÒL PÚBLIC                 670.462            791.644              52.681   

VIARI SX               319.509            433.951              20.747   

APARCAMENTS SXa                  5.313                1.812               4.581   

 HIDRÀULIC SH                41.024              53.654               2.693   

ESPAIS LLIURES SV               187.460            285.010              21.609   

EQUIPAMENTS SE               115.135                7.698               1.781   

SERVEIS TÈCNICS ST                  2.021                9.519               1.280   

                        -   

  SÒL PRIVAT              1.359.548         2.925.501              61.985   

EQUIPAMENTS I DOTACIONS SE*                       -              16.112                    -   

NUCLI ANTIC SANTA CRISTINA R1a                27.052                     -                    -   

NUCLI ANTIC ROMANYÀ R1b                13.540                     -               2.950   

NUCLI ANTIC EL VILAR R1c                  9.959                     -                    -   

URBÀ TRADICIONAL R2                27.135                     -                    -   

ORDENACIÓ ILLA TANCADA R3                73.967                     -                    -   

ORDENACIÓ ILLA OBERTA (Suro de la Creu) R4a                  5.955                     -                    -   

ORDENACIÓ ILLA OBERTA (Rosamar) R4b                       -                4.216                    -   

ORDENACIÓ ILLA OBERTA (Golf Costa Brava) R4c                       -                8.670                    -   

CASES AGRUPADES (Golf Costa Brava) R5a                       -              59.023                    -   

CASES AGRUPADES (Patronat) R5b                27.536                     -                    -   

CASES AGRUPADES (Cases de les Escoles) R5c                       -                     -               1.570   

CASES AGRUPADES  (Cami dels Fanals) R5d                  1.628                     -                    -   

CASES AGRUPADES  (La Teulera) R5e                11.786                     -                    -   

CASES AGRUPADES (Romanyà) R5f                  3.011                     -                    -   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 150 m2) R6a                  6.325              10.883                    -   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 250 m2) R6b                48.672            115.772                    -   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 400 m2) R6c               301.189            127.166               1.043   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 600 m2) R6d               114.738            315.362               6.901   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 800 m2) R6e               399.997            156.894                    -   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES (Parc. Mín. 1.000 m2) R6f                49.006            373.310               7.347   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 1.500 m2) R6g                       -            550.781              20.140   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 2.000 m2) R6h                25.504            491.448                    -   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Parc. Mín. 4.000 m2) R6i                10.922            204.293                    -   

CASES AÏLLADES O ADOSSADES  (Volumetria especiífica) R6j                       -              27.583                    -   

INDUSTRIAL A1                       -                     -                    -   

SERVEIS -HOTELER A2a                       -                6.236               9.052   

SERVEIS-COMERCIAL A2b                11.576                3.592               8.105   

SERVEIS -RESTAURACIÓ A2c                     896                     -               1.136   

SERVEIS-GOLF A2d               168.390            413.850                    -   

CONSERVACIÓ M2a                  5.780                3.950                    -   

CONSERVACIÓ-VERD PRIVAT M2b                14.984              37.053               3.725   
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6.5.4 CARACTERISTIQUES DEL POUM PEL CONJUNT DEL SÒL 
URBANITZABLE DELIMITAT 

SUD 01 SUD 02 SUD 03 SUD 04 TOTALS 

RIDAURA EL PEDRÓ 
RIERA 

MALVET 
MOLÍ D'EN 
TARRES SUD 

        
SUPERFÍCIES   45.227      14.551         64.237        143.874      240.753   

SISTEMES URBANISTICS   27.136 
   

5.674   
  

50.976   
   

59.690     
  

116.340   

VIARI SX           2.714             5.840            21.746     
  

30.300   

SISTEMA HIDRÀULIC SH             755         
  

755   

PARCS I JARDINS URBANS SV          1.478             3.332             32.357     
  

37.167   

EQUIPAMENTS I DOTACIONS SE              728           41.754               5.587     
  

48.069   

SERVEIS TÈCNICS ST                  50       
  

50   
              

 ZONES    18.091 8.878   13.261   84.184       124.414   

RESIDENCIAL D1           8.878          13.261     
  

22.139   

INDUSTRIAL D2                84.184     
  

84.184   

MIXTE D3 18.091          
  

18.091   
        

SOSTRE MEDIFICABLE  27.136 3.638 7.590 86.324  124.688 

 

6.5.5 JUSTIFICACIÓ QUANTITATIVA DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Per al càlcul de l’estàndard mínim d’espais lliures que determina l’article 58 del TRLU, 
es considera només el sostre total edificable per a ús residencial del sòl urbà no inclòs 
en cap sector de planejament urbanístic (sectors millora urbana).  

ESPAIS LLIURES POUM 2008 REVISIÓ POUM  
  

sòl 
(ha) 

Sostre 
estimat 

(m2) 

sòl 
(ha) 

Sostre 
estimat  

(m2) 
Consolidat 135,93 554.026 200.23 763.324 

Polígons d’Actuació 423,43 825.575 383,18 887.248 
Total 559,36 1.379.601 586,81 1.650.591 

 
Espais Lliures (m2 sòl) 727.983 494.079 

 
Ratio - m2 Ell/100m2 sostre 52,76 29,93 

El POUM/2008 qualificava dins el sistema d’espais lliures alguns sòls que en realitat 
formen part del sistema hidrològic, fet que alterava la quantia real dels espais lliures 
ordenats. La revisió del POUM diferència aquests dos sistemes i els quantifica 
independentment.  

Aquest fet i l’extinció de sòls urbans no sostenible en el PAU Sant Miquel d’Aro, Vall 
Repós, El Colomar i Rosamar, no permeten comparar les dades resultants del càlcul 
dels estàndards mínims d’espais lliures entre el POUM/2008 i el text de la seva revisió. 
L’article 58 del TRLU determina que, com a mínim, el sistema general d’espais lliures 
públics ha de respondre a la proporció de 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre 
admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de 
planejament urbanístic.  

De l’ordenació de la revisió del POUM resulta que aquesta ratio és de 29,93 m2 de sòl 
per cada 100 m2 de sostre residencial ordenat pel Pla.  
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ESPAIS LLIURES REVISIÖ POUM 

 Sòl (m2) Sostre (m2) 
Urbà Consolidat 2.030.010 763.324 
Urbà Polígons d’Actuació 3.831.805 887.248 
Total 5.861.815 1.650.591 
  
Espais lliures sòl urbà consolidat 187.460  
Espais lliures sòl urbà polígons 306.619  
Total Espais Lliures 494.079  
  
Ratio urbà consolidat 24,56  
Ratio urbà poligons 34,56  
Ratio promitg (m2 Ell/100m2 sostre) 29,93

 

6.5.6 JUSTIFICACIÓ DE LA LLEI DE COSTES 

El ámbit territorial de la present revisió del POUM, pel que afecta a la urbanització 
Rosamar, està afectada per la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada per 
la Ley 2/2013, de 29 de mayo de protección i uso sostenible del litoral, i 
desenvolupada pel Reglamento General de Costes aprovat per Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre.  

- En la urbanització Rosamar algunes de les parcelꞏles urbanes es troben 
parcialment situades dins la zona de “Servidumbre de protección” (ZSP) i de la 
“Zona de influencia”. 

- Respecte a la ZSP, la nova edificació es situa fora d’aquesta zona, concretament 
s’alinea a 20 metres de la ZDMT, i únicament els jardins estan dins de la franja de 
servitud.  

- Respecte a la “Zona de influencia”, la revisió del POUM no augmenta la volumetria 
admesa pel POUM/2008, quan ja era vigent i d’aplicació la Ley de Costas. 

- Respecte a les servituds d’accés al mar, que determina l’article 28 de la Ley de 
Costas, la revisió del POUM no altera cap accés rodat o de vianants previst pel 
POUM/2008. El front urbà que limita amb la costa és inferior a 500 metres i 
disposa d’un accés rodat de servei i manteniment i dos accessos per a vianants, 
ajustant-se als requisits del referit article 28.  

- Respecte a la previsió de zones d’aparcament fora de la zona de servitud de 
trànsit, es mantenen les previstes pel POUM/2008 que es qualifiquen com SXa a 
part de l’aparcament en calçada dels carrers de la urbanització. 

- La revisió del POUM no afecta ni els accessos al mar ni la dotació d’aparcament 
prevista en el POUM que en el seu moment fou informat per l’administració 
competent en Costas. 

 

6.6 COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PTP-CG 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines  estableix l’extensió urbana 
màxima admissible pel municipi de Santa Cristina d’Aro. En aplicació de les limitacions 
que aquest planejament territorial estableix per a l’estratègia de creixement moderat, 
l’extensió urbana admissible 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, que era de 36,90 ha, del que es dedueix, en aplicació de l’art. 3.7 de les 
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Normes del pla territorial que l’extensió urbana admissible màxima (E) que la revisió 
del POUM pot proposar es: 

 

E (extensió urbana admissible) = 30x A (àrea urbana) /100xf (factor de correcció) 
si la superfície A és menor que 50 ha, s'hi aplica el factor de correcció f: 
 
 f = (18 + A - 0,005 ꞏ A²) / (A+5) = (18 + 36,90 – 0,005 ꞏ 36,90²) / (36,90 + 5) = 
1,148148 

 
E = 30 * 36,90 / 100 * 1,148148 = 12,71 ha. 

 

Atès que els sòls d’extensió previstos pel planejament urbanístic vigent, dins el règim 
de sòl urbanitzable, superen l’extensió màxima admissible pel PTPCG, la revisió del 
POUM/2008 s’adaptar-se a aquesta condició.  

Creixement proposat POUM en sòls urbanitzables residencials: 

- SUD 01 Ridaura: 4,5227  
-  SUD 02 El Pedró: 1,4551 
- SUD 03 Equipaments Riera de Malvet: 6,4237 

Per tant el creixement total de sòls residencials proposat en la revisió del 
POUM és de 12, 4015 ha, donant així compliment a l’extensió urbana màxima 
admissible que determina el PTP-CG pel municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 

6.7 COMPLIMENT DE SENTENCIES 

La revisí del POUM recull, en les seves determinacions, tot allò que de les Sentències 
dictades pel TSJ de Catalunya contra aspectes puntuals del POUM/2008 es desprèn. 
Cal tenir en compte que en compliment de les mateixes l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro ja ha procedit a modificar el text vigent del POUM 

En relació a les sentències recaigudes sobre el planejament general objecte de revisió 
caldrà tenir en compte que el Tribunal Suprem, de forma reiterada, ha declarat que 
quan mitjançant l'exercici del ius variandi es pugui incidir en processos contenciosos 
administratius sobre la matèria, fins i tot a títol de simple litispendència, i molt més 
encara quan es tracti d'afectar sentències fermes contenciós administratives, amb el 
que això representa en seu de cosa jutjada, cal que aquell exercici es vegi acomodat a 
una motivació reforçada.  

Aquesta motivació reforçada ha de tenir dues vessants. D'una banda, fàcticament, de 
que no li passi desapercebut al planificador, ni a ningú en els seus tràmits, ni tan sols a 
qui concorregués a colꞏlaborar en la participació ciutadana, la real entitat i naturalesa 
dels pronunciaments jurisdiccionals contenciosos administratius recaiguts per a 
l'adequat ajust del que finalment es decideixi i ordeni en relació amb la innegable 
transcendència de tals pronunciaments; i, d'altra banda, per explicitar degudament i 
objectivar l'ordenació a aconseguir, en adequada interrelació i acomodació tant als 
nous règims legals i reglamentaris que, si escau poguessin concórrer, com és el cas a 
les noves necessitats urbanístiques que poguessin evidenciar i, per descomptat, a la 
rellevància i manteniment del que s'ha resolt jurisdiccionalment. 

Això sempre fora d’excepcions que, en perjudici del que jurisdiccionalment resolt, 
només es poden considerar amb la necessària cautela, requerint en qualsevol cas de 
la seva deguda i detallada justificació puntual i específica, ja fins i tot al mateix moment 
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de la tramitació de la nova figura de planejament s'han de revelar, mostrar i manifestar 
les raons tant fàctiques com jurídiques que condueixin a la inviabilitat dels 
pronunciaments jurisdiccionals contenciós administratius anteriors que corresponguin. 

 

Dels recursos presentats al Tribunal Contenciós Administratiu actualment hi ha set 
sentències que afecten a continguts i determinacions del POUM vigent: 

Recurs     

284-08 Art 245 Golf d'Aro La MP-POUM 44 dona compliment a la sentyència 

286-08 SMU 05 Accés al Golf La revisió del POUM dona compliment a la sentencia 
405-08 C. Vall de Núria 91 

(Golf) 
Presentat recurs de cassació a la Sentència 245 de 

4/04/2013 
La revisió del POUM ordena els accessos a les finques 

privades  

495-08 SMU 01 Suberolita La revisió del POUM dona compliment a la sentència 

501-08 SNU Canvi qualificació La MP-POUM 31 dona compliment a la sentència 

502-08 PA Bell-lloc II La revisió del POUM dona compliment a la sentència 

544-08 SMU-04 Barri Salom 
La MP-POUM 30 dona compliment a la sentència a la 

sentència 

       

 
Recurs Ordinari 284-08. La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 67 de 30 
de gener de 2013 declara nul l’article 245 de la Normativa Urbanística que regula 
l’àmbit ocupat pel camp de Golf d’Aro, així com la documentació gràfica relacionada, 
en el sentit de permetre l’ús hoteler en aquest àmbit. 
La Modificació puntual de POUM número 44 aprovada per la CTUG en sessió del 20 
de març de 2018 (DOGC 7599 de 16/04/2018) suprimeix l’ús hoteler i delimita l’àmbit 
del Pla especial urbanístic del Golf d’Aro donant compliment a la sentència. Aquesta 
modificació puntual de planejament general es mantindrà en la revisió del POUM. 

Recurs Ordinari 286-08.  La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 247 de 4 
d’abril de 2013 declara nul determinacions del sector de millora urbana SMU-05 Accés 
al Golf, respecte a la qualificació de dos finques i a la inclusió dintre de l’àmbit d’una 
tercera finca. 

La revisió del POUM suprimeix el SMU i delimita un nou polígon d’actuació PAU Avds. 
Costa Brava que ordena els sòls urbans no consolidats i dona compliment a la referida 
sentència.  

Recurs Ordinari 405-08.  La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 245 de 4 
d’abril de 2013 declara nul el POUM de Santa Cristina per no preveure que la finca 
situada al carrer Vall de Núria 91 confronti amb vial públic integrat en la xarxa 
viària.Amb data 7 de maig de 2013 el recurrent va presentar recurs de cassació, que 
va ser admès el 24 de maig de 2013. 
La revisió del POUM ordena la vialitat del carrer Vall de Nuria de manera que les 
parcel.les ordenades al POUM/2008 tinguin garantit l’accés a les mateixes. 

Recurs Ordinari 501-08.  La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 416 de 
24 de maig de 2013 declara nulꞏla la qualificació d’uns terrenys classificats com a sòl 
no urbanitzable com a protecció agrícola. 
La Modificació puntual de POUM número 31 aprovada per la CTUG en sessió del 30 
de setembre de 2015 (DOGC 6998 de 16/11/2015) modifica la qualificació dels 
terrenys objecte del recurs de Zona protecció agrícola (clau 20) a Zona rústec (clau 22) 
més coherent amb les característiques dels terrenys, mantenint la classificació de sòl 
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no urbanitzable. Aquesta modificació puntual de planejament general es mantindrà en 
la revisió del POUM. 

Recurs Ordinari 502-08.  La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 137 de 8 
de març de 2016 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 no sigui per reparcelꞏlació per compensació si no que per un sistema 
de gestió d’iniciativa pública. 
La revisió del POUM recollir aquestes condicions. 

Recurs Ordinari 544-08.  La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 373 de 
10 de maig de 2013 declara nul la delimitació del sector de millora urbana SMU-04 
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. 
Per iniciativa de l’Ajuntament es va tramita la Modificació puntual de POUM número 30 
per donar compliment a la Sentència. La CTUG aprova la modificació en sessió del 22 
de gener de 2015 (DOGC 6829 de 12/03/2015) i esmena les errades detectades en 
sessió de 2 de març de 2017 (DOGC 7373 de 19/05/2017). 

La revisió del POUM manté aquesta ordenació si bé preveu la necessitat de redactar 
un projecte d’actuació per donar resposta i solució a la problemàtica urbanística de 
deficiències en les xarxes de serveis que han de subministrar el conjunt d’edificacions 
existents i que la referida MPOUM-30 no contempla. 

Recurs Ordinari 495-08.  La Sentència de la Secció Tercera del TSJC núm. 144 de 
14 de febrer de 2013 declara nul l’excés de sòl urbà residencial no consolidat i 
urbanitzable ordenats pel POUM que es quantifica en 132,91ha, així com la nulꞏlitat de 
les determinacions que afecten al sector de millora urbana SMU-01 Suberolita i dicta 
que s’ha de procedir a una nova ordenació d’aquest sector “que sigui procedent”. 
En el marc de la revisió del POUM, aquesta Sentència és la més significativa donat  
que al declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i urbanitzable ordenats pel 
POUM/2008 obliga a reduir aquests creixements previstos en la quantia que dicta fet 
que ha motivat i condiciona absolutament la revisió del POUM. 

