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1. Dades generals.

/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

1. DADES GENERALS.
1. DEFINICIÓ
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 10 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASTELL
– PLATJA D’ARO EN RELACIÓ AL POLÍGON D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT NÚM. 7. MAS
ROS.
Octubre de 2021

2. PROMOTOR
AJUNTAMENT DE CASTELL – PLATJA D’ARO
Àrea d’Acció Territorial i Medi Ambient.
C. Mn. Cinto Verdaguer, 4
17250 Castell – Platja d’Aro (Girona)
NIF.: P1705300J
www.platjadaro.com
urbanisme@platjadaro.com

3. TÈCNIC REDACTOR
DAVID CALVO i COROMINA

Arquitecte

C/. Girona, 18-20 1r 2a
17160 Anglès (Girona)
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david.calvo@coac.net

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: 2021.11.12 11:00:44 +01'00'
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Modificació puntual núm. 10 del POUM de Castell – Platja d’Aro
2. Memòria justificativa.

/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.
1. ÀMBIT i OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ.
1.1. SITUACIÓ i ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ.
Tot i que la present modificació suposa l’afectació del planejament general del terme
municipal de Castell – Platja d’Aro cal indicar expressament que l’àmbit d’actuació concret i
específic d’aquesta es limita a una porció de sòl que trobem inclosa dins dels límits del
polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat núm. 7 conegut com a Mas Ros.
Aquest polígon, que es caracteritza per ser un exemple més d’urbanització costera dels anys
70, el trobem situat a l’extrem nord-est del terme municipal de Castell-Platja d’Aro, just per
damunt de la traça de la C.31 i limitant directament amb el terme del municipi veí de
Calonge en allò que es coneix com a sector de Mas Pallí.

Imatge aèria extreta de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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És en qualsevol cas un sòl urbà plenament consolidat que presenta un nombre de parcel·les
edificades superior al 80% (quasi exclusivament a partir de tipologies residencials unifamiliars i
aïllades) i al qual únicament li manca realitzar les millores necessàries de les infraestructures i
serveis urbanístics per tal d’adequar-los a la normativa vigent i així poder assolir el nivell de
qualitat suficient i adequat a les demandes actuals del sector.
És precisament en relació a la futura millora d’aquestes infraestructures que es planteja la
present modificació la qual afecta de manera concreta i específica a un extrem d’aquest
sector (en la confluència entre el carrer Palmeres i l’Avinguda Mas Ros) on el planejament
vigent hi disposa una petita reserva de sòl per a serveis tècnics d’abastament i distribució
d’aigua potable (clau St) que respon a una geometria que poc té a veure amb la realitat
física del terreny.

Dipòsit d’aigua potable existent

Finca urbana existent no edificada
Finca urbana existent i edificada

Imatge de detall de l’àrea afectada per la modificació

En definitiva i si bé el sector de Mas Ros respon a una superfície total de 17,92 hectàrees cal
assenyalar que l’àmbit detallat afectat per la present modificació és de tan sols 2.250 m2 (o
sigui poc més de l’1,25% del sector).

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

1.2. NATURALESA, OBJECTE i ABAST DE LA MODIFICACIÓ.
La naturalesa d’aquest document rau en la seva condició de modificació puntual núm. 10
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Castell – Platja d’Aro en els termes expressats a
l’article 4 de la normativa del POUM i a l’empara de l’article 96 del Text refós de la Llei

d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (parcialment
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer).

En aquest sentit l’objecte principal de dita modificació es troba en la necessitat de reajustar
les característiques de la porció de sòl reservada 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-la 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.
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Modificació del PA.7 MAS ROS.

Pel que fa a l’abast de la modificació aquesta es limita a l’adaptació del plànol d’ordenació
corresponent (n-4.1) atès que 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.
Finalment, és important de 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

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

Per tant, en no ser-nos aplicable l’article 99 del TRLUC i tot i que el planejament urbanístic
general vigent al municipi té una vigència inferior als 5 anys, no resulta necessari el tràmit de
consulta prèvia a la CTUG que s’estableix en l’apartat segon d’aquest article.

4

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLANEJ_URB

SERVEIS TÈCNICS

GENE2020000680

Codi Segur de Verificació: af0ad7f5-5916-4117-8e87-9c675cae1c39
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2021_1159430
Data d'impressió: 19/01/2022 13:43:46
Pàgina 14 de 68

SIGNATURES

Ìaf0ad7f5-5916-4117-8e87-9c675cae1c39FÎ

DOCUMENT

1.- DAVID CALVO I COROMINA / num:30134-5, 12/11/2021 11:00
2.- Genesys. Aprovat inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2021.
3.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 03/01/2022 10:37

Modificació puntual núm. 10 del POUM de Castell – Platja d’Aro
2. Memòria justificativa.

