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0. OBJECTE.
L’objecte de l’estudi és avaluar l’impacte paisatgístic i ambiental derivat de la Modificació Puntual
del Pla General d'Ordenació Urbana "UA-107" al terme de l'Escala.

La modificació puntual consistirà bàsicament en el canvi d'algunes claus urbanístiques; en
aquest cas, es substitueix la clau 10b (privat d'esbarjo) per les claus 13a (serveis), 11a
(hoteler), By (espais lliures públics) i Ay (vialitat).

I.

JUSTIFICACIÓ.

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, estableix que aquests documents són
l’instrument que ha de garantir la consideració dels impactes en el paisatge de certes actuacions,
projectes d’obres o activitats.

La justificació de l'EIIP recau en el Pla Director del Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), qui
esmenta que, tot i que l'àmbit és sòl urbà consolidat, aquest es troba dins de la franja de 500m i
per tant li serà d'aplicació l'article 20 de la normativa del PDUSC pel que s'estableixen les
condicions per al règim d'ús del sòl urbà; en el seu apartat 2 es diu que les edificacions
admissibles, destinades a qualsevol ús, s'han d'ajustar a una tipologia adequada al paisatge
natural i urbà on s'insereixin. Aquest ajust haurà de justificar-se a través de l'oportú estudi
paisatgístic el qual haurà de ser informat per l'òrgan competent en matèria de paisatge.
La finalitat del EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de l’esmentada actuació i exposar les
mesures d’integració previstes al projecte corresponent. La Subdirecció General de Planificació
Territorial i Paisatge, adscrita a la DG d’Ordenació del Territori i Urbanisme, és l’òrgan competent
de l’Administració que ha d’emetre l’informe preceptiu del EIIP, amb la finalitat de verificar
l’idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades.
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CARACTERÍSTIQUES.

L’EIIP és un document tècnic encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge de
l’execució d’una proposta, i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració paisatgística.
El procés d’integració paisatgística ha d’ésser inherent al procés d’elaboració de la mateixa
proposta, per la qual cosa els criteris i mesures previstes al projecte seran les més adequades i
suficients per a garantir una correcta integració de l’actuació al paisatge.
L’EIIP es centrarà en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge per l’actuació prevista,
especialment aquelles accions que poden alterar la seva fesomia, la seva dinàmica i els seus
valors.
L’EIIP s’ha de poder adaptar raonablement a la naturalesa i a l’abast de cada proposta, és a
dir, ha de permetre seleccionar les variables més significatives i adequar els tipus de
documents a aportar.
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ESTRUCTURA DE L’ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (EIIP).

III.1. Descripció del paisatge previ.
Aquest apartat té com a objectiu la descripció acurada de l’emplaçament on se situa la
proposta, amb especial atenció a les variables que defineixen el seu paisatge. Es considera
l’emplaçament aquell àmbit territorial que té una relació estreta amb la localització de la
proposta, ja sigui visual o d’altra índole. També s’analitzarà la visibilitat, així com els
components i els valors del paisatge de l’emplaçament.

III.1.1. Descripció del lloc.

III.1.1.1. Situació geogràfica
El terme municipal de L’Escala, amb una extensió de 16,41km2, es troba al litoral empordanés,
al S del golf de Roses, des del Grauet d’Empúries (antiga gola del Fluvià) al N, fins al
promontori de Montgó al S (extrem septentrional del massí del Montgrí).
Comprèn la vila de l’Escala, els pobles de Sant Martí d’Empúries i Cinclaus i, els veïnats de les
Corts, Vilanera i els Recs. A més, si sumen les urbanitzacions que formen ravals de la vila:
Poble Sec, Muntanya Blanca, Camí del Pedró, Riells, la Clota, Muntanya de Montgó, Camí de
Palau, Camí Ample, Les Torreges i l’Estepa Negra.

Figura 1. Delimitació de l'àmbit d'estudi (1:1.000).
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L’àmbit d’estudi es troba en el paratge de l’Horta d’en Pere, limitat al N i W pel rec del Molí, al S
per la carretera GI-630 i a llevant per l’aparcament públic, del qui es troba separat pel camí
peatonal d’Empúries.
La superficie de l’àmbit és de 16.973,16m2, estant una tercera part ocupats per l’hipermercat
Lidl i els terrenys destinats al seu aparcament privat, mentre que la resta es mantenen sense
ocupar.
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III.1.1.2. Geomorfologia i Paisatge.

III.1.1.2.1. Trets geomorfològics.
L’àmbit d’estudi acull la superfície pràcticament planera amb cotes molt baixes, a l’entorn de
1m snm a la meitat N, 1,5 a 1,9mm al quadrant SW, i 2,5m en tota la superfície del Lidl, per a
evitar el possible risc d’inundabilitat.

