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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA.
1. ANTECEDENTS i PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT.
1.1. MARC URBANÍSTIC I LEGAL.
- DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(RLU).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTP-CG), aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya, en data de 14 de setembre de 2010, i publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d’octubre de 2010.
- Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNS-LG), aprovat
definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió virtual de 28 de gener de 2021, i
publicat al DOGC núm. 8341 de 15 de febrer de 2021.
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per acords de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de 26 de gener de 2017 i 2 de març de 2017, publicat en el DOGC
núm. 7.341, de 31 de març de 2017.
1.2. SITUACIÓ I ÀMBIT.
L’àmbit objecte del present Pla de Millora Urbana, és la parcel·la de titularitat pública amb referència
cadastral 4884305EG0248D0001QQ, situada a l’avinguda de s’Agaró número 161 de Castell-Platja d’Aro.
Limita a nord amb parcel·la edificada d’ús residencial, qualificada urbanísticament com a “Edificis
residencials turístics (comercial en planta baixa), Subzona 6d”, a sud amb parcel·la edificada d’ús
residencial i comercial, qualificada urbanísticament com a “Edificis residencials turístics (comercial en
planta baixa), Subzona 6d”, a est amb parcel·la edificada d’ús residencial i comercial, qualificada
urbanísticament com a “Edificis residencials turístics, Subzona 6d”, i a oest amb l’avinguda de S’Agaró.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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La superfície de l’àmbit és de 989,00 m².

Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums, de l’equipament administratiu de comissaria de policia local
Avinguda de S’Agaró 161 – CASTELL-PLATJA D’ARO

7

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLANEJ_URB

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021003813

Codi Segur de Verificació: 88080859-60da-46a4-a813-8f78390d5f1f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2021_1000447
Data d'impressió: 16/06/2021 14:56:50
Pàgina 8 de 23

SIGNATURES

Íx(([È-60da-46a4-a813-8f78390d5f1fSÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez - DNI 36987870Y (SIG) (Arquitecte), 02/06/2021 15:17
2.- Genesys, 08/06/2021 11:22
3.- Tomàs Soler Navarro - DNI 40299607L (TCAT) (Secretari), 08/06/2021 12:00

1.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT.
CAPÍTOL TERCER – SISTEMA EQUIPAMENTS COMUNITARIS (Clau Eq) del POUM:
El punt 6 del “Article 109. Condicions d’ús per als equipaments públics”, determina com a Públic
administratiu, “les activitats i els edificis destinats a organismes de l’administració pública, serveis de
seguretat, bombers, etc.”
El punt 1 del “Article 110. Condicions d’edificació dels equipaments públics”, determina:
1.- Els equipaments i dotacions públiques comunitàries, en general es regularan mitjançant un pla de
millora urbana d’ordenació de volums, que fixarà l’edificabilitat i la volumetria de l’edificació d’acord amb
les necessitats funcionals de l’equipament i la seva adaptació a les característiques de l’entorn a on
s’ubica.

ZONIFICACIÓ DETALLADA SÒL URBÀ I URBANITZABLE. Plànol n-4.16

Per altra banda, en quant al “Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral
gironí”, la Disposició Addicional Quarta al punt 2 diu el següent:

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

2. Només cal que donin compliment a títol VI els projectes concrets d’ampliació superior al 20% del sostre
edificat, la gran rehabilitació, el projecte de nou enjardinament, de noves tanques o de qualsevol altra nova
actuació que reguli aquesta normativa.
La regulació normativa del paràmetre d’edificabilitat màxima contingut en aquest PMU, no
suposarà en cap cas més d’un 20% d’ampliació respecte del sostre edificat existent.