/
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2. REGULACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL.
2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL i/o DE RANG SUPERIOR.
2.1.1.

EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES.

En tant que municipi gironí, el terme municipal de Castell – Platja d’Aro es troba sotmès a les
directrius urbanístiques contingudes en el Pla territorial parcial de les comarques gironines
(PTPCG), el qual fou aprovat per la Generalitat de Catalunya en data 14 de setembre de
2010.

PA7. MAS ROS

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

Reproducció parcial del plànol O.7 relatiu a la comarca del Baix Empordà

El PTPCG és un document que estableix el grau de protecció genèrica dels sòls no
urbanitzables i defineix les estratègies de creixement a aplicar en els diferents assentaments
urbans, essent destacable pel que fa a al sector de Mas Ros que aquest ja apareix recollit
com a una àrea especialitzada d’ús residencial existent i sobre la qual no hi ha cap estratègia
de desenvolupament preestablerta.
A tals efectes, si tenim en compte que la modificació proposada no suposa noves càrregues
ni canvis de cap mena vers l’aprofitament urbanístic vigent, resulta possible considerar que no
afectem a cap de les directrius contingudes en el PTPCG assenyalat i que, per tant, aquest no
ens és d’aplicació.
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/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER.

Atesa la seva condició de municipi costaner, el planejament urbanístic de Castell – Platja
d’Aro també es troba subjecte a les regulacions contingudes en el Pla director urbanístic del
sistema costaner (PDUSC) el qual fou aprovat definitivament en data 25 de maig de 2005.

PA7. MAS ROS

Reproducció parcial del plànol d’ordenació del PDUSC

No obstant això, el sector de Mas Ros es troba ubicat a segona línia i allunyat de la franja de
500 mts. que defineix l’àmbit d’aplicació preferent d’aquest PDUSC per la qual cosa tampoc
caldrà tenir-lo en compte en relació a la present modificació.
2.1.3.

EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER A LA REVISIÓ DE SÒLS NO SOSTENIBLES.

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

Més recentment i com a resposta a la creixent preocupació per la desmesurada afectació
urbanística en sectors del litoral gironí de gran bellesa paisatgística i interès ambiental, la
Generalitat de Catalunya va endegar la formulació d’un Pla director urbanístic per a la revisió
de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNS_LG) el qual ha estat aprovat definitivament
mitjançant acord de la Comissió de Territori de Catalunya en sessió del 28 de gener de 2021
(edicte publicat en el DOGC núm. 8341 de data 15 de febrer de 2021).
En tot cas i pel que fa a la revisió de sectors esmentada, aquesta només afecta als municipis
del litoral gironí que no disposen d’un planejament urbanístic adaptat a l’actual PTPCG per la
qual cosa no és d’aplicació directa en el terme municipal de Castell – Platja d’Aro on no hi
trobem, per tant, cap sector afectat per revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí inclosos
en aquest Pla director.
Per contra, sí que resulta d’aplicació en l’àmbit del PA7. Mas Ros la Normativa d’integració
paisatgística que inclou el Pla en tant que sector ordenat a partir de tipologies d’edificació
aïllada, normativa complementària que no té efectes en relació a la present modificació
ateses les característiques del que s’hi proposa, la simple redefinició geomètrica d’una porció
de sòl classificat com a Sistema públic de Serveis tècnics (clau St).
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2.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT.
2.2.1.

EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.

L’ordenació i regulació urbanístiques vigents en el terme municipal de Castell – Platja d’Aro es
correspon amb aquella que trobem recollida en el vigent Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) el qual, en forma de Text refós, fou aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 2 de març de 2017 i publicat en el DOGC núm.
7.341 de 31 de març del mateix any.
Aquest document estableix per al conjunt urbanitzat de Mas Ros un Polígon d’actuació
urbanística (PA.7) on es disposa que s’hi manté la delimitació de l’antic Pla parcial Mas Ros
com a polígon d’actuació urbanística de sòl urbà consolidat, amb l’objectiu de facilitar les
obres de millora i reurbanització d’aquest polígon i el repartiment de costos de les mateixes.
En aquest sentit, la gestió urbanística prevista per al sector és a partir d’una reparcel·lació
econòmica en els termes de l’article 165 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol) i especialment en atenció al que disposa el seu apartar 3r. en
relació als supòsits d’impossibilitat de reparcel·lació física amb els propietaris del terrenys de
cessió destinats a sistemes i la necessitat d’indemnització econòmica corresponent a càrrec
de la comunitat reparcel·latòria.
Aquestes pautes de gestió pel desenvolupament del PA.7 es troben degudament detallades
en l’article 247 de la normativa del Pla, el qual es transcriu a continuació:

Art. 247. PA.7 – MAS ROS.
1.