En compliment d’aquesta Sentència es suprimeix el SMU Suberolita ordenat en el 
POUM/2008, mantenint els usos industrials existents en sòl urbà, i es procedeix a 
anulꞏlar l’excés de sòl residencial no consolidat en sòl urbà i urbanitzable, resultant així 
l’extinció d’un total de 132,07 ha de sòl que es correspon: 

- En Polígons d’Actuació en sòl urbà  
   (El Colomar)        7,04 ha 

- En Sectors de Millora Urbana en sòl urbà          7,34 ha 
   (Ridaura, El Vilar, Mas Trempat)      

- En sectors de Sòl Urbanitzable  117,69 ha 
   (Ridaura, Estació, Camí Vell,  
   Equip. Teulera, Mas Pla A,  
   Bell-lloc III, Riera Molinets,  
   Sector d’activitats turístiques) 
Amb aquestes proposta es dona compliment al mandat judicial recollit a la Sentència 
de la Secció Tercera del TSJC núm. 144. 

 

6.8 COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PDU-RSNS-LG 

El PDU de Revisió dels Sòls no Sostenibles de Litoral Gironí, aprovat definitivament en 
data 28.01.2021, entre d’altres recomanacions i determinacions, indica de manera 
explicita: 
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- que el planejament urbanístic municipal de Santa Cristina d’Aro ha de donar 
compliment a la sentència núm. 114 del TSJC, de 14 de febrer de 2013, que 
obliga a fer una reducció substancial dels sòls d’extensió previstos en 
POUM/2008.  

- que el planejament urbanístic municipal de Santa Cristina d’Aro ha d’adaptar-se 
als límits de creixement màxim admissible que el PTP-CG fixa en 12,71 ha.  

 
A la llum d’aquesta sentència i d’acord amb el criteris de sostenibilitat fixats en el PDU 
en compliment de les determinacions de la legislació urbanística i sectorial i del 
planejament territorial, el document proposa una directriu pel planejament general, per 
la majoria dels sectors que se situen dins l’àrea especialitzada, de reconsiderar els 
àmbits i dimensions amb la finalitat d’adaptar el creixement al màxim admissible pel 
PTPCG i en coherència amb la sentència esmentada. 

 
SOLS URBANS POUM 2008 REVISIÓ POUM 

 superfície habitatges superfície habitatges actuació

Total 16,14 ha 246    
Desenvolupats 2,78 ha 2 2,78 ha 2 1 

No desenvolupats 13,36 ha 244  
Extinció 

PMU Ridaura 
 PMU El Vilar 

PMU Mas Trempat 

 
7,34 ha 

 
7,04 ha 

 
85 

 
 

3 

Modificació 
PMU Suberolita 

PMU Accés Golf 
PAU El Colomar 

 

5,91ha 5 3 

 
SÓLS URBANITZABLES POUM 2008 REVISIÓ POUM  

 superfície habitatges superfície habitatges actuació

Total 248,60 ha 2.255   
Desenvolupats 58,18 ha 442 58,18 ha 442 5 

No desenvolupats  
Residencials - Mixt 181,32 ha 1.813 12,49 ha 239 

 
3 

Extinció 
SUD Estació 

SUD Camí Vell 
SUD Equipament Teulera 

 SUD Bell.lloc III 
SUD Riera Molinets 

SUD Activitats turístiques 

 

 
 
 
 
 

117,69 ha 

 
 
 
 
 

1.493 

 
 
 
 
 
 

6 
Modificació 

SUD Ridaura 
SUD Mas Pla A 

 12,466 ha 
No delimitat

322 
 

2 

No afectació 
SUD El Pedró 

SUD Equip. Riera Malvet 
  

7,77 ha 
 

36 

 
 

2 
No desenvolupats  

Industrials - Mixt 
58,51 ha 

 
 

Extinció 
SUD Molí d’en Reixach – Les 

Bernardes 
SUND Els Àrids 

 
 

42,18 ha 

 
 

2 

Modificació 
SUD Molí d’en Tarrés 

 
14,38 ha 

 
1 

 
Extinció de sòls no sostenibles 
La revisió del POUM, amb independència de les actuacions condicionades per 
l’obligat compliment de la Sentència referida del TSJC i per l’obligada adaptació 
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als creixement màxims fixats pel PTP-CG, i seguin els criteris del PDU-RSNS-
LG proposa l’extinció de sòls amb pendents molt pronunciades situats en zones 
no urbanitzades de tres de les urbanitzacions històriques del municipi, l’exclusió 
del sector industrial Les Bernardes-Molí d’en Reixach per resultar afectat per 
risc d’inundació i el sector de sòl urbanitzable no delimitat Els Àrids, al no estar 
justificada la seva permanència per motius de necessitats de creixement.   
 
Les actuacions proposades són:   

- En les urbanitzacions històriques en sòl urbà  Rosamar, Sant Miquel i 
Vall Repòs,  42,05 ha 

-  En el sector urbanitzable delimitat industrial Molí d’en Reixach-Les 
Bernardes:  33,41 ha 

- En sector urbanitzable no delimitat d’usos mixtes Els Àrids:  8,77 ha 
 
El conjunt  d’aquestes tres actuacions suposen el pas a sòl no urbanitzable 
d’un total de  84,23 ha.  
 
Ambients edificats 
El PDU-RSNS-LG estableix que el planejament general municipal identifiqui els 
“ambients edificats” i estableixi una regulació urbanística d’integració paisatgística 
diferenciada per dur a terme tractaments específics que afavoreixin el manteniment 
dels seus valors o per a minimitzar els aspectes negatius de la seva possible evolució, 
en especial pel que fa a les noves edificacions o les que resultin d’una gran 
rehabilitació.  
La revisió del POUM, seguint les determinacions del PDU-RSNSA.LG identifica i 
regula normativament els següents ambients edificats : 
a) Àmbits excèntrics situats en el massís de les Gavarres o al seu entorn : 

- la urbanització de Sant Miquel d’Aro (UP-12) 
- la urbanització de Vall Repòs (UP-12)  
- les parcelꞏles qualificades com a Zona Cases agrupades i Zona Cases aïllades o 

adossades o adossades que formen part del nucli històric de Romanyà de la 
Selva en les Gavarres (UP-12) 

- la urbanització Bell-lloc II (UP-07) 
- la urbanització Roca de Malvet (UP-07) 
- la urbanització de les Teules (UP-07), excepte l’àmbit de l’anterior PMU Hoteler 

les Teules que incorporava un EIIP 
- la zona del Colomar (UP-07) 

b) Àmbits excèntrics envoltats de sòl no urbanitzable:  
- La part alta de la urbanització del Mas Pla A (UP-07) 
- la urbanització del Mas Trempat (UP-12) 

c) Àmbits excèntrics situats en la Vall de Solius: 
- la urbanització de Can Reixach (UP-12) 

d) Àmbits excèntrics situats en el massís de l’Ardenya: 
- part alta de la urbanització del Golf Costa Brava (UP-12) 
- la urbanització de Rosamar situada en el front marítim (UP-12) 

e) Àmbits territorials de sòls urbanitzables inclosos en sectors que s’han d’ordenar per 
figures de planejament: 
- el sector urbanitzable delimitat Ridaura SUD-01 (UP-07) 
- el sector urbanitzable delimitat industrial Molí d’en Tarrés SUD-04 (UP-07) 
- el sector urbanitzable no delimitat residencial Mas Pla SND (UP-07) 
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6.9 COMPLIMENT DE L’ACORD DE LA CTU-GI EN RELACIÓ A L’AVANÇ 
A continuació es justificar el compliment de l’ACORD de la CTU de Girona, en relació a 
l’Avanç de Pla. 
 
1- Pel que fa a la classificació del sòl - creixements proposats  
 
1.1 Extensió urbana admissible 

TEXT DE L’ACORD 
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.  
Caldrà disminuir substancialment el sòl qualificat per al desenvolupament d’àrees 
especialitzades aïllades. 
PROPOSTA 
El PDU-RSNS LG determina que el creixement urbà residencial màxim 
admissible en el municipi de Santa Criostina d’Aro és de 12,71 ha. La revisió del 
POUM adapta l’extensió dels creixements a la determinació del PTP-CG, tal i 
com anteriorment s’ha justificat en l’apartat 6.5 d’aquesta Memòria. 

 
1.2 Compliment de la Sentènsia del TSJC 

TEXT DE L’ACORD 
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 nulꞏlitat 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”.  
La proposta del POUM ha d’acreditar l’eliminació de les 132,91 de l’excés de sòl 
urbà no consolidat i urbanitzable   
PROPOSTA 
La revisió del POUM dona compliment al que dicta la Sentència referida del 
TSJC i, tal i com es justifica en l’apartat 6.6 d’aquesta Mmemòria, redueix en 
132.07 ha el sòl residencial no desenvolupat, urbà i urbanitzable. 

 
1.3 Adequació del POUM en sòl urbà i urbanitzable,  

TEXT DE L’ACORD 
a) Eliminar bona part dels creixements previstos dins del teixit qualificat pel 
PTPCG de nucli històric i extensions. En aquest sentit, es pot valorar 
adequadament: 
- mantenir el sector SUD 1 Ridaura, ajustant el seu àmbit  fora de la zona 
inundable,  
- eliminar els 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. 
PROPOSTA 
‐ es manté el SUD 01-Ridaura reduint-lo a 4,52 ha. i els SUD 04 i SUD 10 



POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO   

 

‐ s’elimina en sòl urbà part del PAU 05 El Colomar i els SMU Ridaura, SMU 
El Vilar i SMU Mas Trempat en compliment de la Sentència del TSJC 

‐ s’eliminen en sòl urbanitzable els SUD 06, SUD 07, SUD 12 i SUD 13 en 
compliment de la Sentència del TSJC 

‐ s’elimina el PMU02 i el SUD 15, afectats per inundabilitat 
TEXT DE L’ACORD 
b) 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 de: 

- 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.  

PROPOSTA 
‐ el sector SUD 02 es troba desenvolupat i s’incorpora al sòl urbà 
‐ es mantenen els, SUD04 i SUD10 al trobar-se practicament desenvolupats 
‐ es manté part del SUD 08-Mas Pla, reduint-lo a 7,94 ha i classificant-lo com 

a urbanitzable no delimitat 
TEXT DE L’ACORD 
c) 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 on caldrà considerar en tots 
aquests àmbits la seva classificació a sòl no urbanitzable: 
‐ PAU07 les Teules i PMU 06 Accés Mas Trempat 
‐ SUD12 Bell-lloc II i SUD 13 Riera de Molinets,  
‐ SUND al llarg de la carretera GI-662,  

PROPOSTA 
‐ es manté el PAU07 Les Teules al trobar-se pràcticament desenvolupat 
‐ es mantindria part del PAU05 El Colomar reduint-lo a 7,04 ha 
‐ s’elimina el SMU06 Accés a Mas Trempat 
‐ s’elimina els SUD12 Bell.lloc III i SUD13 Riera de Molinets 
‐ s’elimina el SUND “Els Àrids” 

TEXT DE L’ACORD 
d) El POUM 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 els límits del sòl urbà de les urbanitzacions: 
‐ SUC Roca de Malvet,  
‐ PAU Sant Miquel d’Aro,  
‐ PAU Vall Repòs,  
‐ PAU Les Teules,   
‐ PAU Golf Costa Brava 
‐ PAU Rosamar,  
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per tal d’excloure totes aquelles parcelꞏles amb pendents superiors al 20%, i que 
no tinguin la consideració de solar en els termes que estableix l’article 29.a del 
TRLU.  
PROPOSTA 
En l’actualitat s’estima que aproximadament 60 ha de sòl urbà residencial 
incloses en aquests sectors, serien tècnicament sòls no sostenibles donada la 
seva morfologia (pendents superiors al 20%) i la manca de condicions per a ser 
considerats solars. 
Donada la naturalesa urbana d’aquestes urbanitzacions històriques, es posposa 
actuar en les zones no desenvolupades que es troben, amb extensió apreciable, 
en les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro, Vall Repós i Rosamar, amb l’extinció 
d’un total de 42,05 ha tal i com es justifica en l’apartat  6.8 d’aquesta Memòria. 
TEXT DE L’ACORD 
e) Pel que fa a les propostes en les àrees especialitzades d’activitat 
econòmica, el POUM hauria de minimitzar la seva superfície en coherència amb 
els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i els afectats per la 
inundabilitat. 
Caldrà doncs, en la mesura del possible, replantejar el sector discontinu SUD15 
valorant la possibilitat 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, o en tot cas, si es 
pretén mantenir aquesta discontinuïtat, assegurar que aquesta peça de terrenys 
es destinarà a espais lliures, amb escreix dels mínims  establerts per la legislació 
vigent en matèria d’urbanisme, els quals s’hauran de situar a l’àmbit on es pretén 
materialitzar l’aprofitament urbanístic. 
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 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 Reglament de DPH  pel que fa als usos 
admesos en els àmbits afectats també per la inundabilitat del Ridaura.  
PROPOSTA 
En compliment del que determina el Reglament de Domini Públic Hidràulic i 
donada la situació de risc d’inundació dels terrenys situats al SUD 15 i SUD 16, 
Les Bernardes i Molí d’en Tarrés respectivament, amb gran part de la seva 
superfície en zona de flux preferent, es proposa extingir el sector SUD 15 i 
concentrar el sòl destinat a industria i activitats econòmiques en un únic sector 
que es correspon amb el SUD-16 Molí d’en Tarrés.  
El terrenys de l’àmbit del Molí d’en Reixach, pels motius exposat en l’Acord de la 
CTU-Gi i les determinacions del PDU-RSNS-LG, es proposa classificar-los com a 
sòl no urbanitzable. 
TEXT DE L’ACORD 
f)   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.  
PROPOSTA 
La revisió del POUM ajusta els límits d’aquest nucli urbà als vigent limitis del 
PEIN de les Gavarres, manté la trama existent i introdueix un àmbit de gestió. 

 
2. Pel que fa als sistemes urbanistics 
TEXT DE L’ACORD 
Es valoren adequadament : 
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- 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.  

- 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.  

Per al càlcul de l’estàndard mínim que determina l’article 58 del TRLU, es considerarà 
només el sostre total edificable per a ús residencial del sòl urbà no inclòs en cap sector 
de planejament urbanístic (sectors millora urbana).  
PROPOSTA 
El POUM/2008 qualificava dins el sistema d’espais lliures alguns sòls que en realitat 
formen part del sistema hidrològic, fet que alterava la quantia real dels espais lliures 
ordenats. La revisió del POUM diferència aquests dos sistemes i els quantifica 
independentment, fet que no permet comparar les dades resultants del càlcul dels 
estàndards mínims d’espais lliures entre un text i el de la seva revisió. L’apartat 6.5.5 
de la present Memòria urbanística justifica quantitativament els sòls urbans qualificats 
com a sistema d’espais lliures i calcula els estàndards de m2sól ordenat per cada 
100m2 de sostre edificable.    
L’article 58 del TRLU determina que, com a mínim, el sistema general d’espais lliures 
públics ha de respondre a la proporció de 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre 
admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de 
planejament urbanístic.  
De l’ordenació de la revisió del POUM resulta que aquesta ratio és de 29,93 m2 de sòl 
per cada 100 m2 de sostre residencial ordenat pel Pla.  
 
3 Pel que fa al sòl no urbanitzable  
TEXT DE L’ACORD 
a) 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.  
PROPOSTA 
El nou POUM delimita dos àmbits de Projecte d’actuació de millores De les 
infraestructures de serveis per les urbanitzacions existents en sòl no urbanitzable de 
Romanyà i Salom,   desenvolupant els objectius fixats el l’Acord de la CTU-Gi. 
TEXT DE L’ACORD 
b) El POUM haurà d’ajustar o replantejar l’àmbit definitiu de les úniques zones  del 
municipi qualificades de serveis tècnics ambientals destinades a instalꞏlacions d’acopi, 
classificació d’àrids, dipòsit i tractament de residus de la construcció, considerant  
l’impacte ambiental i paisatgístic que representen aquests tipus d’instalꞏlacions, 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.  
PROPOSTA 
La revisió del POUM proposa eliminar la zona de serveis tècnics ambientals ubicada al 
paratge de Solius i només admet aquelles instal.laciopns que disposin de l’autorització 
necessària. 
TEXT DE L’ACORD 
c) El POUM haurà de recollir 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).  
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PROPOSTA 
La revisió del POUM adapta la totalitat de la superfície de sòl classificada com a sòl no 
urbanitzable a les determinacions del PTP-CG. 
  
4 Pel que fa al paisatge  
TEXT DE L’ACORD 
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).  
PROPOSTA 
El nou POUM dona compliment a aquest Acord incorporant normativament les 
directrius de paisatge del PTP-CG i les NNUU que en aquesta matèria dicta el PDU-
RSNS-LG. 
 
5. Pel que fa als riscos  
TEXT DE L’ACORD 
El POUM 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.  
PROPOSTA 
La revisió del POUM incorpora en estudi d’inundabilitat aplicant el RDPH de 2016, amb 
atenció especial als sòls urbans no consolidats i als sòls urbanitzables que s’ordenen. 
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7  MEMÒRIA SOCIAL DEL PLA 

 
7.1 INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquesta memòria social és descriure i justificar les determinacions de la 
revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro en matèria d’habitatge, atenent a dos 
aspectes significatius que la condicionen: 

- el motiu i l’abast de la pròpia revisió del POUM 
- les determinacions que s’estableix la Llei d’urbanisme 

Motiu i abast de la revisió del POUM 
Es necessari ressaltar que la present revisió del POUM no es planteja en base a un 
model de creixement com va estar el POUM/2008 sinó al contrari, per imperatiu legal 
de compliment de la Sentència núm. 144 del TSJC i pel mandat del PTP-CG i del 
PDU-RSNS.LG de adaptar el text de 2008 a les seves determinacions. 
Aquest condicionats fan que la revisió del planejament impliqui la necessària revisió 
del programa d’habitatges que justificava la Memòria social del POUM/2008, fet que 
suposa la una dràstica reducció del número d’habitatges lliures i protegits previstos, 
motivada per la extinció obligada de bona part del sòl urbà i urbanitzable residencial 
no desenvolupat a on es trobaven les reserves de sòl per implementar el referit 
programa..  
Determinacions que s’estableix la Llei d’urbanisme 
El marc jurídic que regula les reserves de sòl que el planejament urbanístic municipal 
i les seves modificacions i revisions han de fer, el defineix el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, i el Decret Lle5/2109 de Mesures urgents per  
millorar l’accés a l’habitatge, que modifica alguns articles del TRLUC: 

- Article 57.3:  
“Els plans d'ordenació urbanística municipal i les seves modificacions i 
revisions han de reservar per a la construcció d'habitatges de protecció 
pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria 
social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es 
qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al 
lloguer o a altres formes de cessió d'ús”. 

