Ajuntament de l’Escala
vila marinera

EDICTE D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LA TRAMITACIÓ
DE LLICÈNCIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI DE L’ESCALA.
En data 29 d’abril de 2020, el Ple de l'Ajuntament de l'Escala, en sessió ordinària, entre d'altres,
ha adoptat el següent acord:
Primer.- Suspendre, de conformitat amb l'art. 73.1 del TRLUC i d'acord amb les determinacions
de l'informe i plànol elaborats per l'equip redactor del PEPCLE que consten a l'expedient, les
llicències de parcel·lació, enderroc, obra nova, ampliació i reforma, que suposin una alteració de
la configuració arquitectònica de les actuals edificacions; en els àmbits identificats en els
plànols que s’annexen.
Suspendre, igualment, les llicències per a gran rehabilitació o rehabilitació amb canvi de l'ús
principal de l'edifici, i l'increment de volum o sostre edificable; en els àmbits de sòl urbà
identificats en els plànols que s'annexen, si bé amb exclusió d’aquelles petites obres de reformes
per el manteniment, l’ornat, la salubritat i l’adequació dels processos de producció, així com
obres de manteniment que siguin necessàries per a tal finalitat.
Segon.- Precisar, que aquesta suspensió té per objecte permetre --en tots els àmbits que
s’assenyalen susceptibles d’ésser executats prèvia l’aprovació dels instruments de planejament o
de gestió en cada cas previstos en el planejament vigent, i també l’àmbit objecte de suspensió de
llicències esmentades en el punt anterior-- estudiar acuradament la seva compatibilitat amb els
objectius que persegueix el PEPCLE, evitant la consolidació d’iniciatives o instruments de
planejament o, si s’escau, de gestió que poguessin condicionar el nou model urbanístic.
Tercer.- Excloure de la suspensió les sol·licituds d'atorgament de llicències per a l'obertura,
instal·lació o l'ampliació d'activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia per a l'exercici
d'activitats admès amb anterioritat a l'executivitat de l'acord de suspensió, sempre i quan la
concessió d’aquestes llicències no afecti els valors arquitectònics, històrics o ambientals que
aquest Pla Especial Urbanístic vol preservar.
Quart.- Determinar que les finques subjectes a la suspensió són les delimitades i grafiades en el
plànol que figura a l'expedient, elaborat de conformitat amb l'article 73.3 del TRLUC.
Cinquè.- Determinar, també, a l'empara de l'article 74.1 del TRLUC, que el termini de la
suspensió serà, com a màxim, d'un any, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de més tiratge d'aquesta província i
en el web municipal.
En funció del desenvolupament dels treballs del nou PEPCLE, es podrà acordar, abans del
transcurs de l’any de la suspensió potestativa, l’aixecament de la suspensió d’atorgament de
llicències i tramitacions en àmbits concrets quan no es consideri necessari mantenir-la, així com
l’ampliació de la suspensió a àmbits quan així s’estimi necessari, convenient o oportú per raons
de noves recerques i treballs d’investigació pendents, visites de camp que es puguin realitzar,
així com l’estudi de compatibilitats amb el marc urbanístic vigent i futur, i necessitats actuals.

Sisè.- Publicar l'acord de suspensió de tramitació d’instruments urbanístics i llicències
mitjançant anunci en el tauler d’edictes, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels
diaris de més tiratge de la província i en el web municipal.
L’Escala, a data de la signatura electrònica,
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