2. OBJECTE, NATURALESA, ABAST I JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA.
Descripció edificació existent.
L’edificació existent implantada a la parcel·la, es va construir l’any 2006, essent el seu ús el de comissaria
de policia local.
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L’accés públic es realitza des de l’avinguda de S’Agaró, a través d’un porxo pràcticament alineat a la
delimitació de la parcel·la amb el carrer. L’edificació principal es separa 3 m de la partó nord i més de 3 m
de les partions sud i est. La construcció auxiliar es situa al fons de la parcel·la, adossada a la partió est.
Les superfícies construïdes d’aquesta edificació són les següents:
- Planta baixa:
- Volum tancat: 338,55 m².
- Porxo accés: 56,30 m².
- Edificació auxiliar (porxo): 70,30 m².
- Planta primera:
- Volum tancat: 290,25 m².
- Planta coberta:
- Volum tancat: 52,70 m².
- Porxo: 150,80 m².
La superfície construïda total és de 888,60 m² de l’edificació principal i 70,30 m² de la construcció auxiliar.
Tenint en compte que els porxos computen el 50%, a efectes de còmput d’edificabilitat, la superfície
construïda total és de 785,05 m² de l’edificació principal i 35,15 m² de la construcció auxiliar, que sumen
una superfície construïda total de 820,20 m².

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

En quant a l’ocupació, l’edificació principal ocupa una superfície de 394,85 m² i la construcció auxiliar
70,30 m², que sumen una superfície d’ocupació total de 465,15 m².
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Planta baixa

Planta primera

Planta coberta 1
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Secció longitudinal

Secció transversal
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Objecte, naturalesa, abast i justificació.
És objecte del present Pla de Millora Urbana, l’ordenació dels volums de les edificacions dins la parcel·la
situada en sòl urbà consolidat i qualificada com a equipament públic administratiu (Eq), amb una doble
finalitat:
1. Integrar les edificacions dins el teixit paisatgístic urbà que l’envolta.
2. Donar resposta a les necessitats funcionals i d’espai que en aquests moments demanda un
correcte servei al que es destinen les edificacions.
Actualment l’edifici principal es destina a comissaria de policia local, i en el desenvolupament de les seves
funcions al llarg del temps han sorgit noves necessitats que exigeixen reordenar els espais existents i
crear nous espais. L’edifici auxiliar es destina a aparcament de vehicles i instal·lacions.
El PMU ha de permetre l’ampliació de l’edificació existent, per tal de donar resposta les necessitats
funcionals i d’espai, de manera que aquesta ampliació s’integri en el conjunt paisatgístic urbà en el que es
situa, sense distorsionar-lo.
L’actual edifici supera l’alçada màxima de 7,5 metres establerta amb caràcter general a l’article 110 de la
normativa del POUM per a l’edificació dels equipaments públics, per aquest motiu resulta necessari un
instrument de planejament urbanístic que ordeni els possibles volums a construir a la finca.

3. FORMULACIÓ.
De conformitat amb el punt 1 de l’”Article 78. Formulació del planejament urbanístic derivat”, del Text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, correspon a l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro formular els plans de
millora urbana.

