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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
1. ANTECEDENTS I PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament per acords
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 26 de gener de 2.017 i 2 de març de 2.017,
publicats en el DOGC núm. 7341, de 31 de març de 2.017, classifica la finca del Carrer Josep Mª
Vila, referència cadastral 4992702EG0249B0001UM, com a sòl urbà consolidat, i la qualifica com
a equipaments públics docents.
De conformitat amb l’article 48.4.1 de la Normativa del POUM, l’ús docent inclou els centres
docents per a l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, i ensenyament superior,
ensenyament professional, d’adults, i altres activitats formatives i d’ensenyament, així com les
seves instal·lacions annexes esportives i culturals
Aquesta finca va ésser adquirida per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro com a cessió obligatòria
i gratuïta de sistemes urbanístics en el marc del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de les
Escoles dels Estanys. Sobre la finca s’ubiquen les edificacions corresponents a dos equipaments
municipals, l’Escola dels Estanys i l’Escola de Fanals. Aquesta darrera està implantada amb
edificacions modulars.
Per acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2022 es va segregar d’aquesta finca una
porció de 4.396,45 m2, sobre la que s’ubica l’Escola Fanals, per tal recollir jurídicament en el
Registre de la Propietat l’existència de dues finques independents destinades a equipaments
públics diferenciats.

2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL
L’àmbit del pla especial està conformat per la finca de 4.396,45 m2 sobre la que s’ubica l’Escola
de Fanals.
Existeix la previsió en el mig termini de traslladar l’Escola de Fanals a una altra zona del municipi
-el veïnat de la Dalmau- a un terreny qualificat com a Equipament docent adquirit per l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro com a cessió obligatòria i gratuïta en el marc del desenvolupament
urbanístic del polígon d’actuació Suredes-Estanys. Aquest trasllat respon a la necessitat de millorar
la dotació d’equipaments educatius en aquest veïnat, dels més densament poblats del municipi.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
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L’escola dels Estanys, que es manté en el mateix emplaçament, té prou dimensió per incorporar
el creixement de les necessitats d’escolarització que pugui comportar el desenvolupament de les
edificacions de caràcter residencial que s’estan duent a terme en l’entorn immediat, actualment en
fase d’important expansió. No es preveu, doncs, la necessitat de més espais qualificats com a
equipament docent en aquesta zona.
En conseqüència, a mig termini el terreny que ocupa actualment l’Escola de Fanals quedarà sense
ús i, atès que la construcció existent és modular, restarà també buit un cop es retirin aquestes
instal·lacions.
Per altra banda, s’ha posat de manifest davant d’aquest Ajuntament la possibilitat de destinar
aquesta finca per a la futura implantació d’una residència per a persones amb discapacitat amb
caràcter permanent, substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida
diària per a persones amb discapacitat amb necessitats de suport extens o generalitzat, incloent
atenció diürna, tant respecte l’ajustament personal com respecte a la integració sociolaboral, la
prevenció i promoció de la vida independent i el suport de les famílies, impulsada per la Fundació
Vilagran Maristany (Vimar), entitat sense ànim de lucre, en base a un estudi de necessitats de
diversos municipis inclosos en la zona d’influència del terme municipal de Castell-Platja d’Aro.
Aquest destí es correspondria amb un ús sanitari o sociosanitari de la finca.
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L’article 109 de la normativa del POUM disposa que en les parcel·les que el POUM no especifiqui
un ús concret, aquest s’haurà d’assignar mitjançant el corresponent pla especial urbanístic, d’acord
amb l’article 67.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
No obstant, el POUM de Castell-Platja d’Aro atribueix un ús específic gairebé a la totalitat de
parcel·les d’equipaments públics ubicades en sòl urbà no incloses en cap àmbit d’actuació
urbanística. Per aquesta finca en concret li atribueix l’ús d’equipament públic docent.
La memòria del POUM, en el seu apartat 7.15, disposa el següent en relació als equipaments
públics i privats:
“Els equipaments es distribueixen en el Pla per tal de mantenir l’equilibri i facilitar les dotacions
per cada una de les tres àrees urbanes diferenciades, Castell d’Aro, S’Agaró-Sant Pol i Platja
d’Aro. Així els equipaments docents i esportius que precisen de parcel·les amb gran superfície
de terreny, s’han reservat en cada una d’aquestes àrees per tal que l’ajuntament disposi de
opcions i terrenys suficients en cada cas. A Castell s’agrupen aquests terrenys al costat de les
actuals escoles i camp de futbol, per doblar la superfície actualment ocupada. A Platja d’Aro, es
reserven terrenys per equipament escolar, al costat de l’Aquadiver, a les Suredes, i al costat de
les actuals escoles. Per últim a Sant Pol es reserven amb aquesta finalitat els terrenys centrals
del Pla parcial Sant Pol Oest.
El Pla disposa així mateix els terrenys necessaris per la resta d’equipaments sanitaris, culturals,
administratius i socials, incloent els necessaris per a possibilitar la implantació de residències
assistides per gent gran de caràcter públic, amb possibilitats d’ubicació dins cada una de les
àrees urbanes.
Aquests equipaments públics es complementen amb els corresponents equipaments de titularitat
privada, en els que el Pla determina el manteniment dels existents, i fixa reserves de terrenys
per possibilitar noves instal·lacions complementaries de l’activitat turística”.