2.

Es manté la delimitació de l’antic Pla Parcial Mas Ros com a polígon
d’actuació urbanística de sòl urbà consolidat, amb l’objectiu de facilitar la
gestió de les obres de millora i reurbanització d’aquest polígon i el
repartiment de costos de les mateixes. El seu àmbit, així com les traces i
alineacions dels vials, es fixen als plànols de zonificació N.4.
Els paràmetres per a la seva gestió urbanística són els següents:
Superfície: 17,92 Has.
Obligacions:

Realitzar les millores necessàries de les infraestructures i serveis
urbanístics per adequar-los a la normativa vigent, i assolir el nivell de
qualitat adequat a les demandes actuals.

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

3.

2.2.2.

Es fixa el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.

L’ORDENACIÓ ACTUALMENT VIGENT.

Així doncs, l’ordenació actualment vigent en l’àmbit del sector Mas Ros i per tant en l’àrea
específicament afectada per aquesta modificació és exclusivament la que trobem recollida
en el plànol d’ordenació O.04.1 on podem observar que la pràctica totalitat del sector
s’ordena a partir de la clau 8c que és la corresponent a la tipologia d’habitatges unifamiliars
aïllats en parcel·les de 800 m2 o més.
Pel que fa a l’àmbit concret i específic d’aquesta modificació, aquest es limita a una porció
de terrenys compresos entre el C. Palmeres, l’Avinguda Mas Ros i el límit occidental del sector,
el qual resulta ser coincident amb el límit entre sòl urbà i sòl no urbanitzable.
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Es correspon així doncs amb una àrea de poc més de 2.000 m2 majoritàriament classificada
com a sòl urbà residencial (clau 8c) amb l’excepció d’una petita porció de sòl de forma
rectangular on hi trobem el dipòsit d’abastament d’aigua potable del sector i que, atesa
aquesta presència, el POUM vigent estableix com a un sòl de cessió obligatòria i gratuïta en
qualitat de Sistema públic de serveis tècnics (clau St) tal i com resulta possible d’observar en la
porció de plànol reproduïda a continuació.

Reproducció parcial del plànol d’ordenació O.04.1
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.
3.1. DIAGNÒSTIC DE LA PROBLEMÀTICA.
3.1.1. MANCA D’ACCÉS A LA PORCIÓ DE SERVEIS TÈCNICS FIXADA PEL PLA VIGENT.
La principal problemàtica que s’esdevé de l’ordenació actualment continguda en el POUM
vigent es correspon amb la manca d’accés a la porció classificada de Sistema general de
Serveis tècnics (clau St).
D’acord amb la planificació urbanística actual aquesta reserva de sòl respon a una
geometria sensiblement rectangular situada a la part més alta del sector però allunyada de
qualsevol vial o camí públic que en permeti un accés directe.

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

POUM vigent (parcial)

Això representa una dificultat important alhora de fer qualsevol tipus de manteniment o
reforma de les instal·lacions que hi trobem en l’actualitat (el dipòsit d’abastament d’aigua
potable del sector), situació que de moment resta solucionada en tant que la urbanització no
està recepcionada i mercès a què la parcel·la urbana i edificable amb què limita resta
encara en mans dels propietaris del sector, els quals han habilitat de manera provisional un
accés al dipòsit a través dels terrenys privats i edificables qualificats sota la clau 8c (veure
fotografies a l’apartat d’annexes 3.01).
Aquesta circumstància, que pot ser tolerable en les condicions actuals, no resulta viable
davant d’una futura recepció de la urbanització atès que la finca que es cediria i que restaria
exclusivament qualificada com a Sistema públic de serveis tècnics (clau St) es quedaria sense
contacte amb la via pública i, per tant, sense el seu corresponent accés.
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3.1.2. INCOHERÈNCIA ENTRE L’ORDENACIÓ VIGENT i LA REALITAT DE LES FINQUES EXISTENTS.
La realitat física i jurídica tant de la parcel·la on hi ha ubicat el dipòsit com de les finques que
l’envolten no es correspon amb allò que fixa el planejament, essent necessària per tant una
futura reparcel·lació de les finques afectades que, de retruc, ha de facilitar la solució de la
principal problemàtica descrita en el punt anterior.
En aquest sentit, tot i que el POUM té grafiada com a reserva per a Serveis tècnics una porció
de sòl amb una superfície de 442,51 m2, cal indicar que els límits reals d’aquesta parcel·la
(tant físics com registrals) delimiten una superfície màxima de 247 m2 al voltant del dipòsit en
qüestió, valor que no inclou l’actual franja d’accés al mateix i que trobem “envaint” una de les
finques veïnes edificables.
Aquesta franja no està en cap cas constituïda com a una servitud de pas però sí que hi figura
com a servitud subterrània de conduccions d’aigua, cal entendre que tot aprofitant que les
edificacions admissibles en el sector no es poden situar a menys de 3 mts. dels límits de
cadascuna de les finques.