6

Figura 2. Delimitació de l'àmbit d'estudi (1:1.000).

Figura 3. Delimitació de l'àmbit d'estudi sobre l'ortofotomapa (1:2.500).
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III.1.1.2.2. El Paisatge.

II.1.1.2.2.1. Instruments de valoració del Paisatge.

La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge es dota de diversos
instruments per a assolir els seus objectius, entre els quals hi ha els catàlegs del paisatge, les
directrius de paisatge i les cartes del paisatge. Aquesta llei crea el catàleg del paisatge com un
instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya,
així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies
d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.
Dit d’altra manera, els catàlegs del paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el
nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de
paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques
econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com
podem assolir-lo.

II.1.1.2.2.2. Característiques.

Els catàlegs de paisatge són documents de caràcter descriptiu que delimiten les unitats de
paisatge de cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya, les caracteritzen, identifiquen
els seus valors, l’estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir.
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II.1.1.2.2.2.1. El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

En data de 26 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Catàleg del paisatge de les
comarques gironines.

8

Figura 4. Mapa 1.1. Unitats del Paisatge. Catàleg de Paisatge de les comarques gironines

Segons es desprèn del mapa d’unitats del paisatge, l’àmbit d’estudi se situa a la unitat “Plana
de l’Empordà”.

Trets distintius.


Gran plana agrícola oberta al mar i envoltada per un amfiteatre de muntanyes.



Els rius Muga i Fluvià han reblert la plana de sediments al·luvials i han possibilitat la
seva orientació agrària.



Un potent eix d’infraestructures de comunicació constituït per l’autopista AP-7, la
carretera N-II, el ferrocarril de la línia Barcelona-Portbou i el tren d’alta velocitat (TAV)
travessa la plana pel sector més occidental.
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L’eix viari Figueres-Roses articula el sector nord de la plana al temps que al seu voltant
es configura una de les àrees més dinàmiques pel que fa als desenvolupaments
urbanístics.



Litoral amb domini de les platges llargues i rectilínies en un sector de costa baixa que
s’estén des de Roses fins a Sant Pere Pescador.



Zona humida dels aiguamolls de l’Empordà, d’importància internacional i que figura en
el conveni Ramsar de protecció de les aus.

Principals valors en el paisatge:


Els aiguamolls de l’Empordà.



Els valors estètics i productius de les closes i altres patrons agrícoles.



La xarxa de nuclis compactes i històricament ben integrats amb la matriu agrària de la
plana.



El valor històric dels paisatges d’Empúries.



El valor simbòlic i identitari de la tramuntana.



La xarxa de camins que relliga la plana agrícola.



Els paravents de xiprers.



El fons escènic del Canigó

Paisatge actual:
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El paisatge de la Plana de l’Empordà es caracteritza actualment per un predomini de l’ús
agrícola. La matriu agrícola està formada principalment per conreus herbacis de secà i cereals
combinats amb fruiters de regadiu i, al sector nord, olivera i vinya. Les cobertes forestals
abasten una superfície poc important i són els prats i les bosquines els tipus de vegetació més
estesos. La coberta arbòria està representada bàsicament per les pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis) i les plantacions d’arbres de ribera. Aquests claps de vegetació es disposen en
forma de petits fragments al voltant dels nuclis urbans, en les petites zones elevades i en retalls
estrets i allargassats que ressegueixen els principals cursos fluvials i els recs. Destaca el pes
relatiu que té la vegetació dels ambients salabrosos i de les zones humides, com també la dels
sorrals i les platges, sobretot en l’espai situat entre la desembocadura de la Muga i del Fluvià.
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Figura 5. Mapa de valors estètics de la unitat de plana de l’Empordà. Catàleg del Paisatge de les Comarques
Gironines.

Segons el mapa, la zona no destaca per la seva singularitat paisatgística més que per la
proximitat al patró de contrast bosc-mar, i als jaciments arqueològics d’Empúries, ja que
s’integra en la matriu urbana de l’Escala.
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1.1.4.2. El paisatge local.
L’àmbit d’estudi no revesteix per si sol cap mena d’interès paisatgístic, atès que en bona part
s’hi ha desenvolupat usos terciaris privats, i podem considerar que es troba integrat dins de la
trama urbana de l’Escala.