- Article 59.1h 
“La memòria social,  ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que 
determini la llei. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a  què fa 
referència l’article 34.5, cal justificar-ho a la memòria social.” 

Per la seva part el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006), en el seu 
article 69.3 determina quins han de ser els continguts de la Memòria social dels 
POUM: 

“La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal és el 
document d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a 
les necessitats socials d’accés a l’habitatge, i ha de fer referència als 
següents aspectes: 
a) Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, 
en relació amb el medi ambient urbà en què s’insereixen, amb estimació 
de les necessitats d’habitatge social d’acord amb les característiques 
socioeconòmiqes de la població. 
b) Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a 
la construcció d’habitatges de protecció pública, atenent els objectius 
d’evitar la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus i d’afavorir la 
cohesió social, impedint la segregació espacial dels ciutadans per raó de 
llur nivell de renda, i les possibilitats de la rehabilitació d’edificacions per 
destinar-les a aquests tipus d’habitatges. 
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c) Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 
66.3 d’aquest Reglament, i quantificació de la totalitat de les reserves 
previstes per a la construcció d’habitatges de protecció pública i de les 
modalitats corresponents, així com del sostre corresponent al sòl urbà 
qualificat amb aquesta destinació. 
d) Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit promogut a iniciativa pública. 
e) Previsió de les necessitats d’habitatges dotacionals públics, si s’escau, 
amb indicació dels colꞏlectius als quals s’adrecen, als efectes d’establir les 
qualificacions i reserves adequades. 
f) Previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció dels 
habitatges protegits i dels sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic. 
g) Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 
h) Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les 
previsions de nous habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels 
usos previstos per a aquests equipaments.” 
 

7.2 CARACTERISTIQUES SOCIOECONÒMIQUES I DE POBLACIÓ 
L’apartat 3.7 “Població i economia” de la Memòria urbanística del POUM conté la 
informació relacionada amb la situació demogràfica i socioeconòmica del municipi, 
amb el següents continguts: 
 
Població 

Distribució de la població 
Evolució històrica 
Estructura de la població per edats i sexe 
Origen de la població 
Nacionalitat de la població 
Components del creixement.  
Moviments migratoris 
Conclusions 

 
Economia 

Indicadors econòmics 
Mobilitat espacial de la població. Atracció i dependència exterior.  
Mercat de treball 
Conclusions 
 

7.3 L’HABITATGE 
 
EL MARC TERRITORIAL 
Segons les recents dades que recull la Memòria del PDU-RSNS-LG, d’acord amb el 
PTPCG, l’estimació de necessitats d’habitatge principal per al sistema urbà de Sant 
Feliu de Guíxols, al que pertany el municipi de Santa Cristina d’Aro, en 2026 seria de 
3.242 habitatges.  
En el període 2002-2018 s’han produït els següents fets: 

- la construcció d’habitatges en aquest sistema urbà ha estat de 5.348 unitats 
(el 17% d’increment), mentre que la població ha crescut en 7.721 persones (el 
26%), de les quals 1.997 en el municipi de Santa Cristina.  

- en el municipi de Santa Cristina d'Aro, l'increment d’habitants ha estat de 
1.997 (el 62% respecte del municipi en 2002 i el 26% respecte del sistema 
urbà) i la variació d’habitatges ha estat de 912 unitats (el 17% de l'augment 
del sistema urbà). Aquestes dades indiquen que els habitatges que es construeixen 
en aquest municipi són, bàsicament, de primera residència. 
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- per a el conjunt del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols s’han construït un 
64% d’habitatges més dels que el PTPCG havia previst com a principals per a 
2026. En el mateix període, la població també ha crescut i, proporcionalment, 
en major mesura, cosa de la qual resulta una ràtio d’habitants per habitatge 
nou d’1,44, fet que denota la presència d’habitatge de segona residència o 
d’habitatge buit.  

 
Les darrers dades de l’IDESCAT sobre aquesta darrera variable a Catalunya són de 
2011, segons les quals, per al conjunt dels municipis de l’àmbit, hi havia 2.603 
habitatges buits, la major part al municipi de Sant Feliu de Guíxols.  
En el municipi de Santa Cristina, segons dades de l’IDESCAT, a l’any 2011 el 56,7% 
dels habitatges eren principals; el 35,7%, secundaris; i la resta (el 7,6%) es trobaven 
desocupats (si es mantingués aquesta proporció, es podria estimar que, en 2018, hi 
havia 395 habitatges buits). 
 
La comarca del Baix Empordà, on s’inclou el sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols, 
segons les projeccions de població per a 2038 formulades per l’IDESCAT, creixeria 
un 9,48% respecte de la població de l’any 2018. Sant Feliu de Guíxols passaria de 
21.824 a 23.893 habitants i Santa Cristina d’Aro de 5.203 a 5.696 habitants, cosa que 
significaria un creixement similar de 9,47% respecte de la població de 2018. 
 
Habitatges principals necessaris en 2026, habitatges totals acabats entre 2002 i 2018, 
i població, 2018 – Font PDU-RSNS-LG 

Àmbit de referència

Sistema urbà Sant Feliu de Guíxols 3.242 5.348 17% 2.106 165% 37.612 7.721 26%

Sant Feliu de Guíxols 2.629 19% 21.824 2.830 15%
Santa Cristina d'Aro 912 22% 5.203 1.997 62%
Castell-Platja d'Aro 1.807 14% 10.585 2.894 38%

Evolució població 2002-2018 
(nombre i percentatge)

Estimació 
necessitat  
habitatges 

principals 2026*

Habitatges totals 
construïts 2002-

2018**

Increment 
habitatges 2001-

2018

∆ construcció**-
estimació 

necessitat* (nombre)

Construcció**-
estimació 

necessitat* (%) Població 2018

*Estimació necessitat habitatges principals 2026 PTPCG, segons el pes de la població de l'àmbit de referència 

 respecte a la comarca de l'Alt Empordà (dades any 2011)

Font: Elaboració PDU-RSNS-LG, dades: Secretaria d’habitat urbà i territori, DTeS, IDESCAT

 

 
EL MARC LOCAL 
Els habitatges segons tipus 
No es disposen de suficient dades per poder avaluar la distribució dels habitatges 
segons el seu ús, principal o secundari, en els darrers anys al municipi o comparar-los 
amb la distribució comarcal o de municipis veïns. Idescat facilita aquestes dades de 
l’any 2011 i des de llavors no ha publicat més. L’altra font és el padró municipal, d’on 
s’han obtingut les dades del primer trimestre de l’any 2018:   

 
Evolució de l’habitatge segons tipus a Santa Cristina 2011-2018 

Habitatges familiars 2011 2018 

principals 2.062 61,33% 1.991 55,36% 

secundaris 1.300 38,67% 1.605 44,64% 

total 3.362  3.596   

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat i el padró d’habitants municipal, 2018 

 
Les dades indiquen que s’han incrementat en aquests darrers anys l’habitatge destinat 
a segona residència, en canvi el nombre d’habitatges destinats a primera residència 
s’ha mantingut o inclús reduït. 
 
Règim de tinença de l’habitatge  
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Les darreres dades que es disposen sobre el règim de tinença són de l’Idescat de l’any 
2001 -2011. 

Evolució de l’habitatge segons tinença a Santa Cristina 2001-2011 
Santa Cristina 2001 2011 

compra 1.600 84,48% 1750 84,87% 

lloguer 194 10,24% 201 9,75% 

altres 100 5,28% 111 5,38% 

total 1.894  2.062   

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018 
Evolució de l’habitatge segons tinença al Baix Empordà 2001-2011 
Baix Empordà 2001 2011 

compra   31.565 78,93% 37.748 72,81% 

lloguer 5.188 12,97% 10.002 19,29% 

altres 3.240 8,10% 4.096 7,90% 

total 39.993  51.846   

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018 

 
En aquest període de deu anys, a Santa Cristina es manté la proporció d’habitatges de 
lloguer i de compra. Si comparem a les mitjanes comarcals, el percentatge 
d’habitatges de lloguer és molt baix, al voltant d’un 10%, i s’ha mantingut estable, a 
diferència de la comarca, que augmentat significativament. 
 
En els darrers anys, l’accés a la propietat ha estat possible per l’endeutament familiar, 
això si l’any 2001 el 38% dels habitatges en propietat tenia pagaments pendents, 
aquesta percentatge augmenta fins el 56,40% l’any 2011. Aquesta evolució segueix la 
tendència comarcal, però de forma més pronunciada. 
 

Evolució del règim de propietat de l’habitatge a Santa Cristina 2001-2011 
Santa Cristina 2001 2011 

Propietat pagada 938 58,63% 655 37,43% 

Amb pagaments pendents 613 38,31% 987 56,40% 

Heretats o donats 49 3,06% 108 6,17% 

Total 1.600  1.750   

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018 
 

Evolució del règim de propietat de l’habitatge al Baix Empordà 2001-2011 
Baix Empordà 2001 2011 

Propietat pagada 18.236 57,77% 17.268 45,75% 

Amb pagaments pendents 10.060 31,87% 16.692 44,22% 

Heretats o donats 3.269 10,36% 3.788 10,03% 

Total 31.565  37.748   

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Idescat, 2018 

 
Dinàmiques constructives i tipus d’habitatge construït 
A Santa Cristina d’Aro la dinàmica constructiva posa de manifest que en el període 
2001-2007 s’inicien 1.208 dels habitatges en set anys.  

 
Evolució dels habitatges iniciats i acabats a Santa Cristina 1996-2017 

 Any Iniciats Acabats 

1996 28 36 

1997 42 45 

1998 75 37 

1999 69 30 

2000 69 78 

2001 116 71 
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2002 181 58 

2003 234 67 

2004 155 165 

2005 232 102 

2006 134 62 

2007 156 180 

2008 37 62 

2009 12 107 

2010 9 18 

2011 4 19 

2012 9 13 

2013 17 3 

2014 12 14 

2015 15 10 

2016 10 12 

2017 21 12 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018. 

 
A l’igual que en la majoria de municipis catalans hi ha un boom de construcció entre 
els anys 2001-2007 amb 1.208 habitatges iniciats, que es redueix dràsticament a partir 
de 2008 amb la crisi econòmica que afecta al país. En aquests deu anys, 2008-2017, 
només s’inicien 146 habitatges (12,08%), front els essent els pitjors anys 2010 a 2012. 
L’any 2017 s’incrementen lleugerament el número d’habitatges iniciats que haurem de 
veure els propers anys si continua aquesta tendència. 
La caiguda dels habitatges acabats s’inicia posteriorment, a partir de 2009. però no és 
tant pronunciada en un inici ja que s’acaben els habitatges iniciats els anys anteriors. A 
partir de 2014 la dinàmica és igual que els habitatges iniciats, ja que s’acaben i 
s’inicien entre 10-15 habitatges per any.  
Segons la tipologia, en el període 2001 - 2007 la meitat dels habitatges que s’inicien 
són plurifamiliars, a partir de l’any 2008 fins al 2017 no s’inicia cap, tots els habitatges 
iniciats són unifamiliars, predominant la tipologia aïllada.  
 

Habitatges per tipologies iniciats a Santa Cristina anys 2001-2017 
Iniciats unifamiliars plurifamiliars total 

  aïllats adossats % en bloc %   

2017* 21 100,00% 0 0,00% 21

2016* 10 100,00% 0 0,00% 10
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2015 14 1 100,00% 0 0,00% 15

2014 10 2 100,00% 0 0,00% 12

2013 12 5 100,00% 0 0,00% 17

2012 9 0 100,00% 0 0,00% 9

2011 4 0 100,00% 0 0,00% 4

2010 8 1 100,00% 0 0,00% 9

2009 9 3 100,00% 0 0,00% 12

2008 31 6 100,00% 0 0,00% 37

2007 54 2 35,90% 100** 64,10% 156

2006 65 13 58,21% 56 41,79% 134

2005 65 9 31,90% 158 68,10% 232

2004 65 20 54,84% 70 45,16% 155

2003 126 18 61,54% 90 38,46% 234

2002 51 15 36,46% 115 63,54% 181

2001 57 29 74,14% 30 25,86% 116
* No es disposa el desglossat d'unifamiliars aïllats i adossats 
** S’inicien 40 habitatges plurifamiliars HPO 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018. 

Respecte a la tipologia dels habitatges acabat, segueix la mateixa dinàmica que els 
iniciats, si bé amb un lògic desfasament. Els darrers habitatges plurifamiliars acabats 
són de l’any 2009, des de llavors tots els habitatges acabats són unifamiliars 
predominant la tipologia aïllada.  
 

Habitatges per tipologies acabats a Santa Cristina anys 2001-2017 
Acabats unifamiliars plurifamiliars total 

  aïllats adossats % en bloc %   

2017 9 3 100,00% 0 0,00% 12

2016 10 2 100,00% 0 0,00% 12

2015 9 1 100,00% 0 0,00% 10

2014 10 4 100,00% 0 0,00% 14

2013 3 0 100,00% 0 0,00% 3

2012 13 0 100,00% 0 0,00% 13

2011 15 4 100,00% 0 0,00% 19

2010 13 5 100,00% 0 0,00% 18

2009 32 0 29,91% 75 70,09% 107

2008 47 6 85,48% 9 14,52% 62

2007 37 9 25,56% 134 74,44% 180

2006 40 12 83,87% 10 16,13% 62

2005 70 8 76,47% 24 23,53% 102

2004 33 11 26,67% 121 73,33% 165

2003 44 23 100,00% 0 0,00% 67

2002 41 9 86,21% 8 13,79% 58

2001 44 1 63,38% 26 36,62% 71
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018. 

 
Segons la superfície construïda, dominen els habitatges de grans dimensions, el 57% 
dels habitatges iniciats tenen més de 150 metres, seguits dels que tenen una dimensió 
mitjana alta, entre 126-150 metres quadrats amb un 14%. Dominen els habitatges 
grans i només un 15% són inferiors a 100 metres quadrats.  
 

Habitatges per superfície iniciats a Santa Cristina anys 2008-2017 

Iniciats 
   Menys 
de 50 m2  

 de 51      
 a 75 m2  

 de 76      
a 100 m2 

de 101       
a 100 m2 

de 126      
a 150 m2 

més de     
150 m2 Total 

2017 - - 3 5 2 11 21

2016 - - - 3 2 5 10

2015 - 4 - 1 3 7 15

2014 - - 1 2 1 8 12
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2013 4 1 1 1 6 4 17

2012 1 1 - 1 - 6 9

2011 0 0 0 0 2 2 4

2010 0 0 0 0 4 5 9

2009 0 1 0 4 1 6 12

2008 2 0 4 2 0 29 37

total 7 7 9 19 21 83 146

  4,79% 4,79% 6,16% 13,01% 14,38% 56,85%   
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 2018. 

 
El preu de l’habitatge 
Les dades s’obtenen de la web de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, es refereixen als preus de venda que facilita el Colꞏlegi de Registradors del 
al Propietat a partir d’un conveni signat l’abril de 2015, respecte als preus de lloguer 
s’obtenen de les fiances dipositades a l’Incasol. 
 
Preus de compravenda 
Si bé les dades són molt fiables, perquè s’obtenen a partir de les compravendes 
registrades en els registres de la propietat, no permeten analitzar un període llarg de 
temps, ja que només es disposen des de 2013 fins ara. 

Compravendes d’habitatges efectuades a Santa Cristina anys 2013-2017 

Núm. Compravendes Superfície mitjana (m2 construïts) 

Any 
 

Hab. 
nous 

lliures 

Hab. 
nous 
HPO 

Hab. 
 

usat Total 

Hab. 
nous 

lliures 
Hab. nous 

HPO 

Hab. 
 

usat 
Total 

 

2.017 - - 84 84 - - 151 151 

2.016 - - 64 64 - - 160 160 

2.015 2 - 82 84 192 - 151 152 

2.014 - - 62 62 - - 175 175 

2.013 - - 67 67 - - 124 124 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb dades facilitades pel Colꞏlegi 

de Registradors de la Propietat, Bens Immobles i Mercantils d’Espanya, 2018. 

Com es pot comprovar pràcticament no s’han produït compravendes d’habitatges 
nous, únicament es van registrar dos a l’any 2015. Això vol dir, que la majoria dels 
habitatges de nova construcció acabats en aquest període estaven destinats a ser 
propietat del promotor, no per posar-los al mercat. Respecte als habitatges HPO no 
s’han produït cap compravenda, a l’any 2007/2008 es va iniciar una promoció de 40 
habitatges HPO, des de llavors no s’han edificat cap més.   
Les compravendes efectuades d’habitatges usats es mantenen entre 62 i 84 
transaccions per any, i corresponen a habitatges de superfície mitjana-alta, de 124 a 
173 metres quadrats de mitjana, que correspon amb la tipologia d’habitatge unifamiliar 
adossat o aïllat.  