4. CONTINGUT.
L’article 70.b) del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix l’objecte dels plans de millora
urbana:
“b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la
lletra b de l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes.”
En els mateixos termes es pronuncia l’article 90.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
“90.1 Els plans de millora urbana en sòl urbà consolidat poden tenir per objecte completar o acabar
la urbanització, regular la composició volumètrica i de façanes, preveure operacions de rehabilitació
o de revitalització del teixit urbà, ordenar el subsòl, o altres finalitats anàlogues.”
Les condicions d’edificació dels equipaments públics estan regulats a l’article 110 de la Normativa del
POUM:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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Art. 110. Condicions d’edificació dels equipaments públics.
1.- Els equipaments i dotacions públiques comunitàries, en general es regularan mitjançant un pla
de millora urbana d’ordenació de volums, que fixarà l’edificabilitat i la volumetria de l’edificació
d’acord amb les a les necessitats funcionals de l’equipament i la seva adaptació a les
característiques de l’entorn a on s’ubica.
2.- En el cas que no es tramiti el pla de millora urbana, es regularà preferentment pel sistema
d’ordenació d’edificació aïllada. L’edificabilitat neta màxima sobre sòl públic edificable en aquest
cas, serà de 1 metre quadrat de sostre per metre quadrat de sòl, i l’alçada màxima serà de 7,5
metres sobre la cota natural del terreny. La forma i distribució dels cossos d’edificació haurà de
permetre a l’interior de cada parcel·la, la sistematització d’espais d’arbrat i jardineria.
No obstant, quan els equipaments estiguin localitzats en sectors de sòl urbà, que comprenguin
zones regulades per ordenació segons alineació de vial, s’ordenaran d’acord amb els paràmetres i
característiques de les zona, adaptant-se a l’alçada i característiques de l’edificació veïna, encara
que sobrepassí l’edificabilitat i alçada abans esmentada.
3.- Dins les àrees d’equipaments es podran instal·lar els serveis tècnics i aparcaments que fixi
l’Ajuntament.
Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums, de l’equipament administratiu de comissaria de policia local
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Aquests paràmetres són d’aplicació a tot el municipi inclosos els equipaments de titularitat pública
que formen part dels plans parcials vigents.
En quant a la documentació que ha de contenir el pla de millora urbana, d’acord amb l’article 91 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’ha de tenir en compte que es tracta d’un sol urbà consolidat i de què
no té una incidència significativa en usos residencials preexistents.
Per tant, el pla de millora urbana no ha de incloure un informe ambiental, ni ha d’incorporar un estudi
complet de les conseqüències socials i econòmiques de la seva execució.
En conseqüència i ateses les finalitats del pla i la naturalesa de les actuacions o operacions previstes, la
documentació que conté el pla de millora urbana, és la següent:
- Justificació de l’adequació de l’ordenació proposada al planejament general que desenvolupi i a la
informació i els objectius del pla.
- Justificació de la procedència de llur formulació d’acord amb el planejament general que desenvolupin.
- Informació urbanística de l’àmbit.
- Objectius i criteris de l’ordenació de l’àmbit, anàlisi i descripció i justificació de la proposta d’ordenació.
- Normes.
- Plànols d’informació.
- Plànols d’ordenació.
Per altra banda, el pla de millora urbana no té com a finalitat la implantació de nous usos que hagin de ser
considerats a efectes de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, de conformitat amb l’article 3 del
Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

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

La proposta d’ordenació de volums es realitza establint els següents paràmetres urbanístics en relació a la
parcel·la i les edificacions:
Tipus d’ordenació:

Edificació aïllada

Parcel·la mínima:

L’existent

Façana mínima a carrer:

L’existent

Edificabilitat màxima:

1 m2St/m2sòl

Ocupació màxima:

50%

Alçada màxima:

11 metres

Nombre màxim de plantes:

PB+2

Separació mínima a límits:

3 metres a partions laterals, 10 metres a fons de parcel·la i no es preveu
distància respecte del front de parcel·la. Les edificacions auxiliars es
poden adossar a les partions.

Edificacions auxiliars:

S’admeten construccions destinades a ús d’aparcament, serveis d’instal·lacions o
similars, en planta baixa i amb una altura màxima de 3 m, i amb una ocupació
màxima del 10% sobre la superfície de la parcel·la (computarà dins l’ocupació
màxima global del 50%).

La proposta d’ordenació vol establir una volumetria que permeti l’ampliació de l’edificació existent sense necessitat
d’incrementar l’ocupació de sòl, mitjançant una ampliació en planta segona, en gran part amb la cobertura dels porxos
existents en aquesta planta. La proposta d’ordenació manté l’edificabilitat màxima establerta amb caràcter general
pels equipaments públics, estableix una ocupació màxima i uns paràmetres de separació a límits de parcel·la que
donen cabuda a les construccions existents, i estableix una alçada d’11 metres per edificació en planta baixa més dos
plantes pis que dóna cabuda a l’alçada de l’edificació actualment existent.
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Avinguda de S’Agaró 161 – CASTELL-PLATJA D’ARO

12

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLANEJ_URB

SERVEIS TÈCNICS

GENE2021003813

Codi Segur de Verificació: 88080859-60da-46a4-a813-8f78390d5f1f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170486_2021_1000447
Data d'impressió: 16/06/2021 14:56:50
Pàgina 13 de 23

SIGNATURES

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

Íx(([È-60da-46a4-a813-8f78390d5f1fSÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Espriu Fernandez - DNI 36987870Y (SIG) (Arquitecte), 02/06/2021 15:17
2.- Genesys, 08/06/2021 11:22
3.- Tomàs Soler Navarro - DNI 40299607L (TCAT) (Secretari), 08/06/2021 12:00

