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I.

MEMÒRIA INFORMATIVA

I.1.

Propòsit del planejament

El Pla especial d’Empúries va entrar en vigor l’any 1990 desenvolupant les
previsions del Pla General d’Ordenació Urbana de 1986. Aquest Pla va estar
motivat per un objectiu puntual a curt termini, l’arribada de la flama Olímpica de
1992, i uns altres més genèrics i a llarg termini, com preservar un entorn privilegiat
de la Costa Brava, convertir Empúries en un centre cultural, i ordenar l’afluència
nombrosa de turisme que arribava.
El Pla defineix una sèrie d’actuacions urbanístiques per aconseguir els seus
objectius, algunes d’elles s’han executat, altres ho han fet de manera diferent i
altres no han prosperat. Això comporta que el desenvolupament del Pla avui en
dia estigui pràcticament esgotat, i caldria una revisió de les mateixes.
Per una altra banda, durant 28 anys de vigència el Pla especial s’han aprovat
altres plans territorials, urbanístics i sectorial que han afectat aquest planejament
derivat sense que aquest s’hagi adaptat ( Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines, Pla Director urbanístic costaner, Pla General d’Ordenació Urbana de
1993, Llei 15/2010 de delimitació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el
Baix Ter, Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls
de l’Alt Empordà,...)
El propòsit del present Pla especial urbanístic d’Empúries és l’adaptació del vigent
Pla especial:
-

al marc legislatiu vigent en matèria ambiental i urbanística
al nou marc de planejament territorial i urbanístic vigent, redactat i aprovat
amb posterioritat al PEU

Així com també es fa necessari revisar :
-

I.2.

les diferents àrees qualificades com a sistemes i zones des del punt de
vista urbanístic
les determinacions relatives a usos i edificacions
el programa d’actuacions

Conveniència i oportunitat

La conveniència i oportunitat d’aquesta modificació del Pla neix de la seva llarga
vigència, prop de trenta anys, sense que s’hagi adaptat a la nova planificació
urbanística i sectorial que li afecten. La voluntat municipal és actualitzar en aquest
sentit el pla, a la vegada que mantenir els objectius de conservació i protecció
d’aquest entorn amb un alt valor històric, arqueològic, ambiental i paisatgístic.

I.3.

Formulació, redacció i tramitació

Promou el present PEU-DH l’Ajuntament de l’Escala, en base al que estableix
l’article 78 del TRLUC, i el redacta PAU-CD, SLP (Projectes d’Arquitectura i
Urbanisme Canosa-Díez, SLP), representada per l’arquitecta Núria Díez.
La tramitació del document queda regulada per les determinacions dels articles 80
i 85 del TRULC i en conseqüència correspon l’aprovació inicial i provisional a
l’Ajuntament de l’Escala i l’aprovació definitiva a la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
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I.4.

Marc legal

El marc legal per a l’actuació proposada el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU),
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme; el Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU) i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Per altra part aquesta modificació no es troba en cap dels supòsits contemplats a
l’article 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost , sobre justificació de la modificació de les
figures de planejament urbanístic que comporti fer-ne una valoració negativa.

I.5

Àmbit territorial

La superfície de l’àmbit del Pla especial és aproximadament de 172 ha. superfície
inferior a la del pla aprovat l’any 1990 atès que el PGOU de 1993 redueix l’àmbit al
excloure la major part de la superfície de la unitat d’actuació UA 107 Empúries I
(UA-1 Sota la Costa segons el pla especial) segons MP-PEU-6 que adapta el límit
de l’àmbit al límit establert al PGOU de 1993.
El pla especial compren el nucli de Sant Martí d’Empúries, els terrenys que
ocupen les ruïnes de la Neàpolis grega i la ciutat romana, la zona urbana del
Pedró, els Emperadors i la Coma, els camps d’Empúries, d’en Robert, els horts
d’en Roure i de la Palanca, la franja del litoral des de Sant Martí ala platja del Rec
del Molí, la Muntanya Rodona i el veïnat de de les Corts.