No hem de deixar de banda, però, que molt a prop i a llevant hi tenim una subunitat
paisatgística lligada a la presència del mar, com són les dunes embrionàries i les dunes fixades
per la vegetació de pins, amb un gran valor ecològic i social. Aquest paisatge segueix més al N
fins a les platges i el jaciment arqueològic d’Empúries. També cal destacar la subunitat
paisatgística fluvial que representa el rec del Molí que voreja tot l’àmbit d’estudi des de ponent
fins a llevant, i que està flanquejat per una vegetació de ribera pobra, però densa, i prou
significativa per ser considerada com a connector.
En la resta de direccions tan sols destaca la subunitat antròpica amb l’extrem N del casc urbà
de l’Escala pel S, la urbanització Camp dels Pilans per ponent i la zona residencial Alberg
d’Empúries pel N.
11

Figura 6. Ortofotomapa de l’àmbit de la finca enmig de la trama urbana de l’Escala.
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1.1.4.3. Senderisme.
L’àmbit d’estudi es troba delimitat d'est a oest, per la ruta de les Corts a Empúries. La seva
descripció és:
Comencem al pàrquing del restaurant El Molí de l'Escala i ens dirigim cap als masos de les Corts (en direcció nord-oest).
Després de la resclosa del Molí, a mà esquerra del camí, hi trobem les restes de l'ermita romànica de Sant Vicenç de les
Corts. Continuem en direcció als masos, els passem pel camí situat entre els dos fortificats i traspassem la muntanya, fins
arribar a l'Oficina de Turisme de l'entrada Nord de l'Escala. Aquí travessem la carretera (trobarem un bon punt per travessarla si ens desplacem uns metres en direcció a l'Escala, hi ha un punt on la carretera és més estreta). A l'altre costat de la
carretera, prenem el camí en direcció nord-est; a mà esquerra ens queden les ruïnes de Santa Magdalena i continuem fins
arribar al Mas Sastruc, el passem tot seguint en línia recta, sense deixar la direcció nord-est. Arribem fins la muntanya de la
Coma on ja veurem la tanca del Jaciment d'Arquèologia de Catalunya-Empúries. Resseguim la tanca pel mateix camí en
direcció al poble de Sant Martí d'Empúries, del qual ja veiem l'església i les cases. Arribem a Sant Martí d'Empúries i sense
haver d'entrar al poble, prenem el passeig de les platges d'Empúries (Pg. Doctor Pi i Llussà) en direcció a l'Escala. Fem tot
el passeig (uns 2'5 km de longitud), passant per davant de les platges del Moll Grec, Les Muscleres, el Portitxol i la Platja del
Rec fins arribar al pont del Rec, final del passeig peatonal d'Empúries. En aquest punt girem a la dreta per l'avinguda
Francesc Macià, tot seguint sempre el mateix rec fins arribar al l'últim carrer (carrer de Ca l'Ase) on girarem a la dreta.
Continuem pel mateix carrer i prenem el primer carrer a l'esquerra, passem per davant d'un centre de jardineria i anem a
sortir a la carretera. Caldrà només creuar-la i arribarem de nou al pàrquing del restaurant El Molí de l'Escala.
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Figura 7. Extracte de la ruta de les Corts a l'Escala. Ajuntament de l'Escala.
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III.1.1.3. Vegetació.

III.1.1.3.1. La vegetació regional.
La zona d’estudi s’integra en la trama urbana de L'Escala, tot i que encara manté la major part
de la finca amb l'ús que en tenia tan sols fa uns 10 anys, això és, de conreu d'herbàcies de
secà.

En el mapa nº 1 d'usos del sòl diferenciem dos àmbits: un a llevant conformat per prats amb
denses herbàcies que ara ocupen el lloc dels conreus; i d'altra banda, els tancaments vegetals
que separaven petites peces, i formades per espècies com el xiprer (Cupressus sempervirens),
però sobretot el pitòspor (Pittosporum nobira) i alguns peus de llorer (Laurus nobilis).

Al S hi trobem una peça de terreny erm ocupada per herbàcies punxenques com la romaguera
(Rubus ulmifolium).