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

Així mateix, la pròpia memòria del POUM, en el seu apartat 8.11, disposa que en les diferents
categories d’equipaments el Pla fa la reserva d’espai per possibilitar la seva implantació d’acord
amb les necessitats i prioritats que estableixi en cada moment l’Ajuntament. No obstant, malgrat
que el POUM concreti els usos corresponents a les parcel·les d’equipaments, aquestes parcel·les
han de respondre a les necessitats i prioritats que es determinin en cada moment en relació al
destí públic d’aquestes parcel·les, de manera que si es vol destinar la parcel·la a un ús
d’equipament públic diferent, cal procedir, en el seu cas, a tramitar l’instrument de planejament
urbanístic necessari per a modificar l’ús específic d’una parcel·la d’equipaments públics.
En conseqüència, per les raons exposades es justifica l’oportunitat i necessitat d’ampliar els usos
de la parcel·la d’equipaments públics on s’ubica l’Escola de Fanals, mantenint en tot cas la
qualificació d’equipaments públics, per tal que es pugui destinar en el futur a usos sanitaris i
sociosanitaris, que conforme es defineixen a l’article 48.4.2 del POUM comprèn els centres de
salut i assistencials, centres residencials d’acció educativa i serveis de reinserció, centres de dia
per a gent gran, residencies assistides i habitatges tutelats, serveis comuns per a persones amb
discapacitats, tallers ocupacionals, centres d’assistència primària, hospitals, clíniques, i altres
anàlegs, així com tots els establiments definits per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis
Socials.
L’article 67.1 d) del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, disposa que en desenvolupament de les previsions planejament urbanístic
general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir la finalitat de
desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.
Els apartats 2 i 3 d’aquest precepte diferencien els plans especials urbanístics de
desenvolupament previstos o no previstos expressament en el planejament general; els primers
han d’ajustar llurs determinacions a les del pla que desenvolupen; els segons no poden substituir
en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del
territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden modificar els elements
fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament, en canvi poden alterar altres
Pla especial urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de l’Escola Fanals
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determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin
necessàries per a assolir la finalitat que els justifica.
Per tant els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el
POUM poden ampliar l’ús atribuït a una parcel·la qualificada com a equipaments públics.
En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 92 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol:
“Article 92
Disposicions generals
92.1 Els plans especials urbanístics són instruments de planejament derivat que
desenvolupen o completen les determinacions del planejament urbanístic general, en
qualsevol classe o categoria de sòl o, si s'escau, en diverses classes i categories de sòl
simultàniament, amb l'objecte de preveure la implantació de sistemes generals i locals o
d'assolir alguna o diverses de les finalitats previstes en l'article 67.1 de la Llei d'urbanisme.
92.2 Els plans especials urbanístics no previstos pel pla d'ordenació urbanística municipal
han de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat amb el planejament
urbanístic general. A aquests efectes, es consideren compatibles amb el planejament
urbanístic general, i no requereixen la seva modificació prèvia:
(...)
c) Els plans especials que modifiquin el destí concret dels terrenys qualificats pel
planejament urbanístic general com a sistemes urbanístics d'equipaments
comunitaris, o el seu caràcter local o general, tot mantenint la qualificació com a
sistema d'equipaments comunitaris.
92.3 En cap cas els plans especials urbanístics no poden substituir el pla d'ordenació
urbanística municipal en la seva funció d'ordenació integral del territori, pel què no poden
alterar la classificació del sòl”.
Per tant, de conformitat amb l’article 92.2 c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme mitjançant un
pla especial urbanístic es pot modificar o ampliar el destí concret d’una finca qualificada com a
sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, sempre que no es modifiqui la qualificació
urbanística com a sistema d’equipaments comunitaris i en aquest supòsit es considera que el pla
especial urbanístic és compatible amb el planejament urbanístic general i no requereix tramitar
una modificació prèvia del POUM.