I.6

Breu ressenya històrica

Empúries és l’únic conjunt arqueològic de la península ibèrica on es conserven les
restes d’una colònia grega (Emporium) i una ciutat romana (Emporiae). Situades
en el golf de Roses, protegides pel cap Norfeu, les ciutats s’biquen en unes
elevacions rodejades d’aiguamolls i aiguamoixos formats pels sediments de la
desembocadura al nord del Fluvià i al sud del Ter Vell.
Abans dels grecs s’ha constatat que en l’actual nucli de Sant Martí d’Empúries ja
existia una ocupació humana a partir del Bronze Final (segles IX a VIII a C) que
esdevé estable durant la primera Edat de Ferro (segles VIII a VII a C). En aquella
època, l’actual nucli de Sant Martí d’Empúries era un petit aflorament rocallós
situat entre el mar i els aiguamolls, unit a terra ferma per un petit istme.
Entre els segles IX i VIII aC -Bronze Final- aquesta península estava habitada pels
primers pobladors indígenes. Es tractava de petites comunitats que elaboraven
ceràmica, i es dedicaven a la pesca, ramaderia i agricultura. A partir del segle VII
aC, la població ja realitzava intercanvis comercial amb altres pobles de la
Mediterrània, com grecs, fenicis i etruscos. Aquesta comunitat “els indiketes” va
mantenir una intensa relació amb les colònies gregues i amb Atenes, així com
Massalia (Marsella) que era la metròpolis occidental de Focea (actual Turquia).
En la primera meitat del segle VI aC. La ciutat d’Emporium va ser fundada pels
grecs foceus-massaliotes. Segons alguns autors els foceus provenien directament
de Focea mentre que altres autors asseguren que es va fundar pels foceus
establerts a Massalia.
Els primers grecs s’estableixen al turó de Sant Martí d’Empúries entorn de l’any
575 aC, la població s’incrementa amb l’arribada de refugiats provinents de Focea,
que mantenia guerres amb perses, cartaginesos i etruscs. Aquest primer nucli es
coneix com a Palaiàpolis (ciutat antiga). Els grecs van conviure amb la població
indígena, continuant l’activitat comercial. La importància d’aquesta activitat
econòmica origina el seu nom, Emporium que vol dir “mercat”.
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El creixement continuat de la Palaiàpolis origina que uns 25 anys més tard, es
fundés una nova ciutat en terra ferma a l’altra banda del port. Aquesta ciutat es
funda d’acord amb els habitants originaris del territori. Josep Puig i Cadafalch
quan inicien les excavacions a principis del segle XX d’aquest nou assentament la
denomina Neàpolis (ciutat nova), en contraposició amb la ciutat antiga.
Les ruïnes excavades revelen que la Neàpolis era una ciutat rodejada d’un mur de
200 metres en el límit occidental i de 130 en el meridional on hi havia una única
porta d’entrada a la ciutat. La ciutat tenia una retícula urbana irregular on hi havia
una certa jerarquització dels espais i dels carrers. La trama urbana va evolucionar,
originàriament es devia desenvolupar en terrasses que descendien cap al mar,
adaptant-se a la topografia, però desprès es va anant regularitzant; també devia
estar subdividida en dos barris, el dels grecs i el dels pobladors indígenes “els
indiketes” que devia ser absorbit per les ampliacions de la ciutat.
La ciutat grega d’Emporium mantenia intercanvis comercials amb Roma, per
aquest motiu durant la II Guerra Púnica, concretament a l’any 218 aC l’exercit
romà de Gneu Corneli Escipió va entrar pel port d’Empúries. El seu objectiu era
tallar, per la rereguarda, les tropes d’Anníbal que es dirigien a Roma. Ràpidament
l’exercit romà es desplaça cap al sud i estableix un primer campament permanent
Tarraco (Tarragona), iniciant-se el procés de romanització de la península.
Posteriorment a l’any 195 aC es va produir una revolta ibèrica per la divisió
administrativa de les províncies hispàniques que els romans van fer i la política
fiscal que van aplicar. El cònsol romà Marc Porci Cató va desembarcar novament
a Empúries desprès d’ocupar l’assentament de Rhode (Roses) que estava en
mans dels indígenes rebels. Els romans instalꞏlen un campament no molt lluny
d’Emporium que seria la base de l’ofensiva militar romana, posteriorment
aixecarien el campament i es desplaçarien a Tarraco.
Controlada la rebelꞏlió, Roma decideix instalꞏlar un campament militar permanent
en Emporium, situant-lo en la part més alta del turó per raons estratègiques, ja
que es podia controlar les dues ciutats gregues i tota la badia de Roses.
Durant el segle II aC, els habitants grecs d’Emporium vivien sota la protecció
romana, però mantenint la independència política i jurídica respecte a Roma,
possiblement com a ciutat federada. Va ser una època molt prospera que els
emporitans van aprofitar per realitzar grans reformes urbanístiques. En la Neàpolis
es realitza una nova muralla meridional, que disposava d’una porta principal
flanquejada per dues torres per on s’accedia al carrer principal; al sud del carrer
principal, la zona de temples, es reforma el temple dedicat a Asclepi o Esulapi déu de la medecina-; el carrer principal dona accés en la part central a una nova
plaça pública, l’àgora, on es desenvolupava la vida pública, social i econòmica; a
la cara nord de l’àgora també es construeix una estoa de dos pisos, dedicada a
l’activitat comercial. En aquesta època es produeix un enriquiment arquitectònic de
les estructures domèstiques.
Entre la Neàpolis grega i el nucli de Sant Martí d’Empúries, hi havia l’antic port
grec, terrenys que van ser coberts posteriorment per sediments formant els camps
que ara podem observar. En aquesta època de prosperitat es van ampliar les
estructures portuàries, probablement per l’augment de comerç marítim. Fora de la
ciutat encara podem contemplar l’antic espigó helꞏlenístic que protegia dels
temporals de llevant a l’antic port, conegut avui en dia com Moll dels grecs.
A inicis del segle I aC es funda en l’altiplà una ciutat romana de nova planta amb
una traça ortogonal d’una extensió de prop de 22.5 ha. Aquesta ciutat es situa en
el mateix lloc que l’anterior campament militar que va ser desmantellat
pràcticament en la seva totalitat.
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La ciutat romana Emporiae respon a un projecte unitari, estava delimitada per una
muralla de planta rectangular de 300x750 metres que delimitava una retícula
ortogonal d’illes regulars de proporció 1x2 (70 metres en sentit nord-sud i 35
metres en sentit est-oes). Les illes estaven delimitades pels cardines (carrers
sentit nord-sud) i pels decumani (carrers sentit est-oest)..
El cardo maximus (carrer principal) anava de la porta de la muralla sud al fòrum.
Disposava de voreres porticades a les quals donaven la majoria de les tabernae
(botigues). El fòrum romà era el centre neuràlgic de la ciutat, amb una superfície
aproximada d’una hectàrea, i acollia els edificis administratius, judicials i
religiosos. Devien haver altres portes en la muralles, actualment només hi ha
constància de la situada al sud, que hem fet referència, i una altra situada a la
cantonada de les muralles sud i oest més monumental, segurament la porta
principal de la ciutat, que seria l’accés des d’un antic camí, que probablement
conduïa a la necròpolis de les Corts.
Hi havia una segona muralla transversal (sentit est-oest) que dividia la ciutat en
dos sectors urbans diferenciats, es creu que la zona sud, de majors dimensions,
era ocupada per colons romans i itàlics, i el sector nord es creu que per indígenes
romanitzats, que es van integrar plenament a la societat romana. Fins el moment
no s’han realitzat excavacions en la zona nord, però l’estructura de la retícula de
carrers era igual que la de l’altre sector.
A mitjan segle I dC, es va construir extramurs l’amfiteatre, que era petit i de forma
ovalada, possiblement les seves graderies eren de fusta. Actualment només es
conserva el perímetre i les parets radials que devien suportar les graderies.
Estava a l’oest de la porta d’entrada de la muralla meridional. A la banda est hi
havia la palestra de planta rectangular amb un pòrtic perimetral i l’espai central
descobert. D’aquesta estructura únicament es conserva la meitat nord.
Fora de la muralla en les zones sud i oest hi havia diferents necròpolis que
s’articulaven al llarg de les vies que donaven accés a la ciutat
Paralꞏlelament a la fundació de la ciutat romana, durant el segle I aC, la ciutat
grega d’Emporium mantenia la seva autonomia política, continuava la seva
prosperitat per l’activitat comercial, i es reformaven i construïen nous edificis
públics i religiosos com el temple dedicat a Isis i Serapis.
En el canvi d’era -segle I dC- succeeix un fet molt important, es van unificar els
dos nuclis, ciutat romana i la Neàpolis, sota el nom de Municipium Empariae
(municipi de les Empúries). Les muralles que delimitaven la ciutat grega pel sector
oest la romana per l’est, s’enderroquen i es construeix una nova muralla amb
traçat diagonal que uniria les muralles meridionals de les dues ciutats. Es
construeix una nova retícula de carrers sobre la muralla ocindental de la Neòpolis i
s’unifiquen les dues ciutats. La ciutat grega perd la seva autonomia i els seu
ciutadans s’incorporen a la societat romana, passant a ser un barri secundari de la
ciutat romana, i produint-se un progressiu decreixement econòmic i demogràfic. A
partir de la unificació es comença a abandonar les cases i els locals comercials.
Els espais i edificis públics de la ciutat grega perden importància al desplaçar-se
als edificis representatius de la ciutat romana, i són desmuntats o ocupats per
construccions privades, com succeeix amb l’àgora. A més alguns carrers són
tallats i incorporats a espais privats alterant la trama helꞏlenística. En el segle II les
estructures urbanes es converteixen en magatzems, dipòsits industrials o
instalꞏlacions vinculades a les activitats agrícoles i ramaderes. Per exemple es
construeix una fàbrica de salaons de peix oberta al carrer principal de la Neàpolis,
fet impensable en la època anterior.
A partir del segle IV la Neàpolis i Emporiae van ser abandonades definitivament
com a zones residencials. El nucli urbà d’Empúries es va veure reduït a la
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Palaiàpolis grega, l’actual Sant Martí, que perdurarà com a seu del bisbat
d’Empúries, centre polític i religiós d’un ampli territori, fins l’ocupació àrab de l’any
715. Des de l’abandonament de la Neàpolis fins al segle VIII, el sector nord
d’aquest nucli grec es converteix en un cementiri , i la ciutat romana en un
descampat on els edificis són espoliats i coberts per terra i sorra, convertint-se en
camps de conreu o prats per a la ramaderia.
L’any 785 va culminar la recuperació cristiana de l’Empordà per part de la
monarquia franca. Aleshores es van crear els nous comtats carolingis de la Marca
Hispànica, entre els quals hi havia el d’Empúries. La capitat d’aquest nou comtat
va ser el nucli de Sant Martí. En aquest nucli, que estava emmurallada i des d’on
es controlava el port, s’hi van ubicar el palau i el castell comtal, així com els
edificis eclesiàstics més significatius. Així i tot, Empúries no va recuperar el bisbat
del període anterior i va passar a dependre del bisbat de Girona.
D’aquesta època pertanyen alguns panys de la muralla del recinte de Sant Martí, i
diversos establiments rurals situats als voltants de la ciutat, les esglésies de Santa
Magdalena, Santa Margarida o Santa Reparada a Cinc Claus (fora de l’àmbit del
PEU)
L’església preromànica de Santa Margarida és del segle X, actualment en ruïnes,
es construeix damunt d’unes restes més antigues, que podrien pertànyer a una
vilꞏla tardoromana, o un antic cenobi, de cap al segle V. L'església es degué alçar
cap al segle X tot i que alguns murs responen a una reconstrucció posterior. És un
temple de nau única capçada amb absis de ferradura. Va tenir culte fins el segle
XVIII.
L’antiga església de Santa Magdalena va ser construïda sobre un mausoleu
octogonal del segle V que va ser un recinte funerari cristià aproximadament durant
un segle després es va convertir en capella, amb una necròpolis al costat.
Posteriorment, cap al segle VIII, va ser reformada en diverses etapes històriques
fins que es converteix en una església amb planta de creu llatina i campanar al
creuer. Va restar en funcionament fins al segle X.
Desprès que els comtes catalans s’independitzessin de la monarquia franca,
Empúries va seguir essent la capital del comtat medieval fins al segle XI, moment
en el qual la capitalitat es va traslladar a Castelló d’Empúries. A partir d’aquest
segle, Empúries es va convertir en una plaça forta del comtat i va patir diverses
destruccions i setges.
El nucli de Sant Martí va tornar a fortificar-se al segle XIV, època de la què
perdura un portal i la muralla meridional, encara que al 1468 va tornar a destruirse les muralles i novament reconstruïdes al segle XV. Els carrers i places del
poble mantenen la traça medieval que arriba fins l’actualitat.
L’església de Sant Martí d’Empúries es va començar a construir l’any 1507 sobre
les restes d’altres edificacions anteriors. Es tracta d’una construcció d’estil gòtic
tardà, amb la nau central coberta amb voltes de creueria.
Durant els segles XVI i XVII davant la inseguretat generada per la presència de la
pirateria i el corsarisme en la costa, molts masos es fortifiquen, com és el cas
d’algunes masies del veïnat de les Corts, que construeixen torres de defensa amb
matacans i corseres.
Paralꞏlelament, els habitants d’Empúries es van començar a establir al port de
l’Escala, nucli que es va anant consolidant en decrement d’Empúries. L’any 1766
l’Escala es converteix en el centre del municipi.
A la zona oest de les runes de la Neàpolis grega la comunitat de monjos servites
van fundar l’any 1605 la capella de Santa Maria de Gràcia, posteriorment van
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construir un convent on van residir fins que fou abandonat el 1820 a causa de la
desamortització, tot i que altres fonts apunten que va ser exclaustrat el 1835.
Aquestes construccions van quedar en ruïnes fins que en els darrers anys es van
rehabilitar per convertir-les en el ubicar el Museu d’Arqueologia de Catalunya, on
s’exposen les restes recuperades de les ciutats gregues i romanes d’Empúries
que s’havien començat a excavar l’any 1908.
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II.