Finalment, al N i W, i segurament per la influència del rec del Molí, hi ha plantes d'ambient
humit com el canyís (Phragmites australis) i la canya (Arundo donax), que tan sols fa uns 10
anys ocupava un bon ample al marge dret del rec i que va ser estassada per a traçar el camí
peatonal.
Segons el mapa d’hàbitats de Catalunya, l’àmbit es troba referenciat amb la clau 82c: conreus
extensius d’herbàcies de secà. Tot i que envoltat per altres claus:

16c. Dunes residuals plantades amb pi pinoner i pinastre al litoral
82b. Conreus herbacis extensius de regadiu
34h. Llistonars (prats de brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles de terra baixa
34g. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides) amb euphorbia serrata, galium lucidum,
xeromesòfils de sòls profunds de terra baixa.
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34h
34g

82c

16c

82b
34g

Figura 8. Mapa d’hàbitats de Catalunya (HC).
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6220
2270

Figura 9. Mapa d’hàbitats d'interès comunitari (HIC).
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III.1.1.3.2. Hàbitats d’interès comunitari a Catalunya

Actualment hi ha 198 hàbitats d'interès comunitari definits a la Unió Europea, relacionats a
l'annex I de la Directiva 97/62/CE. Poden ser no prioritaris, o bé prioritaris. Els HIC prioritaris
(61 del total de 198) són els HIC la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat
per a la UE.

A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d'interès comunitari, dels quals 22 són
prioritaris.

Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari, l'àmbit se'n troba fora, tot i que n'hi ha de pròxims a
l'entorn:

2270. Dunes amb pinedes de pi pinyoner i pinastre. Prioritari.
6220. Prats mediterranis rics en anuals basòfils (Thero-Brachypodietalia). Prioritari.
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III.1.1.4. Edificacions i altres instal.lacions.

Tan sols hi ha l'edifici del supermecat Lidl, que juntament amb l'aparcament, ocupen el
quadrant SW de l'àmbit d'estudi.

L'àmbit limita pel sud amb la GI-630, des d'on s'entra a l'establiment anterior a través d'una
rotonda.

Quant a les instal.lacions, destaquem una ET a l'entrada del supermercat.

Finalment, per llevant limita amb un camí peatonal que connecta amb el que ressegueix el Rec
del Molí.
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III.1.2. Factors de visibilitat
El terme conca visual es pot definir com la superfície des d’on serà perceptible l’emplaçament
del projecte.
En el mapa 2 s’hi ha dibuixat la conca visual de l’actuació. A l’hora de delimitar la conca s’ha de
tenir en compte els diferents factors que la poden condicionar: la topografia, la presència i
densitat de la vegetació, l’existència d’edificacions i infrastructures properes. El traçat de la
conca visual s’ha fet des del terreny, cercant tots els punts d’observació.
En el nostre cas es tracta d’un relleu planer, integrat en la conca altempordanesa i pertanyent
al desguàs del rec del Molí. No hi ha fons escènics, i tan sols sobresurten relleus molt suaus
entapissats per pinedes de pi blanc farcides d’edificacions com: el Pedró al SE i l’Alberg
d’Empúries al NW. L’àmbit més immediat està incorporat a la trama urbana amb ús residencial,
d’equipaments públics i terciari.

Tal i com es pot veure en el mapa nº 2, la conca visual és molt irregular i limitada per la
proximitat de les edificacions; consisteix en una sèrie d’indentacions que ressegueixen els
carrers més proximals.
16

La conca visual abasta una superfície d’unes 9,2 hectàrees; els seus límits són:


Pel N està limitada per la vegetació de ribera del rec del Molí (canyar), i pel relleu de la
zona residencial de l’Alberg d’Empúries, que s’alça fins la cota 25m snm; i on
s’assenten els habitatges de PB+1 que s’arrengleren al llarg dels carrers de la Palanca,
Puig i Cadafalch i, de les Coves.



Per ponent, el límit és la rotonda del Camp dels Pilans que s’alça a la cota 5m snm.



Pel S, les visuals s’indenten per la zona amb ús terciari (Kibuk, Mercadona,
benzinera...) pels carrers del Mercadona i la Closa del Llop.



Per llevant, el límit ve donat per la duna fixe entapissada amb pi blanc, que tan sols
s’aixeca a la cota absoluta 6m, i el canyar del rec del Molí. Per últim, i a l’extrem SE, les
visuals s’indenten pels carrerons del Ducat de l’Escala amb habitatges que s’aixequen
fins a PB+2.
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Els punts d’observació es limiten a la xarxa viària i els habitatges més pròxims:


Punt d’observació nº 1. Zona residencial Alberg Empúries.



Punt d’observació nº 2. GI-630 entre rotonda Camp dels Vilans i Ronda Pedró.



Punt d’observació nº 3. Camí de les Corts a Empúries (rec del Molí, pont d'Empúries,
aparcament públic).

III.1.3. Components i valors del paisatge.
L’objectiu d’aquest apartat és desgranar quins són els elements que configuren el paisatge tant
immediat com de l’entorn de l’àmbit d’estudiar, amb mires que la seva integració sigui màxima i
els impactes siguin mínims.