F.2
F.1

F.3

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

Parcel·lari actual.

Així doncs, si bé aquesta és una situació que a nivell jurídic es podria resoldre mitjançant
l’oportuna reparcel·lació econòmica del sector, la necessitat de mantenir un accés en
superfície al dipòsit va més enllà de la servitud inscrita al seu moment i no permet de posar al
mercat lliure i sense càrregues la parcel·la que hi confronta i que es troba parcialment
envaïda per el pas indicat.
3.1.3. SUPERFÍCIE i TITULARITAT DE LES PARCEL·LES AFECTADES.
D’acord amb la informació que ens ha estat facilitada en el marc d’aquest expedient, les
finques que poden resultar directa i/o indirectament afectades per la present modificació
puntual del POUM de Castell – Platja d’Aro responen a les dades, titulars i superfícies següents:
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Finca 1 (edificable sense construir)

Identificació registral:

Finca registral 11473 inscrita al Foli 18 del Llibre 199 de Castell – Platja d’Aro,
Tom 2309 del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols.

Identificació cadastral:

5323105EG0352C0001GF

Titular:

POLIAND’ARO, SA

Superfície registral:

1.522,94 m2

Superfície actual (real):

1.539,20 m2

Descripció continguda
a la nota simple
registral:

URBANA. Porción de terreno edificable, sita en la urbanización “Mas Ros”, en
término de Castillo de Aro, hoy Playa de Aro, de superficie mil quinientos
veintidós metros, noventa y cuatro decímetros cuadrados, iguales a
cuarenta mil trescientos ocho palmos noventa y nueve céntimos de palmo
cuadrado. Linda al Norte, con mayor finca; por el Sur, con calle, al Este, con
otra calle de la Urbanización; y al Oeste, con finca matriz.

Càrregues:

Se constituye sobre la finca de este número (predio sirviente) y a favor de la
finca registral 10.327 de Castell – Platja d’Aro (predio dominante) una
SERVIDUMBRE subterránea de canalizaciones de agua.

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

Finca 2 (dipòsit d’aigua)

Identificació registral:

Finca registral 10327 inscrita al Foli 216 del Llibre 537 de Castell – Platja d’Aro,
Tom 3281 del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols.

Identificació cadastral:

5323107EG0352C0001PF

Titular:

FEDERICO BASTIDA AIXELA

Superfície registral:

207,67 m2

Superfície actual (real):

247,10 m2

Descripció continguda
a la nota simple
registral:

URBANA. Porción de terreno destinada a la construcción de un Depósito de
agua, situada en la zona de Fanals, hoy Playa de Aro, del término municipal
de Castillo de Aro y paraje denominado Mas Ros, de superficie doscientos
siete metros, sesenta y siete decímetros cuadrados, equivalentes a cinco mil
cuatrocientos sesenta y nueve con cincuenta y nueve palmos cuadrados;
que linda al Norte y Sur, en línea recta, con finca de que se segrega; al Este,
en línea recta de veintitrés metros cinco centímetros, con la parcela treinta y
cuatro de Don Ángel Artero Rivera; y al Oeste, en línea recta de veintitrés
metros, con finca de que se segrega.

Càrregues:

Se constituye sobre la finca 11473 de Castell – Platja d’Aro, folio 17 del Tomo
2309 del archivo (predio sirviente) y a favor de la finca de este número
(predio dominante) una SERVIDUMBRE subterránea de canalizaciones de
agua.

Finca 3 (urbana i edificada)

Identificació registral:

Finca registral 20729 inscrita al Foli 79 del Llibre 539 de Castell – Platja d’Aro,
Tom 3289 del Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols.

Identificació cadastral:

5323106EG0352C0001QF

Titular:

JOSEP M. GÒMEZ BERTRAN i AMÀLIA SALLES JUANALS.