Preu de les compravendes efectuades a Santa Cristina anys 2013-2017 
Preu total (milers d'euros) Preu / m2 construït 

Any 
Habitatge 

nou 
Habitatge 

usat Total 
Habitatge 

nou 
Habitatge 

usat Total 

2.017 - 246,1 246,1 - 1.722,5 1.722,5 

2.016 - 266,8 266,8 - 1.712,5 1.712,5 

2.015 - 237,7 241,4 - 1.629,3 1.637,9 

2.014 - 285,7 285,7 - 1.590,2 1.590,2 

2.013 - 187,1 187,1 - 1.461,3 1.461,3 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb dades facilitades pel Colꞏlegi 

de Registradors de la Propietat, Bens Immobles i Mercantils d’Espanya, 2018. 

Per les poques transaccions produïdes d’habitatges nous no es defineix un preu mitjà 
total de venda, però per la situació del mercat es pot suposar que no serà gaire 
superior que el preu mig de l’habitatge usat. Aquesta mitjana s’ha anat incrementant 
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constantment en els darrers cinc anys, des de l’any 2.013 fins al 2017 ha augmentat 
un 17,9%. 
 
Preus de lloguer  
El nombre de contractes en la època de bonança econòmica fins el 2008 era baix, es 
va anant incrementar durant la crisi, arribant al major nombre l’any 2010, desprès s’ha 
reduït i s’ha mantenint força constant. 
 

Evolució del nombre de contractes de lloguer a Santa Cristina 2005-2017 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de dades facilitades pel l’Incasol, 

2018. 

Respecte la mitjana del contracte mensual de lloguer, únicament tenim dades del 
municipi des de l’any 2010. El preu de contracte va fluctuant moderadament aquests 
vuit anys, els anys amb preu més alts són 2011 i 2017, amb un preu al voltant del 
580€/mes, mentre que  els preu més baix va ser l’any 2012. Sembla que els darrers 
anys hi ha una tendència de pujada però s’haurà esperar uns anys per veure-ho.  
 

Evolució mitjana anual del lloguer contractual (€/mes) a Santa Cristina 2005-2017 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Santa 
Cristina 

- - - - - 502,24 575,09 456,31 487,48 - 504,98 505,27 584,56

Baix 
Empordà 

469,76 512,23 545,26 578,09 531,02 502,57 484,79 474,87 453,22 429,23 445,08 468,35 490,75

 
* A partir de l'any 2015 només es publiquen les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb més de 5 contractes 
registrats. Els anys anteriors, per manca de significació, no es publicaven les xifres del lloguer mitjà dels municipis amb 
menys de 50 contractes l'any. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de dades facilitades pel l’Incasòl, 

2018. 

En la comparativa amb la mitjana anual comarcal, normalment el preu mig de Santa 
Cristina és més elevat. Si bé, com s’ha exposat, falten dades d’alguns anys per la poca 
quantitat de contractes que es realitzen atès que només el 10% dels habitatges del 
municipi es destinen a lloguer (veure apartat 2.1.4.3b) d’aquesta Memòria) i la tipologia 
predominant és d’habitatge unifamiliar predominant. 
 
Conclusions 
La població de Santa Cristina d’Aro, segons el cens municipal de 2018, era de 5.202 
habitants distribuïts en un total de 1.991 habitatges principals, el que representa una 
relació de 2,61 habitants per habitatge. En el període 2002/2018 el municipi ha 
incrementat el seu número d’habitants en  1.997 (el 62% respecte els existent en 
2002 i el 26% respecte als increments del sistema urbà que formen els municipis de 
Santa Cristina, Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro) i la variació d’habitatges 
ha estat de 912 unitats (el 17% de l'augment del sistema urbà). Aquestes dades 
indiquen que els habitatges que es construeixen en aquest municipi són, bàsicament, 
de primera residència. 
 
L’any 2018 el habitatges principals representaven el 55,36% i els secundaris el 44,64%. 
Si es mantingués la proporció d’habitatges buits del 2011 (font INDESCAT), es podria 
estimar que en 2018 hi havia 252 habitatges buits al municipi. 
Al municipi 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 dinàmica constructiva, com en la majoria de municipis, ha estat influenciada per la 
situació econòmica, així entre el període 2001-2007 es va iniciar la construcció de 
1.208 habitatges i amb la crisi, entre 2008 i l’actualitat, únicament el 146 habitatges 
(12%). La tipologia dels habitatges que s’han construït els darrers deu anys és 
exclusivament unifamiliar, dominant el tipus aïllat de grans dimensions, no s’ha edificat 
cap edifici plurifamiliar.  
 
Les transaccions realitzades en el mercat immobiliari aquests darrers deu anys, ha 
estat exclusivament compravenda d’habitatge de segona ma, dominant l’habitatge de 
dimensions mitjà-alt. El preu de lloguer és més elevat en Santa Cristina que la mitjana 
comarcal, possiblement per la poca oferta existent. 
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7.4 ESTIMACIÓ HABITATGES POUM/2008 I GRAU DE DESENVOLUPAMENT 
El POUM que es revisa partia d’un cens estimat l’any 2005 de 4.600 habitatges dels 
quals el 30% eren principals i el 70% secundaries (font Memòria social POUM). En 
realitat el cens real era menor doncs l’any 2011 consten 3.362 habitatges dels quals el 
61,33 % eren principals i el 38,67 % eren secundaris (font INDESCAT). 
El POUM/2008 ordenava sòl urbà i urbanitzable amb una capacitat total estimada per 
7.400 habitatges dels quals el 40% els considerava principals, per una població 
resident de 9000 habitants, el 8% eren protegits i els restants 52% eren segona 
residencia (font Memòria social POUM). 
 
DESENVOLUPAMENT POUM 2008 HABITATGES

         SITUACIÓ ACTUAL

potencials totals construits % no executats %

TOTAL SÒL URBÀ       4.851   3.195   65,86   1.656     34,14   

Sòl urbà en nucli consolidat                        Total       2.324            1.676     72,12              648       27,88   
Zona centre              1.377                   1.149         83,44                    228             16,56  

Zona est                 179                        76         42,46                    103             57,54  

Roca Malvet                 347                      236         68,01                    111             31,99  

Bell-lloc                 221                        52         23,53                    169             76,47  

Mas Trempat                 192                      159         82,81                      33             17,19  

Romanyà                     8                          4         50,00                        4             50,00  

Sòl urbà en polígons d’actuació                  Total       2.281            1.518     66,55              763       33,45   
PA 1- Rosamar                 505                      326         64,55                    179             35,45  

PA 2- Can Reixac                   25                        22         88,00                        3             12,00  

PA 3- Golf Costa Brava                 579                      507         87,56                      72             12,44  

PA 4- Les cases de les escoles                   14                          1           7,14                      13             92,86  

PA 5- Colomar 1                   13                          1           7,69                      12             92,31  

PA 6- Bell-lloc II                 181                      132         72,93                      49             27,07  

PA 7- Les Teules                 259                      191         73,75                      68             26,25  

PA 8- Sant Miquel d’Aro                 443                      188         42,44                    255             57,56  

PA 9- Vall Repos                 221                      136         61,54                      85             38,46  

PA 10- Avinguda de l’Esglèsia                   12                        11         91,67                        1               8,33  

PA 11- Carretera Castell d’Aro                     3                          3       100,00                       -                     -  

PA 12- Rec Dilla                   22                         -                 -                        22           100,00  

PA 13- Bell-lloc III                     4                         -                 -                          4           100,00  

PA 14- Accés golf (act. Econòmica)                   -               

Sòl urbà en sectors millora urbana              Total          246                      1       0,41   245     99,59   
PMU 1- Suberolita                 135                         -                 -     135         100,00  

PMU 2- Ridaura                   76                         -                 -     76         100,00  

PMU 3- El Vilar                   12                         -                 -     12         100,00  

PMU 4- Salom (s.n.u)                   -                           -          

PMU 5- Accés Golf (PA 14)                   -                           -          

PMU 6- Accés Mas Trempat                     9                         -                 -     9         100,00  

PMU 7- Hoteler les Teules                   14                          1           7,70   13           92,30  

POUM 2008

 
DESENVOLUPAMENT POUM 2008 HABITATGES

         SITUACIÓ ACTUAL

potencials totals construits % no executats %

TOTAL SÒL URBANITZABLE       2.255                 92       0,04           2.163       95,92   

SUD 1- Ridaura                 312               -                      312           100,00  

SUD 2- Serra Sol III                   30               -                        30           100,00  

SUD 3- Teulera (desenvolupat)                 173                        22         12,72                    151             87,28  

SUD 4- Pedró                   11               -                        11           100,00  

SUD 5- Estació                 458               -                      458           100,00  

SUD 6- Camí Vell                 372               -                      372           100,00  

SUD 7- Equip. Teulera                   99               -                        99           100,00  

SUD 8- Mas Pla A                 276               -                      276           100,00  

SUD 9- Mas Pla C (desenvolupat)                 117                        58         49,57                      59             50,43  

SUD 10- Equip. Riera Malvet                   25               -                        25           100,00  

SUD 11- Mas Termpat II (desenvolupat)                   88                        12         13,64                      76             86,36  

SUD 12- Bell-lloc III                   49               -                        49           100,00  

SUD 13- Riera dels Molinets                 211               -                      211           100,00  

SUD 14- Tueda (desenvolupat)                   34               -                        34           100,00  

SUD 15- Bernades - Molí d'en Reixach (industrial)    

SUD 16- Molí d’en Tarrés (industrial)    

SUD 17- Activitats turístiques    

SUND 18- Els àrids    

POUM 2008
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POUM/2008 estimava que l’ordenació urbanística proposada oferia una capacitat total 
receptora de 7.232 habitatges dels quals, l’any 2011, 3.362 habitatges ja existien. De 
l’anàlisi de la informació cadastral de que es disposa i del padró municipal de 2018, es 
desprèn que en el conjunt del municipi existeixen un total de 3.596 habitatges, 
distribuïts entre el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, el que representa un 
48,58% del potencial estimat pel POUM vigent. 
 
7.5 ESTIMACIÓ D’HABITATGES EN LA REVISIÓ DEL POUM 
En base a l’ordenació del sòl urbà i urbanitzable que resulta de la revisió del POUM, 
els habitatges totals estimats són: 
  

HABITATGES ESTIMATS EN LA REVISIÓ DEL POUM parcials Totals Existents  Nous 

Totals en sòl urbà  4.382 3.287  1.095 

en sòl consolidat 2.604 1.785  819 

en les set urbanitzacions històriques  1.731 1.502  229 

en nous polígons actuació  47   47 

Totals en sòl urbanitzable  239   239 

Totals en sòl no urbanitzable  309 309   

Total habitatges estimats revisió POUM 4.930 3.596  1.334 

     

Habitatges existents 2018  3.596 3.596   

Principals   (55,36%)  1.991   

Secundaris   (44,64%)  1.605   

     

Potencial habitatges nous    1.334 

en sòl urbà    1.095 

en sòl urbanitzable    239 

 
 
7.6 CAPACITAT DEL POUM EN RELACIÓ AL PARC D’HABITATGES I LA 
POBLACIÓ 
La capacitat residencial, i en conseqüència el nombre d’habitatges potencial que el 
planejament urbanístic admet, es calcula en funció del règim del sòl i de les 
característiques de cada zona de sòl urbà, i de cada sector de sòl urbanitzable. 
Pel que fa al sòl urbà, el potencial d’habitatges que admet el planejament es el resultat 
de considerar: 
- el sostre edificable residencial de totes i cada una de les diferents zones a on el 

pla admet l’habitatge com a ús principal, 
- el nombre màxim d’habitatges permesos pel planejament, 
- el grau de consolidació dels aprofitaments que atorga el planejament que s’estima 

es podria produir en l’horitzó temporal del pla. 
Respecte al potencial del sòl urbà consolidat no inclòs en cap àmbit de gestió, en el 
municipi ens troben amb teixits parcialment consolidats per l’edificació, a on un 
percentatge elevat de les parcel.les existents, en les diferents tipologies, no es troben 
edificades, tal i com hem exposat en l’apartat d’aquesta memòria que avalua el grau 
de desenvolupament del POIM/2008. 
Pel que fa al sòl urbanitzable delimitat, el potencial d’habitatges que admet el pla es el 

resultat de considerar: 
- la densitat que el pla atorga a cada sector residencial, 

DESENVOLUPAMENT POUM 2008 HABITATGES

         SITUACIÓ ACTUAL

potencials totals construits % no executats %

Existents en sòl no urbanitzable    

Romanyà de la Selva                   52                        52   

Barri de Salom                 138                      138   

Disseminat                 119                      119   

   

Nombre total S.N.U. 309 309  100,00    

POUM 2008
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- del  grau  de  consolidació  dels  aprofitaments  que  atorga  el  planejament  que 
s’estima es podria produir en l’horitzó temporal del pla 2020/2030. 

 
Partint d’aquestes consideracions, l’estimació que es pot fer del número d’habitatges 
potencial que resulta de la revisió del POUM és la següent: 
 
HABITATGES TOTALS ESTIMATS EN LA REVISIÓ DEL POUM 4.621 habitatges 

HABITATGES EN SÒL URBÀ    4.382 habitatges 
HABITATGES EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT    239 habitatges 

 
HABITATGES TOTALS EXISTENTS 2018                    3.596 habitatges 

HABITATGES PRINCIPALS EXISTENS  2.062 habitatges 
HABITATGES SECUNDARIS EXISTENTS  1.534 habitatges 

 
HABITATGES NOUS ESTIMATS EN LA REVISIÓ DEL POUM 1.334 habitatges 

EN SÒL URBÀ:                         1.095 habitatges 
 Principals estimats 606 habitatges 
 Secundaris estimats 489 habitatges 
EN SÒL URBANITZABLE:             239 habitatges 

 
POTENCIAL HABITATGES POUM (EXISTENTS + NOUS) 4.621 habitatges 

 Primera residència (55,36%) 2.564 habitatges 
 Segona residència (36,44%) 2.057 habitatges 

 
POBLACIÓ EXISTENT 2018 5.202 habitants 
HABITANTS PER HABITATGE PRINCIPAL 2018 2,61 hb/hg 
  
INCREMENT DE POBLACIÓ ESTIMADA 2020/2030 1.253 habitants 
POBLACIÓ ESTIMADA 2030 (en primeres residències) 6.455 habitants 
 
Del total d’habitatges nous, que en base a les determinacions de la revisió del POUM 
s’estima, es considera raonable plantejar que en el període 2020/2030 no s’esgotarà 
aquesta oferta i que es podrien arribar a executar un màxim del 65% del parc ordenat, 
seguint les tendències del període 2002/2018 a on s’ha produït un creixement mig de 
anual de 124 habitatges destinats pràcticament a primeres residències.    
 
Si del total de 1.334 habitatges nous ordenats en el POUM en el conjunt del sòl urbà i 
urbanitzable, en el període 2020/2030, es construïssin 867 habitatges (65% del 
potencial del POUM), i d’aquests 480 esdevinguessin principals (seguin la relació 
principal/secundari existent en l’actualitat) es conclou que la població estimada es 
situaria en 6.455 habitants que resulten dels 5.202 actuals més 1.253 habitants nous a 
final del període, el que suposa un creixement mig anual de població de 125 habitants 
per any i 48 nous habitatges per any. 
 
Del potencial estimat d’habitatges que es desprèn de l’ordenació i determinacions de 
la revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro, es dedueix que en un horitzó temporal del 
Pla de deu anys (2020/2030) el municipi te capacitat per situar-se amb una 
població fixa, en primera residència, al voltant dels 6.500 habitants, prenent com a 
relació habitants/habitatge l ’actual  de 2,61 el que ens situa en un escenari 
coherent amb les projeccions realitzades i amb el model de creixement que la 
Corporació local vol desenvolupar.  
 
No obstant donat que bona part de l’increment demogràfic es recolza amb les 
migracions trobant-se aquestes subjectes a les condicions socioeconòmiques 
generals i concretes del municipi i del sistema  urbà de Sant Feliu de Guíxols a la que 
pertany (mercat de treball, habitatge, activitat econòmica etc.), les estimacions fetes 
de població i número d’habitatges s’han de valorar en aquest marc canviant 
d’elements que les condicionen. 
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AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’HABITATGES  
 
Estimació de la demanda exclosa 
La informació que es presenta en aquest apartat de la memòria social quantifica les 
necessitats d’habitatge social d’acord amb les característiques socioeconòmiqes de la 
població tal i com estableix l’article 20 de la LDH i l’article 69 apartats 3, 4 i 5 del RLU. 
La  quantificació  de  la  demanda  exclosa  comporta  analitzar  les  possibilitats  dels 
diferents colꞏlectius a accedir al mercat lliure d’habitatge, determinant els segments 
socials que no hi poden accedir. 
Per a poder determinar la demanda exclosa és també necessari conèixer quins són els 
ingressos de la població de l’àmbit d’estudi ja que, a partir del llindar mínim d’ingressos 
a partir del qual no es pot tenir accés a l’habitatge en mercat lliure, podrem saber quin 
és el percentatge de població exclosa. La manca d’informació, tant quantitativa com 
qualitativa, dificulta aquest anàlisi. Per aquest motiu, s’han diversificat les fonts 
d’informació per a l’elaboració de l’estudi de la demanda exclosa. 
Segons la darrera enquesta de condicions de vida i hàbits de la població publicada per 
l’IDESCAT (revisió estadistica 2019), la Renda Bruta Familiar Disponible (RFDB) 
del  municipi  de Santa Crist ina es si tua (any 2017) en 15.100 € per 
habi tants que permetr ia est imar una  mitjana d’ingressos nets anuals de tots 
els membres d’una llar (2,61) de 39.411€. 
Amb les dades disponibles de 2011en relació al règim de tineneça dels habitatges 
familiars, dels 2.062 habitatges principals existents el 84,9% es troben en règim de 
propietat i el 9,75 són de lloguer. 
Tenint en consideració la hipòtesi que situa el llindar d’ingressos mínims per accedir a 
un habitatge lliure de lloguer en uns 15.150€ anuals, i de 21.210€ anuals per accedir a 
un de compra, s’estima que menys del 20% de les famílies restarien excloses de la 
compra d’habitatge en el mercat lliure, i menys del 15% de famílies restarien excloses 
del mercat lliure i de lloguer, des d’ara i al llarg dels propers anys. Per tant es considera 
que aquest segment de població seria susceptibles de demanar ajuda a l’administració 
en matèria d’habitatge. Això no significa però que actualment el 15% de les famílies del 
municipi no disposin d’habitatge sinó que la nova població que volgués establir-se al 
municipi, en menys d’un 15% dels casos, presentarien algun tipus de dificultat. 
No obstant és important tenir en consideració que aquests resultats són estimacions ja 
que la manca d’informació estadística actualitzada, i mes en aquest moment de forta 
crisi econòmica que afecta directament al mercat del treball i a l’accés als serveis 
bàsics entre els que es troba l’habitatge, dificulten enormement la tasca de càlcul i 
avaluació de les necessitats d‘habitatge d’un municipi com Santa Cristina d’Aro 
amb unes característiques econòmiques i socials particulars. 
 