Components del paisatge
Tal i com ja s’ha mencionat, l’àmbit del projecte té una forta component antròpica doncs es
troba dins la trama urbana escalenca, a cavall entre l’extrem N del casc urbà i la zona
residencial de l’Alberg Empúries.
17

Cal destacar com a elements naturals que mantenen aquesta separació entre trames urbanes:
el rec del Molí amb la seva vegetació de ribera associada (canyissar i canyar), i la zona d’horta.
Un altre element natural a destacar és la duna fixa que separa l’aparcament públic de la platja
del rec del Molí, que està entapissada amb pi blanc i que té com a frontís el canyar associat al
rec del Molí.
Tot i estar farcits d’edificacions, s’han de mencionar els turons de El Pedró a llevant, el de
l’Alberg d’Empúries al N i el turó del Camp dels Pilans al S, al peu de la GI-623.

No hi ha fons escènics.
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Forma dels components.

La proximitat del casc urbà fa que resaltin les formes geomètriques i lineals derivades de les
edificacions, naus, xarxa viària, murs, línies energètiques, lluminàries,...
D’altra banda, destaquen les formes arrodonides i suaus dels turons més proximals, que estan
revestits amb pinedes amb capçades també acolxades.

Cromatisme del paisatge.
Atès que la vegetació és perennifòlia, les tonalitats no varien al llarg de l’any, sobresortint
doncs les tonalitats verd-clares de les pinedes i les ocres dels canyars..

Valor del paisatge
Tot seguit es mostren una sèrie de valors del paisatge i s’avalua la possible afectació que els hi
pot causar el desenvolupament del projecte. Aquests valors es recullen en la següent taula:
18
QUALITAT DE L’ESTÈTICA PÀISATGÍSTICA

Es tracta d’una zona amb poca qualitat paisatgística en
estar envoltada d’edificacions, equipaments públics i
naus del sector terciari.

VALOR ECOLÒGIC

L’àmbit del projecte no té cap valor ecològic, es troba fora
de zones PEIN i d’espais Xarxa Natura 2000 i no conté
cap hàbitat d’interès comunitari, tot i que n’hi ha de
propers com la duna fixe a llevant de l’aparcament públic,
i el traçat del rec del Molí que circumda l’àmbit de la MP, i
que té la consideració de connector fluvial.

PRODUCTIVITAT

La productivitat està centrada en l’ús terciari representat
pel supermercat Lidl.

ARQUEOLOGIA

Tot i la proximitat del jaciment arqueològic d’Empúries, no
no es té constància de la possible existència de jaciments
arqueològics en la zona.

VALOR SOCIAL

El valor social de l’àmbit ve donat per l’ús terciari dels
terrenys situats a ponent, ja ocupats per Lidl, així com els
que s’ocuparan pel desenvolupament de l’ús hoteler en la
resta de la finca. La proximitat del camí dels Enamorats
sobre la duna, la platja del rec del Molí i el camí que va
cap al pont d’Empúries, li donen també un valor social
més centrat en el lleure i l’esbarjo.
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III.2. PROPOSTA

III.2.1. Descripció de la proposta

III.2.1.1. Criteris generals.
L'objectiu del present projecte és el canvi de qualificació urbanística dels terrenys de l’UA-107,
que actualment tenen la qualificació d’equipament privat d’esbarjo (clau 10b) i que passarà a
tenir altres claus específiques, ja contemplades en la normativa urbanística del PGOU, atenent
als usos que s’hi desenvolupen i altres que ho faran en el futur.

III.2.1.2. Descripció de la proposta.

La superficie total de la MP és de 16.973,16m2. Es diferenciaran quatres noves claus:

Clau 11a. Zona hotelera (7.961m2)
Clau 13a. Serveis (6.482m2)
Clau By. Espais lliures públics (1.166,92m2)
19

Clau Ay. Vialitat (2.040,66m2)

La clau 13a es desenvoluparà en els terrenys on actualment hi ha el supermercat i
l’aparcament privat de Lidl, tot i que la seva distribució será diferent, per la qual cosa es preveu
el seu enderroc i la construcción d’un nou edifici amb façanes no opaques.
La clau 11a permetrà el desenvolupament d’un hotel amb diferents altures amb un màxim de
PB+2, que es dissenyarà cap a la part de ponent per tal de deixar una zona d’esponjament
(destinada a jardí privat) entre l’edifici i l’aparcament públic.
Entre les dues claus es definirà un vial, que sortirà de l’actual rotonda.
A l’extrem N es defineix una zona d’espais lliures públics coincidint amb la proximitat al pont
d’Empúries i el camí peatonal que connecta amb el que discorre sobre la duna.
Finalment, es destina una part de la superficie a la definició d’una vorera al S i que integra la
meitat de l’actual rotonda, que permetrà l’accés a les claus 13a i 11a a través de l’esmentat vial
separador.
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III.2.2. Estat del planejament.
III.2.2.1. Planejament local.