Superfície registral:

1.200 m2

Superfície actual (real):

1.179,10 m2
(cal tenir en compte que només un 46,41% de la mateixa gaudeix de la
condició de sòl urbà- mentre que el 53,59% restant (631,90 m2) el trobem s
classificat com a sòl no urbanitzable).
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/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

URBANA. Parcela de terreno, situada en el término municipal de Castell-Platja
d’Aro, Urbanización Mas Ros, señalada de parcela número cuarenta y
cuatro-bis, hoy Avenida Mas Ros, 26; que tiene una superficie de mil
doscientos metros cuadrados. En su interior existe una vivienda unifamiliar
compuesta de planta baja y piso. La planta sótano consta de garaje y
trastero, y tiene una superficie construida de ochenta y dos metros
cincuenta decímetros cuadrados. La planta baja consta de porche de
entrada, sala, distribuidor con escalera de acceso a la planta piso, dos
habitaciones, un baño, cocina – comedor, barbacoa y lavadero, y tiene
una superficie construida de ciento treinta y ocho metros, treinta decímetros
cuadrados: y la planta piso consta de escalera de acceso a la planta baja,
distribuidor, una habitación , vestidor, un baño y una terraza descubierta, y
tiene una superficie construida de sesenta y un metros setenta y cinco
decímetros cuadrados: la total superficie construida de la edificación es de
doscientos ochenta y dos metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados,
de los que doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados corresponden a
la superficie construida de las dependencias destinadas a la vivienda
propiamente dicha, veintiocho metros cuadrados corresponden a la
superficie construida destinada a garaje y el resto de seis metros cincuenta y
cinco decímetros cuadrados corresponden a la superficie construida
destinada a lavadero. La edificación está tota ella bordeada por tierras de
la total finca sobre la que se asienta, y linda en su conjunto: al Norte, con
Mas Ros; al Sur, con calle; al Este, con la parcela número cuarenta y cuatro
y en pequeña parte con la treinta y cuatro; y al Oeste con la ermita.

3.1.4. RESUM FINAL DE LA PROBLEMÀTICA.
Queda suficientment justificat, per tant, que l’ordenació continguda en el POUM vigent en
relació a la reserva de sòl per a serveis tècnics d’abastament d’aigua en el PA. 7 Mas Ros no
és la més adient, principal i bàsicament perquè no hi preveu un accés des de la via pública
el que fa molt difícil (sinó inviable) qualsevol tasca de manteniment, reforma i/o millora de les
instal·lacions existents sense afectar drets de terceres persones.

3.2. PRINCIPIS i CRITERIS DE LA MODIFICACIÓ PROPOSADA.
3.2.1. CRITERIS BÀSICS DE LA PROPOSTA.

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

NOVA FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA DE SÒL PER A SERVEIS TÈCNICS.
De tot el que s’ha exposat fins ara en resulta que el principal criteri per a la present
modificació puntual número 10 del POUM de Castell – Platja d’Aro en l’àmbit del PA.7 Mas Ros
consisteix en proposar una nova formalització per a la porció de sòl que cal reservar per a
Sistema de serveis tècnics de tal manera que, sense perdre superfície, es pugui disposar d’un
accés suficient i en condicions des de la via pública més propera que en aquest cas és el
carrer de les Palmeres.
Tal i com es pot observar en el plànol adjunt, s’ha optat per reduir la parcel·la en sentit sud a fi
de preveure un ampli accés des del C. Palmeres fins a la plataforma superior on trobem el
dipòsit actual. Això ens permet reservar una àrea sensiblement planera que gairebé duplica
l’espai actualment ocupat pel dipòsit alhora que podem disposar d’un accés suficientment
ampli (6 mts.) doncs qualsevol hipotètica substitució de l’actual dipòsit es faria molt
probablement amb tecnologia d’elements prefabricats de formigó que requereixen per al
seu transport i muntatge maquinària pesada de dimensions considerables.
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Ordenació proposada

En qualsevol cas s’obté una porció de sòl classificat com a Sistema públic de serveis tècnics
de 442,51 m2, essent aquesta la mateixa superfície que hi ha fixada gràficament en el Pla
vigent (442,51 m2).
SUPRESSIÓ DE LA SERVITUD DE PAS SOBRE FINQUES PRIVADES.
Tal i com ja s’ha descrit abans, la solució contemplada pel Pla vigent requeriria disposar d’una
servitud no només per a les conduccions subterrànies d’aigua sinó també una completa
servitud de pas en superfície per poder accedir físicament al dipòsit ja sigui per fer-hi treballs
de manteniment, control o el que s’hi escaigui.
Més enllà de que només sigui la primera la que hi ha contemplada i inscrita al Registre de la
Propietat, és evident que vincular una xarxa pública de serveis a diferents servituds de pas per
finques privades és una circumstància gens recomanable que en dificulta la seva gestió i
que, mitjançant la present modificació, seria possible d’eliminar atès que tant l’accés com les
canalitzacions subterrànies existents ja quedarien íntegrament incloses dins de la mateixa
finca del dipòsit.