Colꞏlectius d’atenció específica 
En aquest apartat es reflecteixen els aspectes socials i poblacionals més rellevants del 
municipi, fent especial èmfasi en la població jove, la gent gran i la resta de colꞏlectius 
que requereixen alguna atenció específica. 
El Pacte Nacional per a l’Habitatge estableix un seguit de reptes per a fer front a les 
problemàtiques d’aquests colꞏlectius i planteja diferents objectius i accions a aplicar al 
conjunt de Catalunya. Aquests reptes són: 
- Repte 1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves. 
- Repte 3. Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat 

funcional. 
- Repte 5. Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades. 
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La població jove 
Als efectes del present estudi es distingeixen dos grans grups: el de les persones entre 
18 i 24 anys i el de les persones entre 25 i 34 anys.El primer grup presenta unes taxes 
d’emancipació força baixes i amb dificultats per accedir a un habitatge. Segons les 
dades disponibles d’IDESCAT únicament un 1,6% de joves s’han independitzat, 
situació que en els moments actuals de crisi econòmica entenem que ha tendit a 
agreujar-se. Principalment la dificultat per accedir a un habitatge és conseqüència dels 
baixos ingressos en relació al preu dels habitatges. El règim de tinença més 
adequat per cobrir les necessitats d’habitatge d’aquest colꞏlectiu és el dels habitatges 
de lloguer, amb unes superfícies que poden ser més reduïdes, i fins i tot amb 
alternatives d’espais comuns compartits. 
El segon grup de 25 a 34 anys, presenten unes taxes d’emancipació més elevades, si 
bé encara són reduïdes. Segons dades d’IDESCAT únicament un 14% dels joves 
s’han emancipat. La situació laboral actual es marcadament desfavorable amb 
altíssimes taxes d’atur juvenil. La manca d’habitatges accessibles en el mercat lliure 
i de protecció i la baixa d’oferta d’habitatges de lloguer són els principals motius que 
dificulten l’accés a l’habitatge d’aquest colꞏlectiu. 
Per tal de satisfer les necessitats d’habitatge del colꞏlectiu de joves (especialment els 
joves – adults) és necessari impulsar politiques que portin a dotar el municipi amb un 
parc d’habitatges de lloguer suficient per tal de d’assumir la demanda de la població 
jove que encara no s’ha emancipat i dels que, tot i ja està emancipats, és més que 
probable que necessitin canviar d’habitatge, per motius econòmics o de mobilitat 
laboral. 
 
La gent gran 
Als efectes d’aquest estudi, es considera gent gran aquelles persones que tenen més 
de 65 anys. Habitualment es distingeix entre les persones que tenen entre 65 i 84 anys 
i les que tenen més de 85 anys. En el municipi de Santa Cristina d’Aro s’aprecia 
un envelliment superior a la mitjana de la població. Segons dades d’IDESCAT (any 
2019) la població era de 5 .223 habitants dels quals un 17,76% tenien més de 65 
anys, i d’aquests 815 (15,60%) tenien entre 65 i 84 anys i els restants 113 (2,16%) 
tenien més de 85 anys. 
A diferència del colꞏlectiu de joves, la gent gran té unes necessitats específiques en 
relació amb l’habitatge i l’entorn com la major antiguitat dels edificis, la manca o baixa 
accessibilitat dels seus habitatges i entorn (inexistència d’ascensors, manca d’escales 
o accessos còmodes als edificis), situacions que juntament amb un menor nivell de 
recursos i unes taxes més elevades de dependència fan necessari activar mesures 
concretes per cobrir les demandes d’aquest colꞏlectiu. 
Els habitatges adreçats específicament a la gent gran vinculats a algun règim de 
protecció són escassos o pràcticament inexistents. Caldria impulsar mesures com 
ajuts directes  a la  rehabilitació i a la millora  de les  instalꞏlacions dels edificis  ja 
existents de forma que es millori significativament a la qualitat de vida de la gent gran, i 
propiciar la implantació de centres assistits, habitatges tutelats o altres iniciatives que 
cobreixin les necessitat d’aquest colꞏlectiu que ja ara representa prop del 16% de la 
població i que en els pròxims anys augmentarà. 
 
PROGRAMA D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA 
Les reserves de sostre per destinar-lo a programes d’habitatge de protecció pública 
s’obtindrà en les següents actuacions previstes en el POUM: 
- les actuacions en sòl urbà no consolidat, desenvolupades per mitjà de Polígons 

d’Actuació que suposin modificacions substancials de l’ordenació existent o canvi 
d’usos. 

- els sectors de millora urbana, que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què 
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es refereix l’article 68.2.a de la LU, incloses les actuacions aïllades de dotació. 
- en tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat que admeten l’ús 

d’habitatge. 
És objectiu del POUM que aquest programa d’obtenció de sòl per a la construcció 
d’habitatges protegits, tant en règim de lloguer com de compra, permetin cobrir les 
demandes locals en matèria d’habitatge assequible. 
Es preveu destinar la totalitat del 30% del sostre residencial de nova creació a 
programes d’habitatges protegits (20%) i concertats (10%). Els sectors de sòl 
urbanitzable i de sòl urbà no consolidat inclouen la reserva d’habitatge de protecció 
establerta per la legislació urbanística, per tant, no es donarà la situació de 
concentració d’aquesta tipologia d’habitatges en una zona única del municipi. 
El sòl residencial corresponent a la cessió obligatòria de l’aprofitament urbanístic que 
el POUM concreta per a cada polígon d’actuació i sectors de sòl urbanitzable 
delimitats, es destinarà a la promoció d’habitatge assequible. 
En els casos en que, d’acord amb la legislació vigent, aquest aprofitament sigui 
substituït pel seu equivalent econòmic, aquest es destinarà a les finalitats del patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge. 
 
Reserves en el sòl urbà 
El POUM estableix que en els sectors de sòl urbà no consolidat es reservi sòl per a la 
construcció d’un total de 268 habitatges protegits, distribuïts de la següent forma: 
En els polígons PAU-UH, corresponents a les set urbanitzacions històriques, resta 
procedir a executar obres de millores d’urbanització i per tant no es tán  sub jec tes  
a  l a  rese rva  obligatòria d’habitatges de protecció pública.  
Per la resta de polígons d’actuació delimitats en sòl urbà no consolidat, d’acord amb el 
que determina el TRLU, el POUM hauria de rese rvar el 20% del sostre residencial 
de nova implantació a la construcció d’habitatges protegits i el 10% per a la 
construcció d’habitatges concertats.  
No obstant donat que d’aquests PAU de nova delimitació amb sostre residencial es 
delimiten per tractar-se d’actuacions aïllades destinades a ampliar el sistema d’espais 
lliures, la vialitat  existent i millorar les infraestructures insuficients (finalitat a què fa 
referència l’article 70.2b de la LUC), en aplicació de l’article 57.4 de la LUC no cal fer 
reserva obligatòria d’habitatge de protecció pública. 
 
Reserves en el sòl urbanitzable 
Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable el POUM ordena tres sectors de sòl 
urbanitzable delimitat amb ús preferentment residencial,  dos d’el ls,  El  Padró i 
Equipaments Riera de Malvet, provenen del POUM/2008, es troben en fase final del 
seu desenvolupament i  el  planejament vigent no contempla l ’ordenació 
d’habi tatge protegit .  Pel  tercer sector ordenat,  Ridaura, estableix que un 
mínim del 30% del sostre residencial es destini a la construcció d’habitatges 
protegits, distribuïts de la següent forma: 

SUD 
RIDAURA 

Sostre 
total 

Sostre 
residencial 

Sostre HP  
35% 

residencial

Sostre HPO 
Gen. 

Sostre HP 
Conc. 

Total 
Hab. 

Habit. 
lliures 

Habit. 
HP 
Gen. 

Habit. HP
Conc. 

TOTALS  27.136,20  18.995,20   6.648,30  4.432,00  2.216,00  203  132  48  23 

 
SOLIDARITAT URBANA 
La Llei 18/2007, de 28 de novembre, del dret a l’habitatge estableix que tots els 
municipis de més de 5.000 habitants i totes les capitals de comarca hauran de disposar,  
en  un  període  de  20  anys,  d’un  parc  mínim  d’habitatges  destinats  a 
polítiques socials equivalent al 15% respecte del total d’habitatges principals existents 
(article 73); aquest precepte s’anomena solidaritat urbana 
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El present POUM ordena sòl per a un parc total de 2.564 habitatges principals, dels 
quals 2.062 ja existeixen. En compliment del que dicta la Llei 18/2007, un cop complert 
el període estimat de vigència de la revisió del POUM, el municipi hauria de disposar 
d’un 15% del total d’aquest parc per a destinar-ho a habitatges socials.  
La revisió del POUM, ordena en el conjunt dels PAU (exceptuant les urbanitzacions 
històriques) un total de 47 nous habitatges i en els  sectors residencial SUD ordena un 
total 239 nous habitatges. D’aquets 286 nous habitatges s’estima (seguint els 
percentatges actuals) que es generaran 159 habitatges principals. 
El POUM concentra en el sector Riudaura el nou parc d’habitatge social amb un total de 
71 habitatges, quantitat que supera el 15% del total del nou parc d’habitatge principal 
en 50 habitatges i contribuint a cobrir els dèficits existents en el sòl urbà en l’horitzó 
temporal que fixa la Llei 18/2007,del dret a l’habitatge.  
 
PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I D’HABITATGE 
Donat que el POUM delimita àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar 
cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament, l’Ajuntament haurà de constituir 
llur patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. El sòl corresponent al percentatge 
d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl 
urbanitzable, s’incorporarà al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. Si els terrenys 
són d’ús residencial, el producte obtingut de l’alineació del sòl que no té la qualificació 
d’habitatge protegit passarà a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest 
efecte i s’haurà de destinar, mitjançant un règim de protecció pública, a les finalitats 
següents: 
- preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió 

de la població i la millora de la qualitat de vida. 
- fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. 
- intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar 

l’adquisició de sistemes urbanístics. 
- formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 
D’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme, els béns que integrin el patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge constituiran un patrimoni separat de la resta de béns 
municipals. Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del 
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge es destinaran a conservar-lo i ampliar-lo. 
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8  MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PLA 
 
8.1 INTRODUCCIÓ I CRITERIS GENERALS 
L’article 59 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en el seu punt 1e), s’estableix que 
els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) han de contenir l’agenda i 
l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar i en el mateix sentit 
l’article 76.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme ho determina. 
D’altre banda, segons es recull a l’article 59.3d) del Text Refós de la LUC i a l’article 
15.4 del Text Refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, DL 7/2015, l’informe 
de sostenibilitat econòmica forma part de la documentació obligatòria dels diferents 
planejaments urbanístics. 
L’avaluació econòmica i financera del POUM conté l’estudi i justificació de la viabilitat 
del planejament, amb l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la 
determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució 
del pla, les previsions de finançament públic, si fos el cas, i l’anàlisi de la viabilitat 
financera de les actuacions derivades de l’execució del pla. 
 
CRITERIS D’ACTUACIÓ 
La situació econòmico-financera de l’ajuntament evidència les enormes dificultats en 
que es troba aquesta administració, com la majoria de les administracions locals del 
país, a l’hora d’afrontar amb eficàcia i suficients garanties, tant per a la pròpia 
administració com per als ciutadans, les conseqüències que es deriven de la voluntat 
pública d’ordenar urbanísticament el seu terme municipal heretades del POUM/2008.  
Les mancances històriques en l’execució de les determinacions que tant les Normes 
Subsidiàries de 1997 com el POUM de 2008 fixaven relatives a l’ordenació dels 
sistemes generals i locals de dotacions i infraestructures que conformen l’estructura 
orgànica territorial del municipi i als mínims traçats de les xarxes de serveis, 
evidencien en l’actualitat la baixa qualitat en la urbanització d’alguns carrers i espais 
públics, especialment en les urbanitzacions històriques, fet que representa ara una 
càrrega que des del punt de vista econòmic te difícil solució si es vol afrontar la seva 
millora i posada al dia de forma immediata. 
Per altre banda les mancances en l’execució del model de gestió urbanística que els 
planejaments precedents determinaven, en ocasions amb insuficient claredat i rigor a 
l’hora de fixar les diferents responsabilitats que tant els agents públics com els privats 
adquirien a partir de l’aprovació d’aquests planejaments, també a contribuït a la difícil 
situació actual.   
La revisió del POUM estableix les figures de planejament derivat i en conseqüència els 
sistemes de gestió, que han de fer possible que avancin de forma paralꞏlela, 
simultàniament, l’obtenció dels aprofitaments privats que el pla estableix amb la 
consecució dels objectius públics de: millors dotacions públiques tant d’espais lliures 
com d’equipaments, de protecció amb garanties dels més rellevants espais amb valor 
natural i paisatgístic, de promoció de l’habitatge protegit, de modernització de xarxes 
de serveis i de millor qualitat en la urbanització de l’espai colꞏlectiu. 
Per tot això la present revisió del POUM, un cop assolit el principal motiu que la 
justifica de subordinació al planejament territorial (PTP-CG) i urbanístic (PDU-RSNS-
LG) de rang superior i a les conseqüències de donar compliment a la Sentència núm. 
144 del TSJC que obliga a reduir el sòl residencial no desenvolupat en 132 ha, 
planteja un model de gestió que:  

- possibiliti el compliment de les determinacions bàsiques del nou Pla en relació 
a les noves propostes ordenades en el sòl urbà i urbanitzable 

- estableixi una clara distribució del que són les responsabilitats públiques i 
privades en l’execució del planejament i en la justa distribució dels beneficis i 
càrregues que d’aquest  es deriven, en relació a les situacions heretades en les 
set urbanitzacions històriques disperses pel municipi. 
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En el primer cas la proposta del POUM es fonamenta en el criteri bàsic d’actuació que 
dicta que el desenvolupament urbanístic municipal ha de generar, en cada un dels 
sectors de desenvolupament previstos, en sòl urbà i urbanitzable, els recursos de sòl i 
econòmics que permetin executar els elements dels sistemes generals que s’assignen 
o integren en els respectius sectors i a l’hora els sistemes locals que permetin 
materialitzar els aprofitaments urbanístics ordenats i les dotacions de sòl mínimes per 
promocionar l’habitatge protegit. 
En el segon cas, que afecta al sòl urbà consolidat de les urbanitzacions històriques 
amb dèficits urbanístics, el POUM cerca una formula de gestió que permeti anar 
corregint els dèficits d’urbanització existent, actuant pel sistema de cooperació que 
garanteix l’impuls municipal en la correcció dels dèficits detectats, i comptant amb la 
voluntat manifestada per les entitats urbanístiques de conservació existents en cada 
una d’aquetes urbanitzacions de contribuir activament en l’obtenció d’aquests 
objectius.  
Els criteris emprats a l’hora de delimitar i establir les determinacions bàsiques dels 
nous polígons d’actuació urbanística en sòl urbà i dels sectors en sòl urbanitzable han 
estat, amb caràcter general: 

- l’obtenció dels elements bàsics que conformen l’estructura general i orgànica 
del municipi, amb la inclusió física dintre del sector dels elements de sistemes 
generals i locals que han d’assumir-ne la cessió de sòl i l’execució de les 
determinacions del POUM 

- l’equilibri en l’ordenació urbanística dels aprofitaments públics i privats pels 
diferents àmbits urbans en que s’estructura el municipi.  

- la viabilitat econòmico-financera de les propostes, permetent en tots els casos 
l’equilibri entre els beneficis del planejament i les càrregues derivades. 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
La present memòria econòmica, per tal d’estimar la viabilitat econòmico-financera de 
les  propostes d’ordenació urbanística que conté la revisió del POUM parteix i 
diferencia les tres situacions a les que ens hem referit anteriorment: els polígons 
d’actuació corresponents a les urbanitzacions històriques en sòl urbà, els polígons 
d’actuació de nova ordenació en sòl urbà i els sectors de sòl urbanitzable. 
 