DIAGNOSI URBANÍSTICA
II.1

Antecedents

A continuació es relaciona cronològicament els plans territorials, urbanístics,
generals i sectorials que afecten l’àmbit territorial inclòs dintre del Pla especial
d’Empúries:
1986

Pla general d’ordenació urbana de l’Escala, aprovació definitiva per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el 12 de novembre de 1986. Aquest
planejament general delimitava l’àmbit del Pla especial d’Empúries.

1990

Pla especial d’Empúries, aprovació definitiva per la Comissió
d’Urbanisme de Girona en sessió del 21 de març de 1990 i publicat en el
DOGC 1304 de 13 de juny de 1990. El Pla desenvolupa les previsions del
PGOU de 1986.

1990

Anulꞏlació del PGOU de l’Escala de 1986, per en sentència del 14 de
novembre de 1990 del Tribunal Suprem que confirmava la sentència del
TSJC per la qual s’anulꞏlava l’acord d’aprovació definitiva de la revisió del
PGOU de l’Escala de 1986.

1991

Compliment de la Sentència del TS, segon resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques publicada al DOGC 1508 de 21
d’octubre de 1991.

1993

Pla general d’ordenació Urbana de l’Escala, aprovat definitivament i
donat conformitat per la Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 2
de juny de 1993. L’acord es va publicar al DOGC de data 14 de juliol de
1993.

2005

Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25
de maig de 2005. El 16 de juny de 2005 es va publicar l’acord al DOGC.

2006

Delimitació de la Xarxa Natura 2000 el 5 de setembre de 2006.

2010

Declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
segons acord de Ple del Parlament en la sessió del 13 de maig de 2010 es
va aprovar la Llei 15/2010, del 28 de maig, (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 5642, del 3 de juny de 2010).

2010

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat
definitivament el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya (DOGC
núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010).

2010

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà, aprovat definitivament per acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya en data 23 de novembre de 2010
(DOGC núm. 5779 de 21 de desembre de 2010).

2014

Modificació puntual del Pla director urbanístic dels àmbits del sistema
costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla
parcial aprovat (PDUSC-2), aprovat definitivament l’1 d'agost de 2014 pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat (DOGC 6722 de 7 d'octubre de 2014).

2019

Suspensió potestativa de tramitacions i llicències en la franja de 500m
des del DP, del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no
sostenibles del litoral gironí (PDU-RSNS), acordada per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 17 de gener de 2019.
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2019

Aprovació dels Objectius propòsits i avanç del Pla director urbanístic
de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU-RSNS),
acordada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió
de 13 de febrer de 2019, i ampliació dels àmbits subjectes a suspensió
potestativa de tramitacions i llicències.

Així mateix dintre de l’àmbit s’han produït cinc modificacions puntuals del Pla
especial d’Empúries i tres modificacions del PGOU de 1993, que a continuació es
relacionen cronològicament:
1998

MP-PE-1 Empúries respecte a l’ordenació de l’edificació situada al
carrer del Pou número 5 de Sant Martí d’Empúries, aprovada
definitivament per la CUG el 11 de febrer de 1998 (DOGC 2636 de
11/05/1998 i 4965 de 10/09/2007).

1998

MP-PGOU-1 incorpora el nou traçat de la rotonda situada entre la
cruïlla de les carreteres GI-623 i GIP-6307, aprovada definitivament per
la CUG el 21 d‘octubre de 1998 (DOGC 2807 de 18.01.1999).

2000

MP-PE Empúries-2 incorpora el nou traçat de la rotonda situada entre
la cruïlla de les carreteres GI-623 i GIP-6307, aprovada c per la CUG el
10 de maig de 2000 (DOGC 3187 de 20/07/2000 i 4965 de 10/09/2007).

2001

MP-PE Empúries-3 respecte a la qualificació de la finca situada a la
carretera del Museu 36, aprovada definitivament per la CUG el 18 de
febrer de 2001 (DOGC 3586 de 01/03/2002).

2006

MP-PGOU-2 respecte a l’ordenació de la unitat d’actuació UA-105 la
Coma, aprovada definitivament per la CUG el 20 d’abril de 2006 (DOGC
4664 de 28.06.06).

2007

MP-PE Empúries-4 respecte a l’ordenació de la unitat d’actuació UA-3
la Coma, aprovada definitivament per la CUG el 15 de març de 2007
(DOGC 4863 de 17.04.2007).

2010

MP- PGOU-3 respecte a l’ordenació dels accessos a les ruïnes
d’Empúries, aprovada definitivament per la CUG el 11 de febrer de 2010
(DOGC 5595 de 25.03.2010).

2010

MP-PE Empúries-5 respecte a l’ordenació dels accessos a les ruïnes
d’Empúries, aprovada definitivament per la CUG el 11 de febrer de 2010
(DOGC 5595 de 25.03.2010).