El Planejament urbanístic municipal, ens ve donat en el present cas pel PGOU de L'Escala,
aprovat definitivament per la CTUG en data 2 de juny de 1993, i publicat al DOGC nº 4965 en
data 14 de juliol de 1993. L’àmbit de la modificació del projecte està classificat com a sòl urbà
consolidat, com a Equipament privat d'esbarjo (clau 10b), i com a Activitat econòmica-Serveis
(clau A2), pel MUC (mapa urbanístic de Catalunya).

20

Figura 10. Extracte del mapa urbanístic de Catalunya. PGOU de l'Escala.
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Figura 11. Extracte dels mapes 4 i 6 del PGOU de l'Escala
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III.2.2.2. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG).

El PTPCG va ser aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC nº
5735, de 15 d’octubre de 2010.
Segons aquest document, l’àmbit d’estudi es troba dins del sistema d'assentaments, àrees
especialitzades amb un ús residencial.

23

Figura 12. Mapa 0.6. Espais oberts. PTPCG.
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III.2.2.3. El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC).

El PDUSC va ser aprovat definitivament en data 25 de maig de 2005, i publicat en data 16 de
juny de 2005.

El seu àmbit territorial són els terrenys compresos dins d'una franja de 500 m d'amplada des de
l'atermenament del domini públic marítim-terrestre, a més dels àmbits exteriors inclosos en les
unitats territorials de regulació de sòl costaner que la sobrepassen (article 4).

L'àmbit d'estudi es troba en sòl urbà consolidat i dins de la franja de 500m, per la qual cosa li
serà d'aplicació l'article 20 de la normativa del PDUSC pel que s'estableixen les condicions per
al règim d'ús del sòl urbà; en el seu apartat 2 es diu que les edificacions admissibles,
destinades a qualsevol ús, s'han d'ajustar a una tipologia adequada al paisatge natural i urbà
on s'insereixin. Aquest ajust haurà de justificar-se a través de l'oportú estudi paisatgístic el qual
haurà de ser informat per l'òrgan competent en matèria de paisatge.

25

Figura 13. Extracte del PDUSC.
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III.2.2.4. Connectivitat funcional i paisatgística

La connectivitat és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos ecosistemes, espais
naturals, comunitats, espècies o poblacions. En el cas de les poblacions i de les espècies,
comprèn tant els moviments per a satisfer les seves necessitats diàries o estacions com els que
es fan per facilitar la dispersió d’elements juvenils, per escapar les pertorbacions o per facilitar
el flux genètic. La fragmentació dels espais naturals pot anat creixent sense que hi hagi
resultats gaire apreciables per a la conservació, fins assolir un cert llindar, passat el qual la
integritat de certs sistemes naturals s’enfonsa i els problemes s’agreugen de cop i volta. Aquest
llindar depèn d’una multitud de factors biòtics i abiòtics molt diversos que no són fàcils de
determinar.
Segons l’escala, les connexions terrestres més importants per a la conservació del patrimoni
natural es poden agrupar en dos conjunts: els corredors biològics, i els enllaços paisatgístics.
Dins del primer grup es poden distingir els corredors ambientals, els corredors faunístics, les
vies migratòries, els passadissos d’hàbitat i els corredors riberencs. Dins el segon grup, que
s’entén a àmbits més extensos, es diferencies els cinyells verds, les vies verdes i passadissos
paisatgístics.
Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, l’àmbit d’estudi se situa fora dels
espais connectors, tot i que considera que el rec del Molí és un connector fluvial, i per tant se
situa immediat a ell.
Segons l’ISA del PTPCG, l’àmbit d’estudi es troba dins del connector AE-06, on hi ha una
connexió ltoral en la zona dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, i que està amenaçat per la
presència d'urbanitzacions i càmpings. En un context més ampli, comunicarien l'espai natural
del Montgrí amb els aiguamolls i el riu Muga.
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Figura 14. Mapa d’espais d’interès connector (ISA del PTPCG).
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Figura 15. Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector.
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III.2.2.5. Els espais naturals protegits.
L’àmbit d’estudi queda fora de cap espai natural protegit, situant-se al SE de l'espai ES0000019
corresponent als Aiguamolls de l'Alt Empordà (LIC + ZEPA) i al NW de l'espai ES5120016,
corresponent al Montgrí-Illes medes-BaixTer (LIC + ZEPA). També es troba a llevant del PEIN
del Montgrí-Illes Medes i Baix Ter. Per últim, el mapa urbanístic de Catalunya, cataloga el rec
del Molí, com a àrea d'interès florístic i faunístic.
Figura 16. Extracte de la delimitació del PEIN i Xarxa Natura 2000 (Mapa urbanístic de Catalunya).
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Figura 16. PEIN (verd clar) i XN 2000. Extracte del mapa urbanístic de Catalunya.

