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Modificació del PA.7 MAS ROS.

1. OBJECTE DEL DOCUMENT.
Aquest DOCUMENT COMPRENSIU acompanya a la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 10 DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASTELL – PLATJA D’ARO RELATIVA A LA MODIFICACIÓ
DEL PA.7 MAS ROS i es redacta amb la única finalitat de donar compliment als drets de
consulta i informació de què disposa la ciutadania en tot procés de planejament i/o gestió
urbanística tal i com es recull en l’article 8.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC).

2. DETERMINACIONS BÀSIQUES DE LA MODIFICACIÓ.
La determinació bàsica que regeix aquesta modificació del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Castell – Platja d’Aro afecta de manera exclusiva a una petita porció de sòl
urbà de la urbanització Mas Ros en què precisament hi trobem el dipòsit d’abastament
d’aigua potable del sector, i es correspon amb la necessitat de reajustar les característiques
del sòl reservat com a Sistema de serveis tècnics (clau St) dins del Polígon d’actuació
urbanística en sòl urbà consolidat de Mas Ros (PA.7) a fi d’adequar-lo més i millor a la realitat
física existent de tal manera que hi sigui possible disposar d’un accés directe a vial que la
previsió fixada pel POUM vigent no va tenir en compte.
És, per tant, una modificació exclusivament gràfica atès que el seu abast es limita a
l’adaptació del plànol d’ordenació corresponent (n-4.1) perquè la definició escrita del polígon
PA.7 continguda en l’article 247 de la normativa del POUM no fa referència en cap moment
ni a la superfície ni a les dimensions i/o característiques geomètriques d’aquest sòl de cessió.
En aquest sentit, és important destacar que en cap cas es modifiquen les càrregues ni
l’aprofitament urbanístics del sector de manera que no ens són d’aplicació els articles 98, 99 i
100 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3 d’agost (parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer).

Reproducció parcial del Pla d’ordenació vigent (a l’esquerra) i del Pla d’ordenació proposat (a la dreta) on
es pot observar com amb la nova delimitació geomètrica de la porció de sòl destinat a Sistema
d’equipaments tècnics, aquest pot disposar d’un accés directe des del vial (C. Palmeres).
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Modificació del PA.7 MAS ROS.

En resum i als efectes de descriure la present modificació, aquesta s’esdevé del compliment
de les circumstàncies següents:
A NIVELL FUNCIONAL ...
El resultat real i final de la present modificació suposa una clara millora de la
funcionalitat dels sistemes generals contemplats pel planejament urbanístic vigent en
l’àmbit del PA.7 Mas Ros, més específicament en relació a la parcel·la classificada
com a Sistema d’equipaments comunitaris per a Serveis tècnics (clau St).
Aquesta parcel·la no disposa actualment d’accés a vial segons l’ordenació vigent,
problemàtica que la present modificació soluciona de manera adient sense que es
perdi superfície ni s’empitjorin les condicions generals de la finca en relació a l’ús que
s’hi preveu.
D’altra banda i més enllà de la redefinició formal de la parcel·la reservada per a serveis
tècnics, la present modificació no altera en cap moment els usos previstos per al sector
(que continuen sent íntegrament residencials) ni li suposa cap increment dels
aprofitaments urbanístics que s’hi contemplen.
Així doncs, com a conclusió, podem afirmar que el resultat real i final de la present
modificació suposa una clara millora de l’interès públic sense que comporti cap efecte
negatiu en les parcel·les privades del sector.
A NIVELL URBANÍSTIC ...

En relació al Pla d’ordenació urbanística municipal vigent ...
La modificació que es proposa en aquest document no es pot englobar en cap dels
supòsits que la legislació sectorial entén com a justificatius d’una revisió general del
planejament general vigent en el municipi de Castell – Platja d’Aro (POUM) de manera
que cal preveure-la com a una simple modificació puntual d’aquest Pla i tramitar-la
d’acord amb la legislació sectorial que ens resulta actualment aplicable.
En un sentit similar, atès que no suposa la modificació de paràmetres urbanístics
essencials (no hi ha increment de sostre potencial ni tampoc de la densitat
d’habitatges) en resulta innecessari el tràmit de consulta prèvia recollit a l’article 99.2
per a les modificacions de figures de planejament amb una vigència inferior als 5 anys
(el POUM del municipi data de l’any 2017).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En relació al PTPCG i/o altre planejament de rang superior ...
Aquesta modificació tampoc resulta contrària a les directrius de rang superior
contingudes en el vigent Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i/o en
el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) atès que no comporta cap
modificació del límit del sòl urbà ni, per tant, afecta a espais no urbanitzables que
calgui protegir o simplement preservar de qualsevol tipus de desenvolupament
urbanístic.
D’altra banda i en relació al Pla director urbanístic per a la revisió de sòls no sostenibles
del litoral gironí (PDURSNS_LG), cal assenyalar que el polígon d’actuació urbanística de
Mas Ros és un sector de sòl urbà consolidat que es troba a més de 500 mts. de la línia
de costa i que forma part d’un municipi amb planejament general adaptat al PTPCG
per la qual cosa tampoc forma part de cap àmbit subjecte a revisió per part d’aquest
PDU.
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Modificació del PA.7 MAS ROS.