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

3.2.2. DESCRIPCIÓ i SUPERFÍCIE DE LA NOVA PARCEL·LA DE SERVEIS TÈCNICS RESULTANTS.
Atesos els objectius prefixats i els criteris emprats en la defensa de l’interès públic d’aquesta
modificació, en resultaria la següent parcel·la que restarà pendent de crear (reparcel·lació
física) i cedir (reparcel·lació econòmica) un cop sigui efectiva la reurbanització i plena
recepció del conjunt del sector:
Finca 2 – dipòsit d’aigua de Mas Ros
Identificació registral*:

Pendent de la corresponent reparcel·lació física.

Identificació cadastral*:

Pendent de la corresponent reparcel·lació física.

Titular:

Pendent de cessió a l’administració mitjançant reparcel·lació econòmica
del PA.7 – Mas Ros

Superfície:

442,51 m2

Classificació urbanística

Sistema d’equipaments comunitaris per a Serveis Tècnics (clau ST).
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Modificació del PA.7 MAS ROS.

Plànol de detall de la porció de sòl classificat de SSTT segons la present modificació

3.4. JUSTIFICACIÓ LEGAL.
3.4.1. 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.

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

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.
És per tot això i en la línia de les justificacions més detallades contingudes en apartats
anteriors d’aquesta memòria que creiem fermament que la modificació proposada suposa
una clara millora de l’interès públic sense que comporti cap efecte negatiu en les parcel·les
privades del sector.
3.4.2. 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.
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/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

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).

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.

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.

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

En relació a la justificació de 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.
3.4.3. A NIVELL AMBIENTAL.
Entenem finalment que la modificació proposada afecta exclusivament a espais i sistemes
que ja gaudeixen de la classificació de sòl urbà consolidat i 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 la seva avaluació ambiental.
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
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a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
(d’àmbit català).
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.

3.5. CONCLUSIONS FINALS.
D’acord amb l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es considera possible de
reiterar que el gruix de l’exposició justifica de manera raonada i suficient la necessitat de la
iniciativa de la present modificació relativa a una millor ordenació del Polígon d’actuació
urbanística en sòl urbà consolidat de Mas Ros (PA.7) així com la seva oportunitat i
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents, havent d’assenyalar
expressament que no ens trobem en cap dels supòsits de l’apartat 2 del mateix article els
quals comportarien una valoració negativa d’aquest l’expedient.
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).

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

Per tant, ara sí com a conclusió final, 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.
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4. INICIATIVA i ENCÀRREC.
La present MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 10 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
DE CASTELL-PLATJA D’ARO EN RELACIÓ AL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN SÒL URBÀ
CONSOLIDAT DEL MAS ROS (PA.7), en els termes indicats en aquesta memòria, es formula a
petició dels propietaris de les parcel·les urbanes que en resulten directament afectades
(veure documentació acreditativa en l’apartat 3.1.3 de la memòria) havent assumit
l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro la iniciativa pública de la seva formulació d’acord amb
el contingut de l’apartat 3r. de l’article 101 del TRLUC.
A tals efectes, el present document està íntegrament subscrit per l’arquitecte David Calvo i
Coromina, qui disposa de la competència i capacitat professional suficients per a la seva
redacció d’acord amb el que preveu la Disposició addicional tretzena del vigent Text refós de
la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, parcialment modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer).

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

Castell – Platja d’Aro, a octubre de 2021
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ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLANEJ_URB

SERVEIS TÈCNICS

GENE2020000680

Codi Segur de Verificació: af0ad7f5-5916-4117-8e87-9c675cae1c39
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2021_1159430
Data d'impressió: 19/01/2022 13:43:46
Pàgina 30 de 68

SIGNATURES

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

Ìaf0ad7f5-5916-4117-8e87-9c675cae1c39FÎ

DOCUMENT

1.- DAVID CALVO I COROMINA / num:30134-5, 12/11/2021 11:00
2.- Genesys. Aprovat inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2021.
3.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 03/01/2022 10:37

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLANEJ_URB

SERVEIS TÈCNICS

GENE2020000680

Codi Segur de Verificació: af0ad7f5-5916-4117-8e87-9c675cae1c39
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2021_1159430
Data d'impressió: 19/01/2022 13:43:46
Pàgina 31 de 68

SIGNATURES

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

Ìaf0ad7f5-5916-4117-8e87-9c675cae1c39FÎ

DOCUMENT

1.- DAVID CALVO I COROMINA / num:30134-5, 12/11/2021 11:00
2.- Genesys. Aprovat inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2021.
3.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 03/01/2022 10:37

Modificació puntual núm. 10 del POUM de Castell – Platja d’Aro
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/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

3.01. ANNEX 01.
REPORTATGE FOTOGRÀFIC.

Imatges generals de l’àmbit de la modificació, preses des dels vials
amb què limita (Av. Mas Ros i C. Palmeres)
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/

Modificació del PA.7 MAS ROS.