Figura 17. Àrees d'interès florístic i faunístic. Rieres del Montgrí i Empúries. Extracte del mapa urbanístic de Catalunya.
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III.2.2.6. Riscos naturals.
III.2.2.6.1. Risc d’inundabilitat.

Atenent a la proximitat del rec del Molí, la presència de plantes higròfil.les al sector N de la
finca, i les cotes absolutes de la topografia a l'entorn de 1-1,5m, suposem que aquest entorn és
una zona potencialment inundable, tot i que per l'orografia es preveun velocitats molt baixes
que limitarien el risc.

No es disposa d'informació a la PEF de la conca del Baix Ter.

III.2.2.6.2. Risc d’incendis.

El municipi de l'Escala no està declarat com d’alt risc d’incendis, segons l’annex del
Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures per a la prevenció del risc d’incendi
forestal.
30

En el següent mapa de risc bàsic de perill d’incendi, l’àmbit d’estudi es troba en zona
amb un risc alt degut a la proximitat de les pinedes (color marró).

Figura 18. Risc bàsic de perill d'incendi.
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III.2.3. Fragilitat paisatgística.
La susceptibilitat del paisatge a veure alterats els seus valors i el seu caràcter per l’efecte
paisatgístic produït per l’actuació proposada serà poc significativa.

Els factors que repercuteixen especialment en la fragilitat del paisatge del lloc:


Abast de la conca visual: en el cas que ens ocupa la conca visual abasta una superfície
de només 9,2 hectàrees, amb una forma molt irregular, plena d’indentacions
coincidents amb el traçat dels carrers proximals. Els elements limitadors de l’obertura
de la conca són la duna fixa i el Pedró per llevant, els relleus de la zona residencial
Alberg d’Empúries pel nord i, les edificacions i naus pel S i W.



Accessibilitat: es fa a través de la carretera GI-630 que més a ponent acaba convertintse en la ronda del Pedró. També hi ha un antic camí peatonal que voreja el perímetre
de la finca i que comunica al N amb el del rec del Molí i el de la duna.



Grau de freqüentació per la població: és elevat degut a que la GI-630 és l’entrada
principal al nucli de l’Escala. També l’existència de l’aparcament públic per a accedir a
la platja del rec del Molí i dels camins que travessen la duna fins a Empúries fa que
l’indret sigui molt concorregut. Finalment, hi contribueix la presència dels supermercats
Lidl i Mercadona i d’altres establiments comercials.



Capacitat d’emmascarament de la vegetació: tot i que ens trobem en un indret
eminentment urbà, amb molta presència d’edificacions, carrers, equipaments
públics,...., la vegetació que entapissa els relleus del Pedró i l’Alberg d’Empúries, fa
que s’amaguin parcialment les construccions. Finalment, la presència de la funa fixada
per la pineda de pi blanc fa que no hi hagin visuals de l’àmbit de la MP des del camí
dels Enamorats.
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III.3. Criteris d’integració i impactes paisatgístics.

III.3.1. Impacte paisatgístic.
Els elements de l’activitat que podrien comportar un impacte paisatgístic són:


Els volums edificatoris de la zona hotelera generaran noves visuals sobretot des del
perímetre est, que seran més impactants pels usuaris del camí perimetral del rec del
Molí. Impacte moderat.



L’enderroc de l’actual Lidl i la seva restitució més al N minorarà les visuals que genera
l’actual edifici. Impacte compatible.

Amb tot es preveu un impacte global compatible-moderat.
Aquests efectes seran esmenats i corregits amb les mesures integradores que s’apunten a
continuació.

III.3.2. Criteris i mesures d’integració.

32

Els criteris d’integració tenen com a objectiu guiar les decisions que es prenen durant
l’elaboració de la proposta i contribuir a la seva integració paisatgística, seguint diferents
estratègies com l’harmonització, el camuflatge o la singularització.
Les mesures d’integració són les actuacions específiques que incorpora la proposta per tal
d’evitar, reduir o compensar l’efecte del projecte en el paisatge i facilitar-ne la seva integració.
Dins d’aquestes diferenciem les mesures preventives, les correctores i les compensatòries: les
primeres són aquelles que s’han aplicat en la mateixa concepció del projecte i en la fase
d’execució de les obres per a evitar la generació d’impactes; les mesures correctores són les
que s’incorporen al projecte amb la finalitat d’aconseguir reduir l’abast i intensitat dels impactes
en el paisatge; i les compensatòries contemplen el rescabalament dels efectes de la proposta
sobre el paisatge.
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Mesures preventives:


La principal mesura és la integració de les edificacions no només en l’entorn litoral, sinó
també en l’entorn urbà; ajustar el pla, doncs, al paisatge natural i urbà.