2017

MP-PEU Empúries-6 respecte a l’adequació del límit de l’àmbit al
PGOU de 1993 (aprovada definitivament per la CUG el 30 d’abril de 2019,
pendent de publicació)

2018

MP- PGOU-4 respecte a l’adequació del sòl no urbanitzable al
planejament territorial, urbanístic i sectorial, en tràmit.
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II.2
A.

Planejament municipal
EL PLA ESPECIAL D’EMPÚRIES DE 1990

El Pla especial d’Empúries va ser aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona en sessió del 21 de març de 1990 i publicat en el DOGC
1304 de 13 de juny de 1990.
El PE-Empúries desenvolupa les previsions del PGOU de 1986 i de la modificació
puntual d’aquest planejament que es va aprovar per la Comissió Provincial
d’Urbanisme de Girona el 20 de novembre de 1989, que afectava el seu àmbit.
Els objectius previstos en el PGOU de 1986 que desenvolupa el PE-Empúries
són:
a) Preservació de les ciutats grega i romana d’Empúries, la necròpolis
i territoris dels voltants, i aquells paratges on s’han fet troballes de
material arqueològic, o existeixen restes d’èpoques medievals.
b) Preservació de l’entorn paisatgístic i ambiental
c) Solució dels recorreguts per als vianants i de vehicles d’aquest
recinte, així com l’aparcament.
d) Previsió d’ordenació d’usos paralꞏlels, culturals o de serveis als
visitants
e) Ordenació de les platges i el seu entorn immediat, amb la
possibilitat d’aparcament i serveis compatibles amb el caràcter del
lloc.
f) Regulació urbanística de les transformacions en les construccions
de Sant Martí d’Empúries.
g) Previsió d’ordenació dels espais públics a Sant Martí.
Els seus criteris d’actuació o d’ordenació eren respecte a tres escales diferents:
a) Respecte l’estructura territorial: el territori natural ha de dominar les
estructures territorials de nova implantació, que s’han de subordinar
i s’ha de dissenyar amb un caràcter orgànic i flexible
b) Respecte als usos del sòl: salvaguardar els camps emporitans del
paisatge humanitzat, recuperar l’espai públic dels assentaments
històrics, recrear itineraris, modificar aspectes equívocs, dotar
d’equipaments,...
c) Respecte a les unitats de paisatge: refinar determinades condicions
naturals, reconduir processos poc encertats i donar forma a espais
concrets. Aquestes actuacions permetran alliberar la resta del
territori de l’ús indiscriminat.
1.

Ordenació urbanística del Pla Especial

a) Classificació del sòl.
L’àmbit territorial del PE-Empúries té una superfície aproximada de 186ha, que
compren els turons de Sant Martí, les Corts i les ruïnes; els camps coneguts com
les Muralles, les platges que es troben entre el Ter Vell o rec del Molí, i el Fluvià
Vell o Riuet; i els nuclis de Sant Martí, La Coma, el Pedró i la zona urbana
coneguda com a Empúries 1.
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El PE-Empúries distingeix tres situacions en els terrenys classificats com a sòl
urbà:
-

De nova incorporació com el sector de la Coma

-

De consolidació com el sector conegut com Empúries 1

-

Nucli històric com Sant Martí d’Empúries

També tenen consideració de sòl urbà el sector del Pedró, així com els terrenys
que ocupa l’Hostal Empúries.
Les qualificacions d’aquesta classe de sòl són:


Zona lliure privat de Sant Martí (clau 0.1)



Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1)



Zona de vivendes unifamiliars aïllades (clau 5)



Zona de vivendes plurifamiliars aïllades (clau 7)



Zona de serveis d’esbarjo (clau 10)



Zona de serveis hotelers (clau 11)

També hi ha inclòs un sector de sòl urbanitzable no programat SUNP-I HOTEL
HORTS PUIG que es destinaria a usos terciaris de baixa intensitat, situat entre les
carreteres Gi-623 i Gi-630, a l’oest del sector conegut com Empúries 1. Aquest
sector té com a objectiu la consolidació del sector urbà Empúries 1, i l’adquisició
del vial urbà i el nou pont d’accés al conjunt.
La major part de l’àmbit està classificat com a sòl no urbanitzable i qualificat com
a:


Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1a)



Zona de protecció d’elements (clau 20)



Zona rústica de regim ordinari (clau 21)

b) Sistemes generals
El PE distingeix la següent jerarquia dintre del sistema viari (clau A) inclòs en el
seu àmbit territorial, on preveu diferents actuacions:


Xarxa primària de carreteres: l’actual Gi-623 que connecta el municipi amb
la carretera nacional N-II i l’autopista AP -7



Xarxa secundària de carreteres: la carretera local GIP-6307 des de la Gi623 a Sant Martí, la carretera local GIV-6322 des de la 623 a l’Escala.
L’àmbit limita al sud amb la GI-630 d’Albons a l’Escala.



Xarxa urbana



Xarxa paisatgística, es proposa un nou passeig marítim que es prolonga
ambdós costats del passeig litoral, i recuperar el camí vell de Sant Martí



Xarxa rural, que inclou els camins de Mas Estruch, del Cementiri Vell, de
l’Eugasser o dels Xiprers, del Riu, del sector oest de les Muralles, del Rec
del Molí o el camí Vell de Sant Martí

Dintre del sistema viari i el sistema d’espais lliures es preveuen diverses zones
destinades a sistema d’aparcament (clau AB), que són:


Reordenació de l’aparcament de Sant Martí 1



Aparcament de Sant Martí 2
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Aparcament de Santa Margarida



Manteniment dels aparcaments de l’Hostal Empúries i de les Ruïnes

Aquests aparcaments s’han executat, excepte l’aparcament de Santa Margarida.
El PE preveu tres grans actuacions dintre del sistema d’espais lliures (clau B):


El Parc del Ter Vell situat a la desembocadura de l’antic riu



Parc de Sant Martí sota la muralla meridional del nucli de Sant Martí



L’espai lliure situat al front marítim al voltant del passeig i les platges entre
el Rec del Molí i Sant Martí d’Empúries.

A més d’aquestes dues àrees, es qualifiquen com sistema d’espais lliures:


Les zones verdes previstes en el polígon d’actuació UA-1 Empúries 1, i en
el polígon d’actuació UA-3 La Coma.



Una àrea en terrenys classificats com a no urbanitzable situats a l’oest de
la UA-1 Empúries1 que amplien les zones verdes situades a l’oest d’aquest
polígon.



Els terrenys que envolten la cruïlla de la GI-623 i GIP-6307, així com els
terrenys on s’ubiquen les ruïnes de l’ermita de Santa Margarita

El sistema de platges i costes (clau C) delimitat per la legislació sectorial, on es
preveuen diferents actuacions, entre elles la remodelació de la platja del Moll Grec
i un nou espigó a Sant Martí d’Empúries.
El sistema de protecció general (clau D) està format pels terrenys amb afectacions
o servituds per legislacions sectorials, en aquest àmbit per carreteres i per domini
públic hidràulic.
El sistema d’equipaments comunitaris (clau E) proposa un nou gran “Equipament
Central” que estarà format pel Museu arqueològic, i dos nous equipaments
culturals, un al nord del Museu (futur centre cultural d’Empúries) i al costat de
l’entrada a les ruïnes i de l’Hostal Empordà (espai polivalent).
El PE també qualifica com a sistema d’equipaments els ja existents (Cementiri de
Sant Martí i l’Alberg Empúries) i una reserva sense ús específic provinent de les
cessions urbanístiques del polígon d’actuació UA-5 l’Eugasser.
També es preveu dos terrenys destinats a sistema de serveis tècnics (clau F) un
existent vinculat al polígon d’actuació UA-3 la Coma, i l’altra com a nova previsió
al costat de l’aparcament Sant Martí 1.
c) Zonificacions
Les qualificacions en sòl urbà són:


Zona lliure privat de Sant Martí (clau 0.1) Correspon a les parts de parcelꞏla
que han de restar lliures d’edificació i destinades a jardí privat o pati. En
general es situen en el perímetre de la Muralla amb la finalitat de protegir
aquest element històric.



Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1) Correspon a edificis de Sant
Martí d’Empúries que disposen d’algun tipus de protecció i que dintre de
l’àmbit hi ha tres subzones:
a)

Subtipus 1a. Correspon als edificis inclosos en el Catàleg de
construccions d’interès històric, artístic, ambiental o representatiu del
PGOU de 1986
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b)

Subtipus 1c. Correspon als edificis característics de la tradició històrica
de Sant Martí –la muralla, l’església i el castell-

c)

Subtipus 1d. Correspon als solars no edificats o edificacions afectades
per alineació del nucli de Sant Martí.



Zona de vivendes unifamiliars aïllades (clau 5a / 5a’). Correspon a la
tipologia de ciutat jardí, habitatges unifamiliars implantats lliurement dintre
d’una parcelꞏla. Dintre de l’àmbit del PE es qualifiquen amb aquesta zona
parcelꞏles dels polígons UA-0 Empúries 1, UA-2 Necròpolis Granada, UA-3
la Coma i UA-5 l’Eugasser.



Zona de vivendes plurifamiliars aïllades (clau 7h). Correspon a la tipologia
d’edificis plurifamiliars implants lliurement dintre d’una parcelꞏla. Dintre de
l’àmbit del PE es qualifiquen amb aquesta zona algunes parcelꞏles de la
UA-0 Empúries 1, si bé la normativa del PE no les regula i es remet a la
normativa del PGOU de 1986 (que és la mateixa que el PGOU de 1993)



Zona de serveis d’esbarjo (clau 10). Correspon a parcelꞏles edificables
privades destinades a l’esbarjo, l’oci i el turisme. Dintre de l’àmbit es
qualifica les parcelꞏles d’aprofitament privat del polígon UA-1 Sota la
Costa. En la modificació puntual del Pla especial per adaptar el límit del pla
especial al PGOU vigent, els terrenys qualificats com a clau 10 queden
exclosos de l’àmbit del Pla especial.



Zona de serveis hotelers (clau 11). Correspon a parcelꞏles destinades a
l’allotjament temporal de persones en la modalitat d’hotel. El PE preveu la
restauració de l’antic Hostal Empordà i la regulació de la seva possible
ampliació.

Les qualificacions en sòl no urbanitzable són:


Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1a) Correspon a edificis inclosos
en el Catàleg de construccions d’interès històric, artístic, ambiental o
representatiu del PGOU de 1986



Zona de protecció d’elements (clau 20) Correspon a aquells terrenys que
precisen una especial protecció pels seus valors:
a)

Ecològics: la zona d’Aiguamolls

b)

Arqueològics: la zona d’Empúries i voltants

c)

Paisatgístics: carenes i cims significatius, masses arbòries,...

d)

Cursos d’aigua: recs i rius

e)

Comunicacions: carreteres i camins

f)

Històrics-artístics: els entorns immediats d’edificis d’interès

La major part del sòl classificat com a no urbanitzable dintre de l’àmbit del
PE està qualificat amb aquesta zonificació


Zona rústica de regim ordinari (clau 21) Correspon a terrenys que no
disposen d’una protecció específica i que generalment es destines a usos
agrícoles.

d) Àmbits subjectes a planejament derivat o gestió
Dintre del PE-Empúries hi ha delimitats cinc polígons d’actuació i un sector de sòl
urbanitzable no programat.
Els polígons d’actuació són:
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UA-0 Empúries 1. Polígon d’actuació de sòl urbà consolidat, delimitat per
distribuir equitativament els beneficis i càrregues derivats de les cessions
urbanístiques i obres d’urbanització definides en l’ordenació.
Plànol de planejament vigent

Imatge estat actual

El sistema de gestió és de reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació.
El Projecte de Reparcelꞏlació es va aprovar definitivament el 23 d’abril
de 2013 (BOP 103 de 29/05/2013), posteriorment es va aprovar un text
refós de l’aprovació definitiva el 25 d’octubre de 2013 (BOP 30 de
13/02/2014). Les cessions de terrenys destinats a sistemes es van
formalitzar.
El Projecte d’urbanització es va aprovar definitivament el 28 de
desembre de 2012 (BOP 115 de 14/06/2013). Les obres d’urbanització
no s’han executat i estan en procés judicial. El polígon està molt
consolidat per l’edificació.
En el vigent PGOU correspon a la UA-106 Empúries I.


UA-1 Sota la Costa. Polígon d’actuació delimitat per distribuir
equitativament els beneficis i càrregues derivats de les cessions
urbanístiques i obres d’urbanització definides en l’ordenació.
Plànol de planejament vigent
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Aquest polígon ja s’ha desenvolupat amb l’aprovació del corresponent
projecte de reparcelꞏlació el 2 d’octubre de 1998 (BOP 139 de
31/10/1998) que va ser inscrit en el corresponent registre de la
propietat, i l’aprovació dels corresponents projectes d’urbanització i
posterior execució.
El vigent PGOU la denomina UA-107 Empúries 1, incloent la part de la
unitat situada al nord del rec del molí dintre de l’àmbit del PE-Empúries i
la part sud fora d’aquest àmbit. Recentment s’ha aprovat modificació
puntual del pla especial que adapta el límit del pla especial al
planejament general vigent, excloent la major part d’aquest polígon de
l’àmbit del Pla especial.


UA-2 Necròpolis Granada. Polígon d’actuació delimitat per distribuir
equitativament els beneficis i càrregues derivats de les cessions
urbanístiques i obres d’urbanització definides en l’ordenació.


Plànol de planejament vigent

Imatge estat actual

Aquest polígon ja s’ha desenvolupat amb l’aprovació del corresponent
projecte de reparcelꞏlació voluntària (acord del Ple d’acceptació de les
cessions el 3 d’abril de 2001), projecte d’urbanització i l’execució de les
obres d’urbanització. El polígon està consolidat per l’edificació.
També es va aprovar un Estudi de Detall d’alineacions i rasants, aprovat
definitiva el 27/07/1999 i publicat al BOP 123 de 28/09/1999.
En el vigent PGOU correspon a la UA-103 Empúries 1.


UA-3 la Coma. Polígon d’actuació delimitat per distribuir equitativament
els beneficis i càrregues derivats de les cessions urbanístiques i obres
d’urbanització definides en l’ordenació.
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Plànol de planejament vigent

Imatge estat actual

El sistema de gestió és de reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació.
Aquest polígon ha iniciat el seu desenvolupament formalitzant la cessió
dels terrenys qualificats com a sistema viari i espais lliures segons
projecte de reparcelꞏlació voluntària aprovat el 18 de maig de 1991
(acord de Ple d’acceptació de les cessions el 4 de novembre de 1993).
Resta pendent la redacció i aprovació del corresponent projecte
d’urbanització i la posterior execució de les obres. però manquen
executar les obres d’urbanització.
En el vigent PGOU correspon a la UA-105 la Coma.