1. En relació als PAU-UH de les urbanitzacions històriques ordenades entre 1963 i 

1972, (Golf Costa Brava, Rosamar, Bell-lloc II, Les Teules, Sant Miquel d’Aro, Vall 
Repós i Can Reixac) que els planejaments municipals anteriors incloïen en unitats 
d’actuació (NN.SS/1997) o en polígons d’actuació (POUM/2008) 
Aquests sectors que ja varen executar la practica totalitat de les obres urbanització 
bàsiques, en base als projectes redactats en aquella època, amb les característiques 
tècniques que en aquell moment s’exigien i d’acord amb el marc legal en aquells 
moments aplicable (Ley del Suelo de 1965), si be l’administració no va formalitzar en 
el seu moment la recepció d’aquestes obres 
La revisió del POUM concreta  les obres d’urbanització bàsiques que ja es troben 
executades i indica les millores en la urbanització que  manquen per executar en 
cada un d’aquest àmbits territorials í l’estimació de les carregues derivades per 
corregir els dèficits existents. 

2. En relació als nous PAU, als PAU ordenats en el POUM/2008 no desenvolupats i 
als sectors de SUD, la revisió del POUM analitza els aspectes bàsics, que des del 
punt de vista econòmic i per a cada un dels àmbits ordenats en sòl urbà i 
urbanitzable, caracteritzen la proposta urbanística com són : 
- els drets econòmics teòrics que genera la nova ordenació : Ingressos 
- les obligacions econòmiques que comporta : despeses 
- el rendiment econòmic de l’operació urbanística. 
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La diferencia entre els ingressos i les despeses mes el rendiment, per tal que 
l’ordenació urbanística sigui viable des del punt de vista econòmic i financer, ha de 
presentar un saldo positiu. L’estimació dels drets teòrics i de les despeses totals 
ens permet avaluar el valor urbanístic del sòl o valor residual per a cada una de les 
actuacions proposades. 

 
CRITERIS EN LA DISTRIBUCIÓ DE COSTOS 
Els costos d’execució corresponent a cada actuació, es distribueixen en base als 
següents criteris: 
 
a) Urbanització de les vies territorials 

Les inversions en aquestes infraestructures territorials aniran a càrrec al 100% 
de les administracions titulars. 

b) Urbanització de les vies urbanes i xarxes de serveis: 
 En sòl urbà:  

 Dintre de polígons d’actuació : 100% propietaris beneficiaris 
 Fora de polígons d’actuació (si hi ha contribucions especials): 90% 

propietaris i 10% Ajuntament 
 En sòl urbanitzable: 100% propietaris 
 En sòl no urbanitzable:  100% Ajuntament 
 
8.2 PAU-UH URBANITZACIONS HISTÒRIQUES 
Per al càlcul de les carregues estimades necessàries per cobrir els dèficits urbanístics de cada 
urbanització, es prenen com a referència els informes que a aquest respecte disposen els 
Serveis Tècnics Municipals basats en els valors establerts per l’Agència Tributària de Catalunya 
per al 2021.  

Amplada vial   Cost d’urbanització   €/m² 
 6 metres   1.008,55 €    168,09 €/m² 
 10 metres  1.352,46 €    135,25 €/m²  
 16 metres  2.540,88 €    158,80 €/m² 
 20 metres  3.112,13 €    155,61 €/m² 
 
La mitjana d’aquests valors é 154,44 €/m² de vial, sense comptar els planejament ni el 
moviment preliminar de terres. No es computa el moviment de terres, ja que les 
plataformes es troben executades i consolidades en tots els sectors. S’estima que el 
cost mitjà del planejament, gestió i projecte d’urbanització és de 20 €/m². 
Per tant, resulta un cost mitjà aproximat de 175 €/m² de vial. 
Per a les qualitats de la urbanització s’apliquen els següents coeficients de valor, els 
quals s'han deduït prenent com a referència el quadre de la norma 20 del Reial decret 
1020/1993: 

Qualitat d’urbanització  Coeficient  Cost €/m² de vial 
 Molt bona   1,60   304,00 €/m² 
 Bona    1,25   237,50 €/m² 
 Mitjana    1,00   190,00 €/m² 
 Modesta    0,80   152,00 €/m² 
 Molt modesta   0,60   114,00 €/m² 
 
Es considera de qualitat mitjana si els serveis corresponents es limiten a complir amb 
els estàndards que s'exigeixen actualment a les obres d'urbanització, cosa que 
comporta una situació similar a la següent: el paviment és asfàltic, només hi ha una 
simple conducció per les aigües residuals, hi ha fanals per a l'enllumenat públic tot i 
que no estan situats regularment, no s'asseguren sobrants d'aigua i les voreres i les 
zones verdes no estan finalitzades. 
Les qualitats bona i modesta corresponen a les obres d'urbanització que comporten 
dotacions de serveis superiors o inferiors, respectivament, a les de la qualitat mitjana. 
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En tots els casos les obres executades en cada sector desenvolupen els projectes 
d’urbanització aprovats, pel que no disposen dels estàndards de qualitat i control que 
estableix la normativa sectorial vigent. Es considera per tant que les obres 
d’urbanització s’han de valorar amb una qualitat modesta en tots els polígons del que 
resulta un preu estimat de PEC de 140 €/m² de vial que es correspon a un PEM de 
117,65 €/m² 
 
Les principals mancances detectades de cada sector són les següents: 
PAU-UH 01 Golf Costa Brava 
- Pavimentació:  Manca un passatge i un tram de vial (10%) 
- Aigua potable:  Existent de pous propis, fibrociment (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria infradimensionada (20%) 
- Enllumenat públic:  Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament:  Existent però com a xarxa unitària és insuficient (20%) 
- Plujanes:  Inexistent, amb zones edificades que s’inunden (30%). 
- Telefonia:  Existent aèria, falta algun tram (20%) 
- Gas:   Existent soterrada (0%) 
PAU-UH 02 Rosamar 
- Pavimentació:  Manca un carrer petit i les voreres que afronten espais públics (10%) 
- Aigua potable:  Existent (0%) 
- Baixa tensió: Existent soterrada (0%) 
- Enllumenat públic:  Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament:  Manca la construcció d’una depuradora i ampliar la longitud de 

l’emissari (cost depuradora segons projecte presentat per l’EUC 
256.002,70€ IVA inclòs). 

- Plujanes:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia:  Existent aèria (0%) 
- Gas:   Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
PAU-UH 03. Bell-lloc II 
- Pavimentació:  Manca les voreres que afronten espais públics (5%) 
- Aigua potable:  Existent (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria (0%) 
- Enllumenat públic:  Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament:  Major part situada en pendent amb fosses sèptiques d’acord projecte 

d’urbanització, resta a xarxa (0%) 
- Plujanes:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia:  Existent aèria (0%) 
- Gas:   Existent soterrada (0%) 
PAU-UH 04. Les Teules 
- Pavimentació:  Manca les voreres que afronten espais públics (5%) 
- Aigua potable:  Existent fibrociment (0%) 
- Baixa tensió: Existent soterrada (0%) 
- Enllumenat públic:  Recepcionat per l’Ajuntament (0%) 
- Sanejament:  Existent (0%) 
- Plujanes:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia:  Existent soterrada però falta algun tram (20%) 
- Gas:   Existent soterrada però incompleta, tanmateix no es preveia en el 

projecte d’urbanització (0%) 
PAU-UH 05. Sant Miquel d’Aro 
- Pavimentació:  Manquen vials per asfaltar i les voreres que afronten espais públics 

(30%) 
- Aigua potable:  Existent fibrociment a millorar pressió (25%) 
- Baixa tensió: Existent aèria amb algun tram deficient (5%) 
- Enllumenat públic:  Recepcionat per l’Ajuntament tanmateix és molt deficient (100%) 
- Sanejament:  En la zona sud manca depuradora i en la zona nord no existeix (75%) 
- Plujanes:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia:  Existent aèria (0%) 
- Gas:   Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
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PAU-UH 06. Vall Repòs 
- Pavimentació:  Manca carrer sobre riera i les voreres que afronten espais públics 

(10%) 
- Aigua potable:  Existent (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria (0%) 
- Enllumenat públic:  Recepcionat per l’Ajuntament tanmateix és molt deficient (100%) 
- Sanejament:  Inexistent, per fosses sèptiques (100%) 
- Plujanes:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia:  Existent aèria (0%) 
- Gas:   Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
PAU-UH 07. Can Reixac 
- Pavimentació:  No existeix (50% per pav. tova) 
- Aigua potable:  Existent de pou propi (0%) 
- Baixa tensió: Existent aèria (0%) 
- Enllumenat públic:  Existent en terrenys privats (50% per baixes necessitats) 
- Sanejament:  Inexistent (100%) 
- Plujanes:  Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
- Telefonia:  Existent aèria (0%) 
- Gas:   Inexistent, tanmateix no es preveia en el projecte d’urbanització (0%). 
 
Els costos estimats pels Serveis Tècnics Municipals  per a cada sector són: 
 

Urbanització 
Superfície 

sòl  
privat 

Superfície 
sostre 

edificable 

Superfície 
vials 

Cost 
estimat 

PEM 

Cost per 
m2 de 
sòl net 

Cost per 
m2 sostre 

Cost per 
m2 vial 

Golf C.Brava 1.178.432 247.718 147.737 2.277.074 1,93 €/m2 9.19 €/m2 15,41€/m2 

Rosamar 250.143 142.578 57.556 399.225 1,36 €/m2 2,80 €/m2 6,93 €/m2 

Bell-lloc II 365.001 113.866 43.350 1.014.313 2,78 €/m2 8,91 €/m2 23,40 €/m2 

Les Teules 249.920 105.568 37.037 91.570 0,37 €/m2 0,87 €/m2 2,47 €/m2 

Sant Miquel 
d’Aro 

302.263 117.966 

71.403 

2.094.810 6,93 €/m2 17,76 €/m2 29,34 €/m2 

Vall Repòs 526.370 110.886 71.542 1.339.447 2,54 €/m2 12,08 €/m2 18,72 €/m2 

Can Reixac 53.372 16.012 5.775 181.873 3,41 €/m2 11,36 €/m2 31,49 €/m2 

 
8.3 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
CONCEPTES DE CARACTER GENERAL  
Tal i com ens referíem anteriorment, l’avaluació econòmica i financera de les 
determinacions que la revisió del POUM en actuacions en sòl urbà (polígons 
d’actuació) i en sòl urbanitzable (sectors delimitats) ha de contenir l’estudi i justificació 
de la viabilitat del planejament, amb l’estimació del cost econòmic de les actuacions 
previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per 
a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, si fos el cas, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del pla. 
 
Drets teòrics  
S’entén per drets teòrics el total d’ingressos que s’obtenen de la venda del sòl net 
urbanitzat, en cada una de les noves actuacions proposades, que s’estimen en funció 
dels aprofitaments urbanístics previstos (metres quadrats dels diferents tipus de sòl o 
sostre corresponents a les tipologies existents dins cada sector), i dels preus unitaris 
de venda (de sòl net o de repercussió segons les diferents tipologies ordenades) que 
seran els de mercat de la zona. 
 
Obligacions econòmiques 
Amb obligacions econòmiques ens referim a les despeses inicials, aquelles que són 
necessàries per tal de poder materialitzar els aprofitaments urbanístics previstos per a 
cada un dels nous sectors ordenats. Aquestes despeses inicials a considerar són els 
costos d’urbanització, les despeses de gestió i les indemnitzacions, cas que n’hi hagin. 
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a) El cost corresponent a la implantació dels serveis i de l’execució de les obres 
d’urbanització es determina en base al traçat dels vials assenyalats en cada un dels 
polígons àmbits d’actuació en sòl urbà i dels sectors de sòl urbanitzable en els 
plànols del POUM i d’acord amb les característiques per aquest tipus d’urbanització 
s’executen. 

b) Les despeses de gestió són les generades per la redacció de projectes: Pla parcial, 
Projectes d’urbanització, Projecte de reparcelꞏlació, etc., per les direccions d’obra, i 
per la gestió de vendes. Així mateix, és consideren les despeses de liquidació de 
quotes i el cost de les diferents taxes, impostos, honoraris de notaris i de 
registradors, etc. 

c) El cost de les indemnitzacions, d’acord amb l’establert a la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, s’han de tenir en compte com a carregues en el desenvolupament de les 
propostes d’ordenació urbanística. 

 
Rendiments 
S’entén per rendiments la suma del cost financer, despeses sense les quals seria 
inviable qualsevol operació, i del benefici de l’operació urbanística. 
Quant al cost financer, reconegut reiteradament per la jurisprudència com a un cost a 
tenir en compte en tot el procés, l’obtindrem a partir de la taxa lliure de risc. És a dir, el 
tipus d’interès que un inversor obtindrà per invertir durant un període en un actiu 
financer sense risc. A més del cost financer cal considerar el benefici de l’operació o 
taxa de risc. En qualsevol procés productiu, el procés de transformació del sòl també 
ho és, ha d’existir un diferencial positiu o benefici. 
 
VALOR URBANÍSTIC DEL SÒL   
Resulta d’especial importància determinar el valor urbanístic del sòl, es a dir el valor 
del sòl en el seu estat actual, previ a l’operació de transformació urbanística que es 
projecta. 
Les normes tècniques de valoració dels béns immobles de naturalesa urbana es 
regulen pel Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que estableix el mètode 
residual per obtenir el valor de repercussió del sòl, prenent com a punt de referència el 
valor de mercat. 
El càlcul pel mètode residual parteix d’un concepte clau, l’aprofitament permès pel Pla. 
El planejament és l’instrument jurídic que defineix el que es pot fer - usos, 
edificabilitats, etc.- i el que s’hi ha de fer - obres d’urbanització, cessions, etc.- Per tant 
hem d’entendre l’aprofitament permès pel planejament, com la diferència entre els 
drets i les obligacions que ens defineix el propi planejament. 
 

Aprofitament urbanístic = Drets – Obligacions 
 
Aquesta diferència en termes econòmics entre drets i obligacions es concreta 
materialment en la diferència entre ingressos, que s’obtenen de la venda de parcelꞏles 
urbanitzades, i despeses, necessàries per a la seva obtenció. El resultat de la 
diferència és el valor d’aquest aprofitament, o sigui, el valor urbanístic del sòl. 
 

Valor urbanístic del sòl = Ingressos – Despeses - Rendiment 
 
 
8.3.1 DETERMINACIÓ DE DRETS I CARREGUES 
 
Drets teòrics  
La formulació i obtenció del valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat de 
sostre edificable per les diferents tipologies s’ha obtingut de la publicació dels “Valors 
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bàsics immobles urbana del 2021” de l’Agència Tributària de Catalunya que 
estableixen el que l’administració entén com a valor real o de mercat a fi de comprovar 
el valor dels béns immobles a Catalunya a efectes dels impostos sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions. 
S’ha pres com a referència el valor de repercussió del sòl residencial i hoteler 
urbanitzat no edificat de 473 €/m2sl, de 393 €/m2sl del sòl comercial i de 213 €/m2 del 
sòl industrial, que es corresponen a la Zona A09 àrea assignada al municipi de Santa 
Cristina d’Aro, en la categoria 3ª, 
Aquests valors de repercussió de sòl es ponderaran en cada polígon en funció de 
l’edificabilitat neta de la zona. A partir d’aquests valors s’han obtingut el valors del sòl 
urbanitzat no edificat (VS)  
 
Despeses pròpies dels sectors 
 
a) Cost de les obres d’urbanització  
El cost corresponent a la implantació dels serveis i de l’execució de les obres 
d’urbanització es determina en base al traçat dels vials assenyalats en els diferents 
àmbits d’actuació. Aquest cost aproximat  es calcula segons el mètode d´estimació del 
MSV que inclou el moviment de terres, el condicionament de l’àmbit, les xarxes de 
serveis i connexions i la pavimentació de voreres i calçades.  
Els costos d’execució material de les obres d’urbanització, en els nous polígons i 
sectors destinats a usos residencials i/o comercials, s’han estimat en 190,00 €/m2 en 
obra d’urbanització del nou vial de trànsit rodat, voreres, arbrat i tots els serveis i en 
25,00 €/m2 en obra d’adequació de les zones verdes. 
 
b) Despeses de gestió 
Les despeses de gestió representen els costos interns necessaris per portar a terme 
tot el procés de desenvolupament de les unitats d’actuació. Aquestes despeses són: 
a) Despeses de redacció dels projectes d’urbanització i de reparcelꞏlació.  
b) Despeses generals d’administració i de llicències, impostos i/o taxes, per notaris, 

per registradors, etc. 
e)   Despeses de gestió per seguiment i liquidació de quotes. 
El cost de les despeses de gestió s’estima en un 12% dels costos d’urbanització. 
 
c) Rendiments 
TLR = Taxa lliure de risc en tant per u. 
La taxa lliure de risc, als efectes de determinar el cost financer de l’actuació 
urbanística és l’última referència publicada pel Banc d’Espanya del rendiment intern al 
mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys. La taxa lliure de risc 
és de TLR =-0,356%  d’acord amb la darrera publicació del Banc d’Espanya 
(desembre 2020) relatiu rendiment intern al mercat secundari del deute públic de 
termini entre dos i sis anys: 
PR = Prima de risc en tant per u. 
Quant a la prima de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció, es fixa 
en funció dels usos i tipologies corresponents atribuïts per l’ordenació urbanística, 
prenent com a referència els percentatges que estableix el quadre de l’annex IV del 
RLU en funció del tipus d’immoble sense que pugui ser superior al percentatge que es 
determini per al coeficient corrector K, inclosa la mateixa prima de risc com a sumand 
de la totalitat de les despeses generals. En actuacions residencials la prima de risc és 
PR= 8%. i en actuacions d’activitat econòmica és PR=14%  
 
Carregues pròpies estimades 
El total de despeses imputables a cada polígon son les que resulten de la suma de les 
despeses inicials (urbanització, indemnitzacions i gestió) i del rendiment : 
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G = (Costos urbanització + Despeses de gestió + Indemnitzacions) x (1 + TLR + PR) 
 
Valor residual dels terrenys dels diferents sectors 
El valor del sòl pel mètode del valor residual o aprofitament urbanístic és igual a la 
diferència entre els drets (ingressos) i les obligacions (despeses inicials més 
rendiment),  o el que és equivalent, els ingressos totals previstos menys les despeses 
totals previstes, descomptant  el percentatge que correspongui d’aprofitament en 
concepte de cessió a l’administració establert en el POUM.  
 