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

3. FORMULACIÓ
De conformitat amb l’article 78.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, correspon a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro formular
els plans especials urbanístics de desenvolupament.
Els professionals redactors d’aquesta figura de planejament urbanístic són:
Jordi Espriu Fernandez (arquitecte)
Sergi Calvo Puerto (advocat)
4. CONTINGUT
L’article 69.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix les determinacions i la
documentació dels plans especials urbanístics.
Pla especial urbanístic per a la determinació dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de l’Escola Fanals
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“1. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament
territorial o urbanístic corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els
catàlegs que escaiguin”.

En els mateixos termes es pronuncia l’article 93.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
93.1 Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament
territorial i urbanístic corresponent o, a manca d'aquests, les pròpies de llur naturalesa i finalitat.

Així mateix, l’article 93.7 del Reglament de la Llei d’urbanisme disposa que els plans especials que
tenen per objecte concretar l’ús dels equipaments comunitaris poden establir, si s’escau, les
condicions d’ordenació i d’edificació de l’equipament. No obstant, les condicions d’edificació dels
equipaments públics ja estan regulades a l’article 110 de la Normativa del POUM:
“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.
Aquests paràmetres són d’aplicació a tot el municipi inclosos els equipaments de titularitat pública
que formen part dels plans parcials vigents”.
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En quant a la documentació que ha de contenir el Pla Especial, l’article 94 del Reglament de la
Llei d’urbanisme disposa que els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació
escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una
memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de l'ordenació que aquest
preveu i els plànols d'informació i d'ordenació que corresponguin. L’apartat segon del referit
precepte disposa que en els casos en què ho exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari
incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determini aquesta
legislació.
El Pla Especial Urbanístic no té com a finalitat la implantació de nous usos que hagin de ser
considerants a efectes de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, de conformitat amb l’article
3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada, sinó que únicament amplia el destí possible dels equipaments públics qualificats en el
POUM, sense modificar la qualificació com a sistemes públics establerta. Es considera, a més,
que un immoble d’ús sanitari o sociosanitari presenta una incidència molt menor en la mobilitat
que una escola, atès que el primer desenvolupa els seus usos en un horari molt més extens i
divers que una escola, mentre que el segon concentra les entrades i sortides en moments puntuals
i concrets de la jornada.
Per altra banda l’ampliació del destí dels equipaments públics que constitueix l’objecte del present
Pla Especial no comporta cap incidència ambiental que hagi de ser objecte de valoració.
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II. NORMATIVA
Article 1 - Naturalesa i objecte.
Aquest document té la consideració de pla especial urbanístic que té com a finalitat el
desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris, en els termes de l’article 67.1
d) del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
Article 2 - Àmbit
L’àmbit territorial del pla especial urbanístic és una porció de 4.396,45 m2 de la parcel·la que el Pla
d’ordenació urbanística municipal classifica com a sòl urbà consolidat i qualifica com a
equipaments públics docents, referència cadastral 4992702EG0249B0001UM.
Article 3 - Obligatorietat
Tant els particulars com l’administració queden obligats al compliment de les disposicions
contingudes en el present pla especial 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
El pla especial 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 de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
Article 5.- Interpretació
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Les Normes d’aquest pla especial urbanístic 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 real. En quan a la documentació gràfica, prevaldrà la d’escala
gràfica de major precisió.
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 26 de gener de 2.017 i 2 de març de 2.017, publicats en el
DOGC núm. 7341, de 31 de març de 2.017.
Article 6.- Delimitació dels usos de la parcel·la
S’amplia el destí de la parcel·la ubicada al carrer Josep Maria Vial i qualificada en el Pla
d’ordenació urbanística municipal com a sistema d’equipaments públics docent incorporant també
el seu destí per a ús sanitari i sociosanitari, de conformitat amb els plànols d’ordenació del present
Pla Especial.
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III. PLÀNOLS
Plànols informació
-

I.01
I.02
I.03
I.04

Situació
Emplaçament
Planejament urbanístic vigent
Àmbit de suspensió de llicències

Plànols ordenació
-

O.1

Qualificació de la finca

Equip redactor: Serveis Tècnics i Jurídics de l’Àrea de Serveis al territori
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