UA-4 Sant Martí. Polígon d’actuació delimitat per distribuir
equitativament els beneficis i càrregues derivats de les cessions
urbanístiques per vialitat i obres d’urbanització definides en l’ordenació.
Plànol de planejament vigent
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El sistema de gestió és de reparcelꞏlació en la modalitat compensació.
Les Bases d'actuació i Estatuts de la Junta compensació van ser
aprovades inicialment per decret d'Alcaldia el 10/11/2010 i publicades al
BOP 235 de 10/12/2010. No s’ha tramitat ni el projecte de reparcelꞏlació
ni el d’urbanització.
El vigent PGOU no delimita aquest polígon d’actuació.


UA-5 l’Eugasser. Polígon d’actuació delimitat per distribuir
equitativament els beneficis i càrregues derivats de les cessions
urbanístiques i obres d’urbanització definides en l’ordenació.
Posteriorment es tramita una divisió poligonal que s’aprova
definitivament el 24 de novembre de 1991. El vigent PGOU incorpora
aquesta subdivisió com dos polígons -UA-104-A Empúries II i UA-104-B
Empúries II-.
El polígon UA-104-A Empúries II correspon a la zona nord de la UA-5 on
els propietaris han de cedir els terrenys destinats a espais lliures i
vialitat, així com executar les corresponents obres d’urbanització.
Plànol de planejament vigent

Imatge estat actual

El sistema de gestió és de reparcelꞏlació en la modalitat cooperació.
Aquest polígon ha iniciat el seu desenvolupament amb la cessió de part
dels terrenys qualificats com a sistema viari i espais lliures, projecte de
reparcelꞏlació aprovat el 24 de novembre de 1995 i publicat en el BOP
11 de 18/01/1996. Únicament s’han executar les obres d’urbanització
que corresponen a la carretera i la rotonda de la GIP 6307, no s’ha
tramitat el projecte d’urbanització dels carrers interiors i per tant, tampoc
s’han executat.
El polígon UA-104-B Empúries II és un àmbit discontinu que correspon a
la zona sud de la UA-5, excepte els terrenys destinats a aparcament
situats al costat del nucli urbà de Sant Martí. Els propietaris han de cedir
els terrenys destinats a vialitat i serveis tècnics, així com executar les
corresponents obres d’urbanització. L’àmbit discontinu que correspon a
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l’aparcament malgrat estigui inclòs dintre del polígon, no s’ha d’obtenir
per cessió obligatòria i gratuïta del propietaris. Aquests terrenys ja han
estat adquirits per l’Ajuntament de l’Escala per mutu acord amb els
propietaris, sense que l’administració tingui dret a l’aprofitament privat
de l’àmbit.
Plànol de planejament vigent

Imatge estat actual

Situació dels polígons delimitats i correspondència amb el PGOU
PE-Empúries

PGOU 1993

Desenvolupament

UA-0 Empúries 1

106 Empúries I

Parcialment desenvolupat

UA-1 Sota la Costa

107 Empúries I

Desenvolupat

UA-2 Necròpolis Granada

103 Empúries I

Desenvolupat

UA-3 la Coma

105 La Coma

Parcialment desenvolupat

UA-4 Sant Martí

No es delimita

No desenvolupat

UA-5 l’Eugasser

104-A Empúries II

Parcialment desenvolupat

104-B Empúries II

No desenvolupat

102 Hostal Empúries

Parcialment desenvolupat

No es delimita

Respecte al sector de sòl urbanitzable no delimitat SUNP-I Hotel Horts Puig,
que el PGOU de 1993 manté, no s’ha desenvolupat.
e) Unitats de paisatge
El PE-Empúries defineix quatre unitats de paisatge o actuacions urbanístiques
amb la finalitat de recuperar, conservar i protegir l’àmbit:

a)



Port de la Flama



Equipament Central



Els Parcs



Sant Martí d’Empúries

Port de la Flama: es denomina així el conjunt d’intervencions destinades a
condicionar el sector marítim comprès entre la Neàpolis de les Ruïnes i el
nucli de Sant Martí, i que es relacionen breument a continuació:
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Remodelació de la platja del Moll Grec, es proposa substituir el traçat
lineal de la carretera litoral, protegida per dues esculleres, per un traçat
de curvatura vers l’interior, de proporcions similars a les d’altres platges
naturals. Això permetria fer desaparèixer les esculleres i augmentar la
rada i la superfície de la platja.



Formació d’un nou espigó prop de Sant Martí, de forma similar a les
muscleres, amb un petit embarcador a la punta.



Passeig al voltant de la nova rada, seguint la forma circular de la nova
platja es construiria un passeig per persones i vehicles, que s’entregaria
a la sorra mitjançant grades, que funcionaria a la vegada com a mur de
contenció.

L’execució del Port de la Flama ha estat diferent al projecte previst pel Pla
especial, si bé s’han suprimit les dues esculleres artificials que existien en
el moment d’aprovació del pla, el projecte executat és més conservador i
manté el traçat lineal del vial del litoral existent, no realitzant el traçat
corbat ni les grades, tampoc es realitza el nou espigó de Sant Martí previst.
b)

Equipament central: el PE preveu un gran equipament cultura format pel
Museu arqueològic, ja existent, i dos de nova creació: un centre cultural i
un espai polivalent, situats al nord i sud de la Neàpolis.
Cap dels dos equipaments s’han executat.

c)

Els parcs: el PE defineix dos amplis espais enjardinats destinats a
l’esbarjo, que són el Parc del Ter Vell situat a la desembocadura de l’antic
riu, i el Parc de Sant Martí sota la muralla meridional del nucli de Sant
Martí.
El Parc del Ter Vell, està parcialment executat, ja que manca l’expropiació
d’una part, mentre que el Parc de Sant Martí és de propietat pública.

d)

Sant Martí d’Empúries: el PE proposa unes actuacions i normatives
destinades a recuperar i protegir els espais públics i privats del nucli
històric de Sant Martí, que s’han realitzant i aplicat fins al dia d’avui.

2.

Modificacions puntuals del Pla especial

Des de l’entrada en vigor del PE Empúries el 13 de juny de 1990, s’han aprovat
definitivament cinc modificacions puntuals:
1. MP-PE Empúries respecte a l’ordenació de l’edificació situada al carrer
del Pou número 5 de Sant Martí d’Empúries, aprovada per la CUG el 11
de febrer de 1998 (DOGC 2636 de 11/05/1998 i 4965 de 10/09/2007).
Afecta únicament als plànols d’ordenació.
2. MP-PE Empúries incorpora el nou traçat de la rotonda situada entre la
cruïlla de les carreteres GI-623 i GIP-6307, també ordena els espais
colindants per a destinar-los a espais lliures i equipaments privats, així
com recupera els terrenys on s’ubiquen les ruïnes de l’ermita de Santa
Margarita. La modificació es va aprovar definitivament per la CUG el 10
de maig de 2000 (DOGC 3187 de 20/07/2000 i 4965 de 10/09/2007).
Afecta els plànols d’ordenació, si bé, la qualificació és confusa, atès que
en alguns plànols els terrenys es qualifiquen com espais lliures de
titularitat pública i equipaments privats, i en altres es manté com a Zona
21.
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Aquesta modificació es tramita simultàniament a una Modificació
puntual de PGOU (Exp. 1998/000747/G)
3. MP-PE Empúries respecte a la qualificació de la finca situada a la
carretera del Museu 36, aprovada per la CUG el 18 de febrer de 2001
(DOGC 3586 de 01/03/2002). Aquesta modificació adequa els límits de
la qualificació com a equipament públic als límits de la finca on s’ubica
l’Alberg de la Generalitat Afecta únicament als plànols d’ordenació.
Aquesta modificació es tramita posteriorment a una Modificació puntual
de PGOU (Exp. 1994/000781/G) que va quedar suspesa.
4. MP-PE Empúries respecte a l’ordenació de la unitat d’actuació UA-3 la
Coma, aprovada per la CUG el 15 de març de 2007 (DOGC 4863 de
17.04.2007). Afecta als plànols d’ordenació i a la normativa urbanística.
Aquesta modificació es tramita posteriorment a una Modificació puntual
de PGOU (Exp. 2006/022338/G)
5. MP-PE Empúries respecte a l’ordenació dels accessos a les ruïnes
d’Empúries, aprovada per la CUG el 11 de febrer de 2010 (DOGC 5595
de 25.03.2010). Es preveu l’ampliació de l’aparcament públic i
l’ordenació d’un edifici al servei de les ruïnes. Afecta als plànols
d’ordenació i a la normativa urbanística.
Aquesta modificació es tramita simultàniament amb una Modificació
puntual de PGOU (Exp. 2006/026815/G)
6. MP-PE Empúries respecte al límit de l’àmbit per adequar-se a les
determinacions del PGOU de 1993, concretament excloent els terrenys
situats al sud del Rec del Molí de la UA-01 Sota la Costa (UA-107
Empúries I). Aquesta modificació es va aprovar definitivament per la
CUG el 30 d’abril de 2019 i resta pendent la seva publicació en el DOG.
Afecta als plànols d’ordenació.
Modificacions puntuals del Pla especial Empúries
Modificacions puntuals del Pla especial