Imatges diverses del dipòsit d’aigua del sector Mas Ros que trobem
ubicat just al fons de l’àmbit afectat.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Imatges del pas d’accés al dipòsit parcialment protegit tot i formar
part de la finca edificable.

Habitatge limítrof amb l’àmbit de la modificació (finca 3) que
s’ubica en una parcel·la parcialment inclosa en sòl urbà i
parcialment en sòl no urbanitzable.
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3.02. ANNEX 02.
AGENDA i AVALUACIÓ ECONÒMICA.
1. AGENDA.
Ateses les característiques i l’abast de la Modificació del POUM de Castell – Platja d’Aro en
relació al Polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat del Mas Ros, resulta possible
d’assenyalar que la seva vigència serà immediata a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa és
del tot innecessari d’incorporar els efectes derivats del present document a l’agenda del
POUM vigent.

2. AVALUACIÓ ECONÒMICA.
Tal i com s’ha justificat i acreditat suficientment en el gruix de l’anterior memòria, la present
Modificació del POUM de Castell – Platja d’Aro en relació al Polígon d’actuació urbanística en
sòl urbà consolidat del Mas Ros no representa res més que una redefinició geomètrica d’un
petit àmbit de Serveis Tècnics subjecte a cessió sense que hi hagi cap increment de la
superfície d’aquesta porció de sòl ni, conseqüentment, de les càrregues urbanístiques del
polígon.
Per tant, atès que no se’n deriven majors cessions que les ja establertes i atès que no es
proposa tampoc cap reducció dels aprofitaments privats del sector, resulta del tot innecessari
d’acompanyar aquesta modificació d’una nova avaluació econòmica i financera.

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

Castell – Platja d’Aro, a octubre de 2021.
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3.03. ANNEX 03.
INFORME AMBIENTAL.
1. LEGISLACIÓ APLICABLE.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en la
seva Disposició Addicional Vuitena, estableix i regula les regles i disposicions aplicables en
matèria d’avaluació ambiental de Plans i programes fins que no sigui efectiva l’adaptació de
la Llei 6/2009 (d’àmbit català) a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
És així com, en l’apartat 6.c) d’aquesta Disposició Addicional Vuitena s’assenyala el següent:

(...)
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca
d’efectes significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes
ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general:
Primer: El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a
que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general
avaluat ambientalment.
Segon: Les modificacions del planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart
de la lletra a que es refereixen només a sòl urbà.
En aquesta línia i per a major detall de la informació, cal assenyalar que l’apartat quart de la
lletra a al qual es fa referència indica el següent:

(...)
Quart: Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o
que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en el termes
establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.

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

2. INNECESSARIETAT DE L’INFORME AMBIENTAL.
Tal i com s’ha justificat i acreditat suficientment en el gruix de la memòria anterior la present
modificació no representa cap efecte sobre el medi ambient perquè és exclusiva de sòls
urbans consolidats i no suposa cap canvi en l’estratègia i/o criteris del sector afectat en tant
que no en transforma els usos, no en modifica les intensitats i no suposa cap increment del
sostre potencial ja autoritzat en origen.
Per tant atès el contingut i abast de la present Modificació del POUM de Castell – Platja d’Aro
en relació al Polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat del Mas Ros, la qual afecta
exclusivament a sòl urbà, no estableix el marc per a futurs projectes sotmesos a avaluació
ambiental i no té cap mena d’incidència en espais de la Xarxa Natura 2000 o en altres espais
d’interès natural, resulta del tot improcedent d’acompanyar-la d’un informe ambiental amb
els continguts que determina la legislació sectorial vigent.
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Així doncs, fruit d’aquesta innecessarietat d’avaluació ambiental d’acord amb el contingut del
subapartat Segon de l’apartat 6.c) de la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de
21 de juliol, entenem que tampoc resulta necessària cap sol·licitud prèvia a l’òrgan
ambiental competent sobre la manca d’efectes significatius sobre el medi ambient.

Castell – Platja d’Aro, a octubre de 2021.
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3.04. ANNEX 04.
MEMÒRIA SOCIAL.
1. LEGISLACIÓ APLICABLE.
D’acord amb el punt Tercer de la Disposició Transitòria Tercera del Decret Legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost, parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en relació a la
“Adaptació del planejament urbanístic general i reserves del sòl per a habitatges de
protecció pública i aplicació de les reserves en instruments de planejament urbanístic en
tràmit”, s’estableix que les reserves mínimes d’habitatge de protecció social únicament
resulten d’aplicació en les modificacions puntuals de planejament general de municipis de
més de 10.000 habitants que siguin capitals de comarca així com en propostes en què es
pretengui un canvi en la classificació de sòls no urbanitzables.