VSo = VS – G 
En què VSo =   valor residual del sòl;   VS = valor del sòl urbanitzat;   G = despeses 
 
Valor residual unitari 
El valor residual unitari (VRU) és la relació entre el valor residual total i la superfície 
total del Polígon o sector 
Valor Residual Unitari = VSo/Sòl brut 
 
VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS 
L'estudi de costos de la present avaluació econòmica i financera de les determinacions 
del POUM s'ha plantejat a partir de la definició de tres grups d'actuacions. 
a) SISTEMES 

amb les estimacions de les actuacions referides als sistemes ordenats pel POUM. 
b) SÒL URBÀ 

amb les valoracions de les actuacions de desenvolupament referides al sòl urbà, 
tant pel que fa a les renovació urbanes com als polígons d'actuació. 

c) SÒL URBANITZABLE 
Pel que fa als sectors SUD El Padró i SUD Riera Malvet amb les valoracions de 
les actuacions de desenvolupament referides en el respectius planejaments 
derivats aprovats 
Pel que fa al SUD R Ridaura amb les estimacions de valoració seguin els criteris 
establerts en aquesta memòria econòmica 

No s'han inclòs en el present estudi econòmic, aquelles actuacions aïllades referides a 
processos d'urbanització o re urbanització d'àrees o sectors ja consolidats, en els que 
l’Ajuntament pot en qualsevol moment delimitar aquests àmbits d’urbanització i 
finançar les obres aplicant contribucions especials.  
Pel que fa al finançament de les diferents actuacions, aquest estudi econòmic efectua 
les  propostes de participació tant dels privats, directament beneficiats de les mateixes, 
com del sector públic i, en aquest cas, distingeix entre els imports a assumir per 
l'Ajuntament (que, als efectes d'aquest estudi, s'ha assimilat a l'administració actuant) i 
aquells que s'assignen a altres administracions en atenció al seu abast, de caràcter 
supramunicipal o similar, o a la seva complexitat i dificultat en atenció a la voluntat de 
corregir determinats dèficits estructurals del municipi. 
A partir d'aquestes valoracions s'estableix una temporalització de les inversions en les 
dues etapes de cinc anys en que s'organitza l'agenda. 
 
Valoració de les actuacions en sistemes 
A continuació s’efectua una estimació de les actuacions contingudes en els àmbits 
d'ordenació de sistemes previstos en el POUM.  
 
Sistema d’infraestructures de mobilitat 
Sobre els elements del sistema bàsic d’infraestructures de mobilitat territorial no es 
preveu cap actuació. Els altres elements de la xarxa viària local, en sòl urbà, sobre els 
que el pla proposa actuacions de millora o nou traçat, la practica totalitat de les 
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propostes s’inclouen dins els polígons d’actuació i per tant les carregues d’urbanització 
dels mateixos corresponen a aquest àmbits de gestió, d’acord amb els criteris de 
distribució de costos assenyalats anteriorment.  
 
Sistema d’espais lliures 
Els terrenys destinats a sistema d’espais lliures no inclosos en cap àmbit de gestió, 
són ja de propietat municipal. El POUM no s’efectua cap previsió econòmica pel que fa 
a l’adquisició de terrenys en els trams inclosos dins dels nous Polígons d’Actuació 
Urbanística atès que l’obtenció del sòl i la seva urbanització bàsica forma part de les 
cessions i carregues d’aquests sectors. 
 
Sistema d’equipaments comunitaris 
Els sòls ordenats per destinar-los a dotacions i equipaments públics no inclosos en cap 
àmbit de gestió ja són ja de propietat municipal. Els que estan inclosos en Polígons 
d’Actuació Urbanística  són sòls de cessió gratuïta.  
 
8.3.2 AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS EN ELS POLIGONS DE SÒL URBÀ. 
L’estudi econòmic efectua una estimació de les repercussions econòmiques que 
resulten dels diferents tipus d'actuacions previstes en el sòl urbà, dins els nous 
polígons d’actuació. Es preveu la seva execució en dues etapes, de cinc anys 
cadascuna. La valoració del sòl residual i dels respectius costos, per a cada polígon, 
s'efectua a partir dels valors estimats de repercussió de sòl i cost d'urbanització de 
vials i d'espais lliures reflectits en la present memòria. 
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POLÍGONS D'ACTUACIÓ

SUPERFÍCIE 5.868,00 100,00% 9.156,00 100,00% 11.285,00 100,00% 6.282,00 ####### 31.216,00 100,00%

SÒL PÚBLIC 2.918,00 49,73% 3.638,00 39,73% 3.067,00 27,18% 2.101,00 33,44% 11.076,00 35,48%

ESPAIS LLIURES 2.332,00 39,74% 1.023,00 11,17% 3.067,00 27,18% 816,00 12,99% 6.380,00 20,44%
HIDROGRÀFIC 0,00 0,00% 601,00 6,56% 0,00 0,00% 659,00 10,49% 0,00 0,00%

VIARI 586,00 9,99% 485,00 5,30% 0,00 0,00% 626,00 9,96% 4.696,00 15,04%
EQUIPAMENTS - ST 80,00 1,36% 1.529,00 16,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SÒL PRIVAT 2.950,00 50,27% 5.518,00 60,27% 8.218,00 72,82% 4.181,00 66,56% 20.140,00 64,52%

NUCLI ANTIC (R1) 2.950,00 50,27% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
URBÀ TRADICIONAL (R2) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ORDENACIÓ TANCADA (R3) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
ORDENACIÓ OBERTA (R4) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

CASES AGRUPADES (R5) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.570,00 24,99% 0,00 0,00%
CASES AÏLLADES (R6) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.678,00 23,73% 2.611,00 41,56% 20.140,00 64,52%

INDUSTRIAL (A1) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SERVES (A2) 0,00 0,00% 4.648,00 50,76% 5.540,00 49,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

CONSERVACIÓ (M2) 0,00 0,00% 870,00 9,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

EDIFICIABILITAT BRUTA 0,336 0,478 0,476 0,377 0,194

SOSTRE MÀXIM UNIF AÏLLADA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 937,00 17,45% 1.175,00 0,00% 6.042,00 100,00%
SOSTRE MÀXIM UNIF AGRUPADA 788,00 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.193,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE MÀX. PLURIFAMILIAR LLIURE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE MÍN. HPO general i/o especial 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE MÍNIM HPO concertat 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL 788,00 40,00% 0,00 0,00% 937,00 17,45% 2.368,00 0,00% 6.042,00 100,00%

SOSTRE INDUSTRIAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE ALTRES USOS 1.182,00 60,00% 4.381,00 100,00% 4.432,00 82,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL SOSTRE NO RESIDENCIAL 1.182,00 60,00% 4.381,00 100,00% 4.432,00 82,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE TOTAL 1.970,00 4.381,00 5.369,00 2.368,00 6.042,00

DENSITAT 7 2 2 19 4

NÚM. MÀXIM D'HABITATGES LLIURES 4 2 2 12 12
NÚM. MÍNIM D'HPO GENERAL I/O ESPECIAL 0 0 0 0 0
NÚM. MÍNIM D'HPO CONCERTAT 0 0 0 0 0
NÚM. TOTAL D'HABITATGES 4 2 2 12 12

SISTEMA D'ACTUACIÓ
PROGRAMACIÓ

DRETS TEÒRICS 837.250,00 1.721.733,00 2.250.596,00 1.060.379,00 3.826.600,00

INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR 0,00 0,00 508.820,00 496.090,00 3.826.600,00
INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR AGRUPAT 372.724,00 0,00 0,00 564.289,00 0,00
INGRESSOS HAB. LLIURE PLURIFAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. PROTEGIT (20%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. CONCERTAT (10%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 464.526,00 1.721.733,00 1.741.776,00 0,00 0,00

CARREGUES TOTALS 112.459,56 52.083,50 156.148,67 182.746,79 1.383.368,35
URBANITZACIÓ 93.280,00 40.920,00 122.680,00 151.580,00 1.147.440,00

DESPESES VIALS 0,00 0,00 0,00 118.940,00 892.240,00
DESPESES ESPAIS LLIURES 93.280,00 40.920,00 122.680,00 32.640,00 255.200,00

IMPREVISTOS I INDEMINITZACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIÓ 11.193,60 4.910,40 14.721,60 18.189,60 137.692,80

RENDIMENT 7.985,96 6.253,10 18.747,07 12.977,19 98.235,55

VALOR RESIDUAL DEL SÒL 724.790,44 1.669.649,50 2.094.447,33 877.632,21 2.443.231,65

VALOR RESIDUAL UNITARI 123,52 182,36 185,60 139,71 78,27

PAU-08 PAU-10
Romanya Can Castello

COMPEN.BÀSICA
1ª ETAPA

COMPEN.BÀSICA
1ª ETAPA

COMPEN.BÀSICA
1ª ETAPA

PAU-11
Dotacions Golf Cases Escoles

PAU-09

COMPEN.BÀSICA
1ª ETAPA

Colomar

COMPEN.BÀSICA
1ª-2ª ETAPA

PAU-12
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8.3.3 AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS EN ELS SECTORS DE SÒL 
URBANITZABLE. 
Per l’avaluació econòmica dels sectors ordenats en el sòl urbanitzable es diferencien 
les dues situacions en que es troben els quatre sectors ordenats. 

- Pel que fa als sectors residencials SUD 02 El Pedró i SUD 03 Riera Malvet, 
donat que la revisió del POUM els incorpora sense modificar-los, la viabilitat 
econòmica dels mateixos resta justificada en la documentació dels respectius 
planejaments derivats aprovats. 

- Pel que fa al sector residencial/mixt SUD 01 Ridaura i al sector industrial SUD 
04 Molí d’en Tarrés, es fa una avaluació de les repercussions econòmiques que 
resulten de les característiques bàsiques de l’ordenació prevista. La valoració 
del sòl residual i de les despeses totals estimades s'efectua a partir dels valors 
de repercussió de sòl, cost d'urbanització de vials i d'espais lliures, despeses 
de gestió i rendiments, seguint els criteris exposats en la present memòria. 
 

POLÍGONS D'ACTUACIÓ

SUPERFÍCIE 7.789,00 100,00% 5.655,00 100,00% 1.976,00 100,00% 16.188,00 100,00% 19.245,00 100,00%

SÒL PÚBLIC 1.895,00 24,33% 2.590,00 45,80% 933,00 47,22% 7.958,00 49,16% 16.515,00 85,81%

ESPAIS LLIURES 257,00 3,30% 1.770,00 31,30% 294,00 14,88% 2.651,00 16,38% 3.019,00 15,69%
HIDROGRÀFIC 0,00 0,00% 0,00 0,00% 639,00 32,34% 143,00 0,88% 651,00 3,38%

VIARI 1.638,00 21,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.164,00 31,90% 7.552,00 39,24%
EQUIPAMENTS - ST 0,00 0,00% 820,00 14,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 712,00 3,70%

SÒL PRIVAT 5.894,00 75,67% 3.065,00 54,20% 1.043,00 52,78% 8.230,00 50,84% 2.730,00 14,19%

NUCLI ANTIC (R1) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
URBÀ TRADICIONAL (R2) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ORDENACIÓ TANCADA (R3) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
ORDENACIÓ OBERTA (R4) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

CASES AGRUPADES (R5) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
CASES AÏLLADES (R6) 5.894,00 75,67% 3.065,00 54,20% 1.043,00 52,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

INDUSTRIAL (A1) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SERVES (A2) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.375,00 33,20% 2.730,00 14,19%

CONSERVACIÓ (M2) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.855,00 17,64% 0,00 0,00%

EDIFICIABILITAT BRUTA 0,281 0,244 0,264 0,354 0,284

SOSTRE MÀXIM UNIF AÏLLADA 2.185,00 100,00% 1.379,00 100,00% 522,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE MÀXIM UNIF AGRUPADA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE MÀX. PLURIFAMILIAR LLIURE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE MÍN. HPO general i/o especial 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE MÍNIM HPO concertat 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.460,00 100,00%
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL 2.185,00 100,00% 1.379,00 100,00% 522,00 100,00% 0,00 0,00% 5.460,00 100,00%

SOSTRE INDUSTRIAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE ALTRES USOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.728,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL SOSTRE NO RESIDENCIAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.728,00 100,00% 0,00 0,00%

SOSTRE TOTAL 2.185,00 1.379,00 522,00 5.728,00 5.460,00
 

DENSITAT 8 0 10 1 0

NÚM. MÀXIM D'HABITATGES LLIURES 6 5 2 2 0
NÚM. MÍNIM D'HPO GENERAL I/O ESPECIAL 0 0 0 0 0
NÚM. MÍNIM D'HPO CONCERTAT 0 0 0 0 0
NÚM. TOTAL D'HABITATGES 6 5 2 2 0

SISTEMA D'ACTUACIÓ
PROGRAMACIÓ

DRETS TEÒRICS 1.119.860,00 582.350,00 198.170,00 2.251.104,00 2.145.780,00

INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR 1.119.860,00 582.350,00 198.170,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR AGRUPAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. LLIURE PLURIFAMILIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. PROTEGIT (20%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. CONCERTAT (10%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 0,00 0,00 2.251.104,00 2.145.780,00

CARREGUES TOTALS 387.604,52 85.357,39 14.178,01 1.383.802,08 1.307.178,75
URBANITZACIÓ 321.500,00 70.800,00 11.760,00 1.087.200,00 1.027.000,00

DESPESES VIALS 311.220,00 0,00 0,00 981.160,00 906.240,00
DESPESES ESPAIS LLIURES 10.280,00 70.800,00 11.760,00 106.040,00 120.760,00

IMPREVISTOS I INDEMINITZACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIÓ 38.580,00 8.496,00 1.411,20 130.464,00 123.240,00

RENDIMENT 27.524,52 6.061,39 1.006,81 166.138,08 156.938,75

VALOR RESIDUAL DEL SÒL 732.255,48 496.992,61 183.991,99 867.301,92 838.601,25

VALOR RESIDUAL UNITARI 94,01 87,89 93,11 53,58 43,58

PAU-13
Avda. Esglèsia

COMPEN.BÀSICA
1ª ETAPA 1ª ETAPA

Avda Costa Brava
PAU-15

Rec d'Illa

COMPENSACIÓ
2ª ETAPA1ª ETAPA

PAU-14

COMPEN.BÀSICA

PAU-16
Roca Malvet

COMPEN.BÀSICA
1ª ETAPA

COMPEN.BÀSICA

Jacint Verdaguer
PAU-17
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SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS

 
SUPERFÍCIE 45.227,00 100,00% 14.551,00 100,00% 64.237,00 100,00% 143.874,00 100,00%

SÒL PÚBLIC 27.136,00 60,00% 5.675,00 39,00% 50.976,00 79,36% 59.690,00 41,49%

ESPAIS LLIURES 5.728,00 12,67% 1.478,00 10,16% 3.332,00 5,19% 32.357,00 22,49%
HIDROGRÀFIC 422,00 0,93% 755,00 5,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

VIALS 11.933,00 26,38% 2.714,00 18,65% 5.840,00 9,09% 21.746,00 15,11%
EQUIPAMENTS - ST 9.053,00 20,02% 728,00 5,00% 41.804,00 65,08% 5.587,00 3,88%

 
SÒL PRIVAT 18.091,00 40,00% 8.878,00 61,01% 13.261,00 20,64% 84.194,00 58,52%

UNIFAMILIAR AÏLLADA I/O EN FILERA 0,00 0,00% 8.878,00 61,01% 13.261,00 20,64% 0,00 0,00%
PLURIFAMILIAR + ACTIVITATS 18.091,00 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
INDUSTRIAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 84.194,00 58,52%

ALTRES USOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

EDIFICIABILITAT BRUTA 0,60 0,25 0,118             0,55

SOSTRE MÀXIM UNIF AÏLLADA 0,00 0,00% 3.637,75 100,00% 7.590,00 100,13% 0,00 0,00%
SOSTRE MÀXIM UNIF AGRUPADA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE MÀX. PLURIFAMILIAR LLIURE 12.346,97 45,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE MÍN. HPO general i/o especial 4.748,84 17,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

SOSTRE MÍNIM HPO concertat 1.899,53 7,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL SOSTRE RESIDENCIAL 18.995,34 70,00% 3.637,75 100,00% 7.590,00 100,13% 0,00 0,00%

SOSTRE MAX. INDUSTRIALS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
SOSTRE ALTRES USOS 8.140,86 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL SOSTRE NO RESIDENCIAL 8.140,86 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 79.130,70 100,00%

SOSTRE TOTAL 27.136,20 3.637,75 7.579,97 79.130,70
 
DENSITAT 45 8 3,84               0

NÚM. MÀXIM D'HABITATGES LLIURES 133 11 25 0
NÚM. MÍNIM D'HPO GENERAL I/O ESPECIAL 51 0 0 0
NÚM. MÍNIM D'HPO CONCERTAT 20 0 0 0
NÚM. TOTAL D'HABITATGES 204 11 25 0