Aprovació
definitiva

Publicació

MP-PE carrer del Pou 5 de Sant Martí
d'Empúries (Exp. 1998/000057/G)

11/02/1998

MP-PE respecte a la rotonda de la GI-623
i GIP-6307 (Exp. 1998/000876/G)

10/05/2000

MP-PE respecte a la carretera del Museu,
36 (Exp. 2001/001075/G)

18/12/2001

DOGC 3586 de 01/03/2002

MP-PE respecte a l’ordenació de la UA-3
la Coma (Exp. 2005/016202/G)

15/03/2007

DOGC 4863 de 17.04.2007

MP-PE respecte als accessos a les ruïnes
d’Empúries (Exp. 2007/026820/G)

11/02/2010

DOGC 5595 de 25.03.2010

MP-PE respecte al límit de l’àmbit

30/04/2019

Pendent de publicació
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B.

EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 1986/1993

El planejament general vigent al municipi de l’Escala és el Pla general
d’ordenació urbana de l’Escala, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona en data 6 de juny de 1993 (expedient 1992/000894/G).
Les Normes urbanístiques es van aprovar al BOP el 7 de juliol de 1993 i al
DOGC en dates 11/04/2002 i 10/09/2007.
1.

Disposicions generals respecte al Pla Especial d’Empúries de 1990

La revisió del PGOU de l’Escala va ser aprovada definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 12 de novembre de 1986. El Tribunal Suprem, en
sentència del 14 de novembre de 1990, va confirmar la sentència del TSJC per
la qual s’anulꞏlava l’acord d’aprovació definitiva de la revisió del PGOU de
l’Escala, per entendre que va introduir modificacions substancials en l’acte
d’aprovació definitiva, procedint a retrotraure l’actuació fins el moment en què
s’hauria procedit al tràmit de nova informació pública exigit a l’article 132.3b del
Reglament.
El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en Resolució publicada al
DOGC 1508 de 21 d’octubre de 1991 resolt el compliment de la referida
sentència, i en data 23 de gener de 1992 s’aprova inicialment i s’obre un nou
període d’informació pública del PGOU que es va anulꞏlar, aprovant-se
definitivament el 2 de juny de 1993.
Respecte al Pla especial d’Empúries de 1990, aquest s’aprova definitivament
abans de la sentència del Tribunal Suprem en base al PGOU aprovat
definitivament en 1986 que preveia la redacció d’aquesta figura de planejament
derivat.
El PGOU aprovat definitivament l’any 1993 manté el mateix redactat normatiu
respecte al Pla Especial d’Empúries que el PGOU de 1986, no es fa cap
referència explícita a la seva aprovació i vigència.
El PGOU de 1993, refós del PGOU de 1986, estableix que s’ha de redactar un
Pla Especial de l’àrea d’Empúries (PE.1) delimitant el seu àmbit, que coincideix,
excepte pel límit sud, amb el PE d’Empúries de 1990.
Les determinacions que el PGOU estableix respecte al Pla Especial d’Empúries
i Sant Martí es defineixen a l’article 33 de la Normativa Urbanística, que
corresponen a les mateixes determinacions del PGOU de 1986 :
“1 – En l’àmbit predeterminat als plànols es preveu la redacció, en un
termini no més llarg de dos anys, del Pla Especial d’Empúries i Sant
Martí.
2 – Seran objectius d’aquest Pla Especial:
a) La preservació de les ciutats grega i romana d’Empúries, la
necròpolis i territoris del seus voltants, i aquells paratges on s’han fet
troballes de materials arqueològics, o existeixen restes d’èpoques
medievals.
b) La preservació de l’entorn paisatgístic i ambiental.
c) La solució dels recorreguts de vianants i de vehicles dins d’aquest
recinte, així com l’aparcament.
d) La previsió d’ordenació d’usos paralꞏlels, culturals o de serveis als
visitants.
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e) L’ordenació de les platges d’Empúries i el seu entorn immediat,
amb la possibilitat d’aparcaments i serveis de lleure compatibles amb
el caràcter del lloc.
f) La regulació urbanística de les transformacions en les
construccions de Sant Martí d’Empúries.
g) La previsió d’ordenació dels espais públics a Sant Martí.
3 – La importància de les missions encarregades en aquest Pla Especial
fa que se li doni una categoria igual a la del propi Pla General, i des de
la normativa s’autoritza al Pla Especial a alterar les determinacions que
dins d’aquest àmbit fa el Pla General, sense que es pugui considerar
que això suposa modificació d’aquest últim, a causa del caràcter
provisional que dins d’aquesta àrea tenen les qualificacions concretes
que el Pla General estableix, tal i com s’explica a l’article 16 i a la
Disposició Transitòria cinquena.
b) Ampliar el termini i mantenir l’àmbit de sòl a urbanitzar prenent
garanties econòmiques que cobreixin el cent per cent de les obligacions
incompletes per assegurar-se que, en el cas de tornar-se a donar un
altre incompliment, pugui ser l’Ajuntament qui executi l’obra.
c) Assumir, l’Ajuntament, les responsabilitats de la promoció canviant el
sistema d’actuació pel de cooperació i/o deixant reduïda la urbanització
a allò que ha estat totalment urbanitzat fins a aquella data.
2.

Ordenació urbanística del PGOU dintre de l’àmbit del PE

a)

Classificació del sòl

El PGOU de 1993 dintre de l’àmbit de PE que delimita, manté la mateixa
classificació del sòl que el PE d’Empúries de 1990, excepte, en aplicació de la
Sentència 783/96, per una petita part de terrenys situats al sud de l’Hostal
Empúries que es classifiquen com a sòl urbà, anteriorment estaven classificats
com a sòl no urbanitzable, on es preveu l’ampliació d’aquest establiment
hoteler.
b) Sistemes generals
Respecte al sistema viari (clau A) el PGOU:


recull la xarxa primària (Gi-623), secundària (GIP-6307 i GIV-6322) i la
xarxa urbana existent dintre de l’àmbit.



manté el traçat del passeig litoral i de la xarxa rural existent

Dintre del sistema viari i el sistema d’espais lliures es preveuen diverses zones
destinades a sistema d’aparcament (clau AB), que són:


Aparcament de Sant Martí 1



Aparcament de Sant Martí 2



Aparcament al costat del cementiri



Ampliació dels aparcaments de l’Hostal Empúries i de les Ruïnes

El PGOU qualifica com a sistema d’espais lliures (clau B) :


El Parc del Ter Vell situat a la desembocadura de l’antic riu,



L’espai lliure situat al front marítim al voltant del passeig i les platges
entre el Rec del Molí i el Moll del Grec.