En relació a la legislació urbanística vigent ...
Tal i com ja hem assenyalat en apartats anteriors la present modificació no comporta
cap reordenació general del PA7. Mas Ros sinó que únicament pretén una millor
ordenació d’aquest en relació a una porció de sòl classificat com a Sistema
d’equipament comunitari per a serveis tècnics que resta pendent de cessió en el marc
de la recepció general i completa de la urbanització.
Així doncs, atès que no hi ha increment de sostre edificable, no hi ha increment de la
densitat de l’ús residencial i no hi ha transformació dels usos ja previstos, hem
d’entendre que no ens resulten d’aplicació els articles 98, 99 i 100 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (parcialment
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer) i, en conseqüència, no és necessari de
preveure cap increment en la reserva de sistemes urbanístics.

En relació a l’interès públic de la proposta ...
Finalment, en tant que modificació d’una figura de planejament, resulta evident també
que sí es dona perfecte compliment a l’article 97 del TRLUC en tant que del conjunt
d’aquesta memòria se’n desprèn una justificació suficientment raonada de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència d’aquesta en relació als interessos públics i privats
concurrents, havent de recalcar en tot cas que l’interès públic de la mateixa recau en
la necessitat de que la finca de serveis tècnics pugui disposar d’un accés directe des
de la via pública a fi de permetre manteniments i reformes futures amb total llibertat.
A NIVELL AMBIENTAL ...
La modificació proposada, que afecta exclusivament a espais i sistemes que ja
gaudeixen de la classificació de sòl urbà consolidat, no suposa en cap cas una
tipologia de modificació susceptible de generar cap mena d’impacte ambiental
afegit per la qual cosa no en resulta ni preceptiva ni necessària l’avaluació ambiental
d’aquest document.
En aquest sentit entenem que la present modificació no és assimilable a cap dels
supòsits assenyalats en els articles 6 i/o 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental (d’àmbit estatal) ni tampoc a cap de les tipologies de
modificació que es recullen a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes (d’àmbit català).

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Així doncs, fruit d’aquesta innecessarietat d’avaluació ambiental i atesa la tipologia de
la modificació tampoc s’ha cregut necessari ni convenient d’establir ni analitzar
diferents alternatives a la proposada.
Per tant i ara sí com a conclusió final, resulta possible d’afirmar que la present MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 10 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASTELL-PLATJA D’ARO
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PA.7 MAS ROS conté la documentació necessària per a
concretar de manera suficient la nova ordenació proposada i dóna compliment a la
normativa i legislació sectorials que li són d’aplicació.
A tals efectes, la present modificació es concreta únicament en un ajust del plànol
d’ordenació que inclou el PA7. Mas Ros (plànol n-4.1) sense que resulti necessari d’introduir
cap variació en el redactat de l’article 247 de la normativa del POUM perquè aquest defineix
les traces i alineacions dels vials del sector PA.7 únicament fent referència a l’ordenació
continguda en els plànols de zonificació (sèrie N.4).
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Modificació del PA.7 MAS ROS.

3. ÀMBIT i ABAST DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES.
Tal i com es reflecteix en el plànol corresponent (Dc.03) i d’acord amb l’article 73.2 del TRLUC,
s’estableix per a les finques afectades per la present modificació una suspensió de
tramitacions i llicències mentre aquesta no sigui aprovada i executiva.
No obstant això, atesa la tipologia de la present modificació, aquesta suspensió resta només
limitada a les llicències de parcel·lació i a les llicències d’obra major per a la construcció de
nous habitatges i/o l’ampliació dels existents.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Castell – Platja d’Aro, octubre de 2021

DAVID CALVO
I COROMINA /
num:30134-5

Firmado digitalmente por DAVID CALVO
I COROMINA / num:30134-5
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Girona, o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015, ou=Col·legiat,
title=Arquitecte, sn=CALVO I
COROMINA, givenName=DAVID,
serialNumber=79302826E, cn=DAVID
CALVO I COROMINA / num:30134-5,
email=david.calvo@coac.net
Fecha: 2021.12.21 18:42:15 +01'00'
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