SISTEMA D'ACTUACIÓ COMPEN.BÀSICA COMPEN.BÀSICA COMPEN.BÀSICA COMPEN.BÀSICA
PROGRAMACIÓ 1ª i 2ª ETAPA 1ª ETAPA 1ª ETAPA 1ª i 2ª ETAPA

DRETS TEÒRICS 9.713.809,83 1.686.820,00 2.519.590,00 31.098.365,10

INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR 0,00 1.686.820,00 2.519.590,00 0,00
INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR AGRUPAT 0,00 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. LLIURE PLURIFAMILIAR 4.667.155,04 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. PROTEGIT (20%) 1.343.920,31 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS HAB. CONCERTAT (10%) 503.376,51 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 3.199.357,98 0,00 0,00 31.098.365,10

DESPESES TOTALS 2.915.956,80 609.961,76 892.312,00 6.197.142,40
URBANITZACIÓ 2.496.390,00 455.323,00 633.850,00 5.426.020,00

DESPESES VIALS 2.267.270,00 455.323,00 633.850,00 4.131.740,00
DESPESES ESPAIS LLIURES 229.120,00  1.294.280,00

CANON ACA 120.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00
IMPREVISTOS I INDEMINITZACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

GESTIÓ 299.566,80 54.638,76 158.462,00 651.122,40
RENDIMENT 196.209,00 38.981,48 60.564,33 652.573,75

VALOR RESIDUAL DEL SÒL 6.797.853,03 1.076.858,24 1.627.278,00 24.901.222,70

VALOR RESIDUAL UNITARI 150,31 74,01 25,33 173,08

SUD-04
Riera Malvet Molí d'en Tarrés

       Dades Pla Parcial       Dades Pla Parcial

SUD-02SUD-01
Ridaura El Pedró

SUD-03
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8.4 AGENDA DE DESENVOLUPAMENT DEL POUM 
Tal com estableix el Reglament de la Llei d'urbanisme, l’agenda determina les 
previsions temporals d’execució de les determinacions del Pla d'ordenació urbanística 
municipal. Aquesta agenda, si no es formula un programa d’actuació urbanística 
municipal, s’ha d’actualitzar cada sis anys. El POUM preveu l’execució de les 
actuacions en dos etapes, cadascuna de cinc anys, i les programa de la forma 
següent: 
 

 
1a. ETAPA 2a. ETAPA 

 
2021-2025 2026-2030 

 
SÒL URBÀ – PUA-UH - URBANITZACIONS HISTÒRIQUES 

PAU-UH 01Golf  Costa Brava PAU-UH 01 

PAU-UH 02  Rosamar  

PAU-UH 03  Bell-lloc PAU-UH 03 

PAU-UH 04  Les Teules  

PAU-UH 05  Sant Miquel d’Aro PAU-UH 05 
PAU-UH 06  Vall Repós PAU-UH 06 

PAU-UH 07  Can Reixach  

 
SÒL URBÀ – PAU  -  NOUS POLIGONS ACTUACIÓ 

PAU-08 Romanyà  

PAU-09 Can Castello  

PAU-10 Dotacions Golf  

PAU-11 Cases Escoles  

PAU-12 Colomar PAU-12 Colomar 

PAU-13 Avda. Esglesia  

PAU-14 Roca de Malvet  

PAU-15 Rec D’Illa  

 PAU-16 Avda. Costa Brava 

PAU-17 Jacint Verdaguer  
 

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT - SECTORS 

SUD-01 Ridaura SUD-01 

SUD-02 El Pedró  

SUD-03 Riera Malvet  

 
 
8.5 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  
L’informe de sostenibiltat econòmica (ISE) forma part de la documentació obligatòria  
dels diferents instruments que comprenen l’ordenació de les actuacions 
urbanitzadores, tal com ve determinat per la Llei estatal del sòl i pel TR de la Llei 
d’Urbanismes de Catalunya. 
Els objectius del present Informe de Sostenibilitat Econòmica són, per una banda 
analitzar i justificar la suficiència del sòl de nova ordenació destinat a usos productius i, 
per un altre banda, estimar l’impacte d’aquestes actuacions urbanístiques en les 
finances municipals i en les altres administracions, si es dona el cas, que resultin 
responsables de la inversió i funcionament dels equipaments i infraestructures 
necessàries  per complir amb els objectius d’aquest POUM, tal i com es determina a 
l’article 59.3d del TRLUC 
 
SUFICIENCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS 
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Les dades urbanístiques sobre les que es basa el present informe són les relacionades 
amb les actuacions que la revisió del POUM proposa desenvolupar en un futur en els 
nous polígons d’actuació en sòl urbà i de sòl urbanitzable delimitat en els que 
s’implantaran nous habitatges i noves activitats productives. 
Per raons de la seva procedència i característiques s’exclouen els sòls urbans 
consolidats i les set urbanitzacions històriques.  
Polígons d’actuació urbanística en el sòl urbà.  
Les dades bàsiques dels diferents PAU que el POUM recull dels ordenats i no 
desenvolupats del POUM/2008 i els de nova creació són: 
 

Polígons d’actuació 
urbanística 

Superfície 
(m2) 

Sostre 
edificable (m2) 

Sostre 
activitats 

Habitatges 

PAU 08 Romanyà  5.868 1.970 1.182 4 

PAU 09 Can Castelló 9.156 4.381 4.381 2 

PAU 10 Dotacions Golf 11.285 5.639 4.432 2 

PAU 11 Cases Escoles 6.282 2.368  12 

PAU 12 Colomar 31.216 6.042  12 

PAU 13 Avinguda Església 7.789 2.185  6 

PAU 14 Roca de Malvet 5.655 1.379  5 

PAU 15 Rec Dilla 1.976 522  2 

PAU 16 Avda Costa Brava 16.188 5.728 5.728 2 

PAU 17 Jacint Verdaguer 19.245 5.460 5.460  

TOTAL PAU 114.660 35.634 15.726 47 

 
Sectors de sòl urbanitzable delimitat.  
Les dades bàsiques dels diferents SUD són: 
 

SECTORS Superfície 
(m2) 

Sostre 
edificable (m2) 

Sostre 
activitats 

Habitatges 

totals 

Habitatges 
principals 

SUD 01 RIDAURA 45.227 27.136 8.141 204  

SUD 02 El Padró 14.551 3.638  11  

SUD 03 Riera Malvet 64.237 7.590  25  

SUD 04 Molí d’en Tarrés 143.874 79.131 79.131   

TOTAL SUD 267.889 30.223 87.272 239 159 

 
Usos productius  
El sostre edificable mínim per activitats productives – locals comercials i oficines -  que 
es proposa construir en el conjunt dels PAU i SUD és: 
 

SECTOR 
M2 SOSTRE 
ACTIVITATS 

HABITATGES 
PRINCIPALS 

NOVA POBLACIÓ  
 

NOUS POLIGONS D’ACTUACIÓ  
EN SÒL URBÀ 15.726 26 68 

SECTORS 87.272 133 346 
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URBANITZABLES DELIMITATS 

TOTAL 103.008 159 414 

 
Les xifres que relacionen els m2 de sostre per activitats productives - locals comercials 
i oficines - amb el nombre de residents, tan pel que fa als polígons en sòl urbà com a 
sectors en sòl urbanitzable, indiquen una relació m2st/habitant que es troba per sobre 
de les superfícies de sostre comercial que s’estima l’hi correspondrien a la nova 
població resident, essent també superior als estàndards òptims per  municipis mitjans, 
en  el que s‘inclou el comerç quotidià i el comerç de bens més duradors. 
 
ESTIMACIÓ DE L’IMPACTE EN LES FINANCES PÚBLIQUES. 
En el present apartat es valora els impactes sobre les finances municipals, en tant que 
administració responsable tant de la implantació de les noves infraestructures i serveis 
que han de servir als nous creixements previstos pel POUM, com del seu posterior 
manteniment. 
Les actuacions urbanístiques previstes desenvolupar al diferents àmbits d’actuació, 
poden generar dos tipus d’impactes en les finances de les administracions: un, relatiu 
als nous ingressos i despeses de capital – inversions -  de caràcter extraordinari, que 
es troben vinculades a la seva implantació i desenvolupament i, dos, als ingressos i 
despeses corrents o de caràcter ordinari que es derivarà de l’ús, manteniment i 
reposició de les mateixes i de l’ augment de la població resident.  
 
Impacte sobre els ingressos i despeses de capital de l’ajuntament. 
Per la banda de les despeses, la principals inversions  municipals que es poden 
derivar de l’actuació urbanística  són: 

- La construcció de les infraestructures i equipaments 
- La construcció dels  habitatges de protecció pública que l’hi corresponguin per 

l’aprofitament urbanístic. 
- Les expropiacions de sòl per afectacions viàries 
- Les expropiacions de sòl per afectacions d’espais lliures 

Per la banda d’ingressos de capital, l’ajuntament podria obtenir, cas d’alienar el sòl 
urbanitzat, l’aprofitament urbanístic que els hi correspongui. Per tant potencialment 
podria destinar el producte de l’alienació d’aquests aprofitaments urbanístics per cobrir 
total o parcialment la inversió prevista en els equipaments de cada sector.  
D’acord amb els supòsits i raonaments exposats i en base a les xifres i estimacions 
realitzades sobre els ingressos i despeses de capital que es poden derivar per 
l’ajuntament del desenvolupament urbanístic previst al POUM, es pot concloure que el 
seu impacte sobre la hisenda municipal  pot ser  sostenible  
 
Sobre les despeses de capital d’altres administracions. 
La inversió pública que es planteja derivar de la implementació dels diferents sectors a 
altres administracions són estrictament aquelles que ja ara són de la seva absoluta 
competència, i per tant la seva naturalesa correspon finançar al govern de la 
Generalitat de Catalunya o a altres administracions.   
 
Sobre els ingressos i despeses corrents, municipals. 
Els principals efectes sobre els ingressos i despeses corrents de la hisenda municipal 
pel desenvolupament urbanístic del POUM són els que provinguin del normal 
funcionament dels nous equipaments i que, des del punt de vista competencial, tindran 
que anar a càrrec de l’ajuntament, mes els propis que es derivaran de la nova població 
resident i de l’ocupació dels nous habitatges construïts.  
Pel que fa al funcionament dels equipaments, a priori resulten difícils de quantificar 
doncs l’ajuntament no ha determinar l’ús definitiu del sòl que els diferents sectors 
qualifiquen d’equipament. En qualsevol cas, hi ha que considerar que una bona part de 
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les mateixes seran compensades  pel cobrament de taxes o preus públics pels nous 
serveis que s’ofereixin.    
Quan a l’estimació de l’impacte de la resta d’aspectes del desenvolupament del 
diferents sectors sobre els ingressos i despeses corrents municipals, i atenent a les 
principals partides que poden quedar afectades, s’ ha considerat:  
1) per la banda dels ingressos, les principals partides que poden experimentar els 
augments més significatius  com són: 

- l`impost sobre bens immobles - IBI 
-  l’impost sobre construccions,  
-  les taxes per llicències d’ obres, 
-  la taxa de recollida d’escombraries sobre els nous habitatges construïts 
- les transferències corrents de l‘Estat que corresponguin a l’ augment de la 

població  resident. 
El ingressos procedents de l’IBI es situen, en la major part dels municipis, en un valor 
mitjà de 1,50 € per metro quadrat de sostre construït i per any, augmentant aquest 
valor mitjà a uns 2,90 €/m2 sostre-any si ens centrem en els sostres destinats a usos 
residencials en sectors de nova creació. 
L’aplicació d’un valor unitari mitja de 2,2 €/m2 sostre-any sobre els sostres dels 
diferents àmbits a on el POUM preveu un desenvolupament urbanístic, ens situa amb 
un nivell d’ingressos anuals que cobreixen sobradament l’import de les despeses que 
corresponen a l’ajuntament per a cada un dels referits sectors. 
 
2) per la banda de les despeses, els principals augments a contemplar corresponen a 
les partides de: 

-  serveis d’enllumenat,  
-  neteja i recollida d’escombraries,  
-  el manteniment i reposició de l’ espai públic – vials, zones verdes, espais lliures 

i altres  
-  la possible major dotació de personal i organització municipal per atendre el 

nou desenvolupament urbanístic  i la  política local de l’ habitatge que es 
derivarà de la construcció i promoció d’ habitatges d’ HPO i de preu concertat 
en el municipi.   

Els augments en les despeses corrents derivats dels nous serveis a la propietat que 
poden comportar les actuacions urbanístiques previstes al POUM han de ser cobertes 
per l‘aplicació de les taxes corresponents,  tal com estableix la llei reguladora de les 
hisendes locals junt amb els majors ingressos a percebre per concepte d’IBI dels nous 
habitatges  i dels nous locals per activitats productives i l’ impost sobre construccions.  
L’augment de les despeses municipals que  pugui comportar el manteniment de les 
noves infraestructures i els serveis als nous residents i activitats, derivat del 
desenvolupament i execució del POUM,  s’ha de considerar que serà cobert amb el 
previsible augment dels nous ingressos corrents municipals que també podrà generar, 
si es manté  l’estructura  que mostren les hisendes municipals amb  la liquidació dels 
pressupostos municipals en els darrers exercicis. Aquestes despeses de manteniment 
es situen, en municipis de característiques semblants, sobre 2,00 €/m2-any pel que fa 
a espais lliures i 2,50 €/m2-any pel que fa a la vialitat. L’aplicació d’aquests valors 
unitaris sobre els m2 de sòl urbanitzat destinat a espais lliures i vialitat ens situa amb 
un nivell de despeses per manteniment econòmicament sostenible quan els 
relacionem amb els ingressos que es generaran pel desenvolupament dels diferents 
sector analitzats.  
Quan a les despeses en relació a la nova organització i dotació municipal que podria 
requerir la major gestió i control urbanístic que generi el desenvolupament dels 
diferents sectors i les polítiques locals que haurà d’acompanyar la construcció, 
promoció i adjudicació dels nous habitatges de protecció oficial, es de preveure que les 
despeses no augmentin de forma significativa i que aquests menors augments de les 
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despeses podran ser compensats pels majors ingressos abans estimats que es 
derivaran de l’impost municipal sobre construccions.  
 
 
CONCLUSIONS DE l’ISE 
Per tal de posar en context el present ISE cal situar els seu contingut en el marc que 
ha motivat la present revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro i que ha condicionat les 
seves determinacions:  

- l’obligatorietat de donar compliment a la Sentència núm. 144 del TSJC que 
redueix els sòls residencials no desenvolupats, ordenats al POUM/2008, en 
132 ha. de superfície 

- la necessària adaptació del planejament urbanístic municipal a les 
determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines que fixa 
una extensió màxima pel creixement residencial del municipi en 12,7 ha. 
superfície 

- el compliment de les determinacions del Pla Director Urbanístic de Revisió dels 
Sòls no Sostenibles del litoral Gironí (PDU-RSNS-LG) que recull les 
conseqüències dels dos condicionats anteriorment exposats i determina les 
condicions en que la revisió del POUM haurà de complir. 

Per tant l’ISE de la present revisió del POUM/2008 analitza les conseqüències d’una 
situació urbanística, no habitual, en la que actuació planificadora no solament no 
proposa nous creixements en relació al planejament anterior sinó que redueix, de 
manera molt significativa, els creixements anteriorment ordenats i no desenvolupats 
per les raons indicades. 
Analitzar i justificar la suficiència del sòl de nova ordenació destinat a usos productius i 
estimar l’impacte d’aquestes actuacions urbanístiques en les finances municipals 
suposa també, en aquest cas, un exercici de revisió de les determinacions 
econòmiques del planejament anterior.    
D’acord amb les xifres i supòsits exposats i raonats, els efectes  del desenvolupament 
urbanístic previst en la revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro, amb una dotació de 
sostre per a usos residencials en la proporció i tipologies establertes en el planejament 
general, amb la influència que se’n deriva sobre els ingressos i despeses de capital i 
els ingressos i despeses corrents de l’Ajuntament, en base a l’estructura 
pressupostaria i financera que presenta la hisenda municipal, es consideren en termes 
econòmics i financers com sostenibles i no se’n deriven conseqüències que puguin 
afectar-la negativament.  
 
9  SERVEIS URBANÍSTICS 
Si be la revisió del planejament general de Santa Cristina d’Aro, pels motius exposats 
en la present memòria, no s’ordena nous creixements en relació als previstos en el 
POUM/2008, es  presenta com Annex a aquesta Memòria uns estudis que tenen per 
objectiu avaluar el sistema d’abastament d’aigua potable i de sanejament del municipi, 
tenint en compte la situació actual i les situacions derivades de l’ordenació proposada 
en la revisió del  POUM.  Aquests estudis caracteritzen el funcionament de la xarxa 
d’abastament i de sanejament del municipi, per tal d’avaluar la suficiència dels 
recursos disponibles i proposar, si s’escau, les mesures d’actuació que corresponguin, 
per tal de garantir el correcte subministrament en un futur. 
Tant les hipòtesis adoptades i els criteris escollits, com els resultats obtinguts s’han de 
prendre amb caràcter aproximat i orientatiu. La finalitat d’aquests documents no és el 
dimensionat detallat de les diferents xarxes, sinó la comprovació de la viabilitat tècnica 
global en relació als sòls susceptibles de ser desenvolupats urbanísticament. Per això, 
caldrà realitzar un estudi específic de cada sector en el moment del seu 
desenvolupament. 
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