2. INNECESSARIETAT DE LA MEMÒRIA SOCIAL.
Tal i com s’ha acreditat suficientment en el gruix de la memòria anterior la present
Modificació del POUM de Castell – Platja d’Aro en relació al Polígon d’actuació urbanística en
sòl urbà consolidat del Mas Ros afecta a un sector de sòl urbà ja consolidat sense comportar
en cap moment l’increment de la seva densitat residencial ni, per tant, l’augment del nombre
d’habitatges previstos pel sector.
Per tant, ateses les característiques de la presenta modificació i d’acord amb el que
assenyala la legislació vigent aplicable resulta del tot innecessari d’acompanyar aquest
document amb la redacció d’una memòria social justificativa de les necessitats d’habitatge
públic en el municipi.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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Castell – Platja d’Aro, a octubre de 2021.
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3.05. ANNEX 05.
ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA.
1. LEGISLACIÓ APLICABLE.
D’acord amb l’article 71 del vigent Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18
de juliol) les revisions i/o modificacions d’una figura de planejament urbanístic general han
d’incloure com a part de la seva documentació un estudi d’avaluació de la mobilitat
generada en els termes i continguts que determina la legislació vigent en matèria de
mobilitat (Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada).
En relació a aquest Decret, és en l’article 3 apartat 1r. on s’indica el següent en relació a
l’àmbit d’aplicació del mateix:

3.1. Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a
document independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística
següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tingui per objectiu la
implantació de nous usos o activitats.

2. INNECESSARIETAT DE L’ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA.
Tal i com s’ha acreditat suficientment en el gruix de la memòria anterior la present
Modificació del POUM de Castell – Platja d’Aro en relació al Polígon d’actuació urbanística en
sòl urbà consolidat del Mas Ros afecta a un sector de sòl urbà ja consolidat sense que s’hi
produeixi cap increment en la densitat residencial del sector i, per tant, sense que s’incideixi
de cap manera en la mobilitat d’aquest.

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

Per tant, ateses les característiques de la presenta modificació i d’acord amb el que
assenyala la legislació vigent aplicable (no hi ha classificació de nous sòls ni es pretén la
implantació de nous usos), resulta del tot innecessari d’acompanyar aquest document amb
la redacció d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

Castell – Platja d’Aro, a octubre de 2021
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4. NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ.
Article 1.
Naturalesa i objecte.
Aquest document té la consideració de modificació puntual del POUM de Castell – Platja
d’Aro amb l’objecte de modificar l’ordenació del PA.7 Mas Ros als efectes de redefinir la
geometria d’una porció de sòl classificat de Serveis Tècnics per adaptar-la més i millor a la
realitat física existent i, per tant, fent més fàcil la seva cessió urbanística i la posterior gestió del
servei.

Article 2.
Àmbit.
L’àmbit territorial d’aquesta modificació puntual es correspon de manera genèrica amb
l’àmbit del polígon d’actuació urbanística PA.7 Mas Ros tot i que la seva afectació real es
limiti a les parcel·les indicades en la documentació que integra la modificació.

Article 3.
Obligatorietat.
Tant els particulars com l’administració queden obligats al compliment de les disposicions
contingudes en la present modificació puntual del POUM de manera que qualsevol actuació
o intervenció sobre el territori, de caràcter provisional o definitiu, haurà d’ajustar-se al previst en
la mateixa i a la legislació urbanística vigent.

Article 4.
Vigència.

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

Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà indefinida d’acord amb
el que disposa l’article 94 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.

Article 5.
Interpretació.
Les Normes d’aquesta Modificació puntual del POUM s’interpretaran d’acord amb el seu
contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix.
En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major dotació
d’equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini públic sobre el
privat, de major protecció ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada de
les normes. Així mateix, prevaldrà la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el
conflicte es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se
a la superfície física real. En quant a la documentació gràfica, prevaldrà la d’escala de major
precisió.
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En tot cas i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al
que disposa el POUM de Castell – Platja d’Aro aprovat definitivament per acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de dates 26 de gener i 2 de març de 2017
(publicats en el DOGC núm. 7.341, de 31 de març de 2017).

Article 6.
Modificació dels plànols d’ordenació.
Es modifica la documentació gràfica del POUM continguda en el plànol n – 4.01
específicament en allò que té a veure amb la porció de sòl destinada a serveis tècnics (clau
St) dins del polígon d’actuació urbanística PA.7 Mas Ros
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