Edificació actual
Parcel·la

989

Pla de millora urbana

m2

989
2

2

2

989 m2

168,80 m2

494,5 m2

29,35 m2

Edificabilitat

820,20 m

Ocupació

465,15 m2

Alçada

10 metres

11 metres

-

PB+2PP

PB+2PP

-

Núm. plantes

1 m /m

Diferència

m2

50%
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II. NORMATIVA
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II. NORMATIVA.
Article 1. Naturalesa i objecte.
Aquest document té la consideració de pla de millora urbana, que té com a finalitat fixar l’edificabilitat i la
volumetria de l’edificació d’acord amb les necessitats funcionals de l’equipament i la seva adaptació a les
característiques de l’entorn a on s’ubica.
Article 2. Situació i àmbit.
L’àmbit de pla de millora urbana és la parcel·la amb referència cadastral 4884305EG0248D0001QQ, que el
Pla d’ordenació urbanística municipal classifica com sòl urbà consolidat i qualifica com a equipament públic
administratiu (Eq).
La superfície total de l’àmbit de la modificació és de 989,00 m², d’acord amb la fitxa cadastral.
Article 3. Obligatorietat.
Tant els particulars com l’administració queden obligats al compliment de les disposicions contingudes en
el present pla de millora urbana, de manera que qualsevol actuació o intervenció sobre territori, de
caràcter provisional o definitiu, haurà d’ajustar-se al previst en la mateixa i a la legislació urbanística
vigent.
Article 4. Vigència.
El pla de millora urbana entrarà en vigor a partir de la publicació de l’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 de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost.
Article 5. Interpretació.
Les Normes d’aquest pla de millora urbana 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 del mediambiental 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 real. En quant a la
documentació gràfica, prevaldrà la d’escala gràfica de major precisió.
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat e 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 6 d’octubre de 2011 i 15 de març de 2012, i publicat al DOGC número 6.107 de 13 d’abril de
2012.
Article 6. Determinacions.
Seran d’aplicació les determinacions establertes en els següents documents:
- Memòria.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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- Normativa.
- Plànols.
Article 7. Classificació del sòl.
La classificació del sòl inclòs en l’àmbit del pla de millora urbana és la de sòl urbà consolidat d’acord amb
el planejament vigent.
Article 8. Qualificació del sòl.
La qualificació de l’àmbit correspon a la SISTEMA EQUIPAMENTS COMUNITARIS (Clau Eq), d’ús públic
administratiu, que compren les activitats i els edificis destinats a organismes de l’administració pública,
serveis de seguretat, bombers, etc.
Article 9. Ordenació especifica.
Aquest article regula les condicions d’edificació de l’àmbit de present pla de millora urbana.
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1. DEFINICIÓ:
Comprèn el sòl destinat a equipament públic administratiu, destinat a ús de comissaria de policia local.
2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ.
Paràmetre

Regulació

Tipus d’ordenació

Edificació aïllada.

Parcel·la mínima

L’existent.

Observacions

Façana mínima de
parcel·la
Edificabilitat màxima

1 m²st / m²s

Les edificacions auxiliars computen dins
l’edificabilitat màxima.
Les edificacions auxiliars computen dins l’ocupació
màxima.

Ocupació màxima

50 %

Altura reguladora

11 m

Nombre màxim de
plantes

PB+2

Distància mínima a
partions

a front: 0 m
a les partions laterals: 3 m
al fons de parcel·la: 10 m

Edificacions auxiliars

Construccions destinades a ús d’aparcament, serveis d’instal·lacions o similars.
Seran només de planta baixa i tindran una altura màxima de 3 m.
L’ocupació màxima serà del 10% sobre la superfície de la parcel·la, i computarà
dins l’ocupació màxima global del 50%.

L’altura reguladora es mesurarà des del terra de la
planta baixa fins al pla superior del ràfec si és
coberta inclinada o pla superior de l’estructura
portant de la coberta, si es plana.
Les edificacions auxiliars es poden adossar a les
partions.
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III. PLÀNOLS
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