El pla preveu l’enderroc de l’actual edifici Lidl i el seu arrenglerament amb el rec del
Molí, alunyant-lo de la GI-630.



Aprofitament del a superfície destinada a pàrquing privat.



A partir de la distribució de la superfície destinada a la clau 13a, s’ordenarà la vialitat
que separarà amb la zona hotelera, que s’arrenglerarà a aquesta vialitat i per tant se
separarà de l’aparcament públic i del camí peatonal perimetral.



Aprofitament de l’actual rotonda com a distribuidora del trànsit a l’interior dels terrenys
objecte de la MP.

Mesures correctores:


El volum del Lidl, avui opac, serà reemplaçat per un nou edifici amb major proporció de
vidre, que reflexarà els elements naturals com arbres, cel,....



S’eliminaran les tanques de bloc i es dissenyaran els elements separadors amb
tanques d’acer corten permeables, darrere les quals s’hi plantarà un tancament
arbustiu dens.



Es substituiran els actuals ròtuls del Lidl per d’altres més integradors.



Plantació d’arbres autòctons a l’interior de l’enjardinament privat de la zona hotelera per
a minorar l’impacte de les visuals generades pels nous volums edificatoris.



Plantació aliniada d’arbres al llarg del perímetre de la finca, resseguint el camí peatonal
(tamarius).



Plantació d’arbres a l’entorn del vial (plàtans) que separarà la zona hotelera de la zona
de serveis, per tal d’ocultar l’aparcament privat.
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S’ha d’entendre doncs, que la fragilitat paisatgística, és a dir, la susceptibilitat del paisatge a
veure alterats els seus valors pel desenvolupament del projecte no existirà. Amb això,
considerem que l’impacte paisatgístic serà COMPATIBLE-MODERAT sempre i quan es
respectin els criteris i mesures d’integració.

Roses, a 25 d'octubre de 2017
L’Autor de l’estudi
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Miquel Fort i Costa
Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685
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Annex 1. Recull fotogràfic.
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Foto 1. Frontís del canyís que
s'arrenglera al rec del Molí i
pineda que fixa la duna al seu
darrera.

Foto 2. Zona de prats on es
desenvoluparà l'ús hoteler. A
l'esquerra camí de les Corts a
Empúries, que fa de límit E.

Foto 3. Camí de les Corts que
es posa en paral.lel amb el rec
del Molí a la dreta, i canyís
envaïnt l'àmbit de la MP.
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Foto 4. Àmbit d'estudi al fons
des del Pont d'Empúries.

Foto 5. Camí paral.lel al rec del
Molí, amb la duna al fons.
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Foto 6. Camí que separa el rec
del Molí de l'àmbit a l'altura de
Lidl.
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Foto 7. Extrem W de l'àmbit
amb els terrenys de Lidl en
primer terme.

Foto 8. Lidl des de la GI-630 a
l'altura de Mercadona.
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Foto 9. Entrada al Lidl des de la
rotonda de la GI-630.
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Foto 10. Zona destinada a l'ús
hoteler des de la benzinera,
amb la duna al fons.

Foto 11. Zona destinada a ús
hoteler des de Kibuk.
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Foto 12. Àmbit de la MP des de
la zona residencial de El Ducat.

Miquel Fort i Costa. C/Pi i Sunyer 11, 1er. 17480 ROSES. NIF: 77-960.968-F.

972153429/610431131

Estudi d’impacte i integració paisatgística de la MP del PGOU "UA-107" a L'Escala

Octubre
2017

Foto 13. Camí dels Enamorats
mirant cap a l'àmbit.

Foto 14. Camí dels Enamorats
entre les motes de la duna fixa
que tallen les visuals de l'àmbit.
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Foto 15. Àmbit de la MP des
del carrer Puig i Cadafalch a
l'oest, amb el Pedró al fons.
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V. MAPES.
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Mapa 1. Usos del sòl
Mapa 2. Conca visual
Mapa 3. Perspectives 360º
Mapa 4. Punts d'observació
Mapa 5. Proposta d'ordenació
Mapa 6. Simulacions fotogràfiques.
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