Les zones verdes previstes dintre del polígon d’actuació UA-106
Empúries I, i UA-105 La Coma.
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Els terrenys que envolten la cruïlla de la GI-623 i GIP-6307, així com els
terrenys on s’ubiquen les ruïnes de l’ermita de Santa Margarita

El sistema de platges i costes (clau C) delimitat per la legislació sectorial, no es
reveu cap actuació.
El sistema de protecció general (clau D) correspon als sòl destinats a ser de
domini públic en aplicació de les legislacions sectorials.
El sistema d’equipaments comunitaris (clau E) manté com els equipaments
comunitaris existents, Museu arqueològic, Cementiri de Sant Martí i Alberg
Empúries; i dues reserves sense ús específic provinent de les cessions
urbanístiques del polígon d’actuació UA-104B Empúries II i UA 102 Hostal
d’Empúries.
El PGOU preveu dos terrenys destinats a sistema de serveis tècnics (clau F) un
existent vinculat al polígon d’actuació UA-105 la Coma, i l’altra com a nova
previsió al costat de l’aparcament Sant Martí 1.
El PGOU assenyala diferents llocs com a Protecció dels jaciments arqueològics
(clau P) que mereixen un grau de protecció per estar vinculats a jaciments
arqueològics, amb independència de la seva classificació i qualificació
urbanística.
c)

Zonificacions

Les qualificacions en sòl urbà són:


Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1a) Correspon als edificis
inclosos en el Catàleg de construccions d’interès històric, artístic,
ambiental o representatiu del PGOU.



Zona de vivendes unifamiliars aïllades (clau 5a/5a’). Correspon a la
tipologia de ciutat jardí, habitatges unifamiliars implantats lliurement
dintre d’una parcelꞏla. Dintre de l’àmbit del PE es qualifiquen amb
aquesta zona parcelꞏles dels polígons UA-106 Empúries I, UA-103
Empúries I, 104-B Empúries II, i UA-105 la Coma.



Zona de vivendes plurifamiliars aïllades (clau 7h). Correspon a la
tipologia d’edificis plurifamiliars implants lliurement dintre d’una
parcelꞏla. Dintre de l’àmbit del PE es qualifiquen amb aquesta zona
algunes parcelꞏles de la UA-106 Empúries I. La normativa urbanística
recull les mateixes determinacions que el PGOU de 1986 establia per
aquesta qualificació.



Zona de serveis hotelers (clau 11). Correspon a parcelꞏles destinades a
l’allotjament temporal de persones en la modalitat d’hotel. El PE preveu
la restauració de l’antic Hostal Empordà i la regulació de la seva
possible ampliació.

Les qualificacions en sòl no urbanitzable són:


Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1a) Correspon a edificis
inclosos en el Catàleg de construccions d’interès històric, artístic,
ambiental o representatiu del PGOU de 1993



Zona de protecció d’elements (clau 20) Correspon a aquells terrenys
que precisen una especial protecció pels seus valors



Zona rústica de regim ordinari (clau 21) Correspon a terrenys que no
disposen d’una protecció específica i que generalment es destines a
usos agrícoles.
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d) Àmbits subjectes a planejament derivat o gestió
EL PGOU de 1993 dintre de l’àmbit del PE-Empúries delimita sis polígons
d’actuació i un sector de sòl urbanitzable no programat.
Dels polígons d’actuació hi ha quatre que són iguals entre els dos
planejaments, canviant únicament la seva denominació:


UA 103 Empúries I (UA-2 Necròpolis Granada)



UA 105 La Coma (UA-3 la Coma)



UA 106 Empúries I (UA-0 Empúries 1)



UA 107 Empúries I (UA-1 Sota la Costa), aquesta unitat està
parcialment inclosa dintre de l’àmbit del Pla especial

Respecte a la UA-4 Sant Martí, polígon delimitat pel Pla Especial, el PGOU no
l’incorpora.
Respecte a la UA-5 l’Eugasser, , l’any 1991 es va subdividir en dues unitats
que el PGOU recull i denomina 104-A i 104-B Empúries II, mantenint
l’ordenació.
Respecte al sector de sòl urbanitzable no delimitat SUNP-I Hotel Horts Puig, no
s’ha desenvolupat.
3.

Sentència 783/96 de 12 de setembre.

Segons sentència núm. 783 de data 12 de setembre de 1996, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va estimar el recurs contenciós-administratiu
presentat per l’Ajuntament de l’Escala i va anulꞏlar específicament una part del
contingut de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme, de data
3 de febrer de 1993.
Posteriorment, el Tribunal Suprem va ratificar la sentència mitjançant la
desestimació del recurs de cassació núm. 9436/1996 presentat per la
Generalitat de Catalunya.
De les determinacions anulꞏlades per la Sentència, dues afecten a l’àmbit
territorial del Pla Especial d’Empúries, en el sentit que les determinacions
vàlides han de ser les de l’aprovació provisional en cada un dels punts
especificats:
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Determinacions anulꞏlades de l’acord
d’aprovació definitiva

Determinacions vàlides de l’aprovació
provisional

84/92

Mantenir les determinacions del Pla general
aprovat definitivament per la CUG el 12 de
novembre de 1986.

Establir l’obertura d’un pas a la muralla de
Sant Martí.

Mantenir les determinacions del Pla general
aprovat definitivament per la CUG el 12 de
novembre de 1986.

Modificar les zones d’equipaments del Pla
Especial Empúries i preveure l’ampliac1ó de
l’hotel del mateix nom dins el perímetre de la
finca.

91/92

Amb aquesta Sentència es delimita un nou polígon d’actuació, la UA-102
Hostal Empúries, que el Pla especial no delimita. Aquest polígon es regula a
l’article 25.3 de la Normativa del PGOU i a continuació es detalla:


UA-102 Hostal Empúries. Polígon d’actuació delimitat per distribuir
equitativament els beneficis i càrregues derivats de les cessions
urbanístiques i obres d’urbanització definides en l’ordenació. El polígon
d’actuació inclou terrenys classificats com a sòl urbà i també com a sòl
no urbanitzable. El PGOU estableix també la tramitació d’un Estudi de
Detall per definir les alineacions, rasants i volums de l’edificació.
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Plànol de planejament vigent

Imatge estat actual

El sistema de gestió és de reparcelꞏlació en la modalitat de
compensació bàsica. Aquest polígon ha iniciat el seu desenvolupament
formalitzant la cessió dels terrenys qualificats com a sistema viari i
espais lliures segons projecte de reparcelꞏlació voluntària (acord de Ple
d’acceptació de les cessions el 31 de març de 2008). Resta pendent la
cessió de l’equipament públic previst en l’ordenació situat a l’interior dels
terrenys qualificats com sòl d’aprofitament privat.
Respecte a les obres d’urbanització, s’estan executat per fases.
Amb aquesta nova unitat d’actuació el PGOU delimita els següents
polígons dintre de l’àmbit territorial del Pla Especial d’Empúries:
Situació dels polígons delimitats pel PGOU i correspondència amb el PE
PGOU 1993

PE-Empúries

102 Hostal Empúries

No es delimita

Parcialment desenvolupat

103 Empúries I

UA-2
Granada

Desenvolupat

104-A Empúries II

UA-5 l’Eugasser

Necròpolis

104-B Empúries II

4.

Desenvolupament

Parcialment desenvolupat
No desenvolupada

105 La Coma

UA-3 la Coma

Parcialment desenvolupat

106 Empúries I

UA-0 Empúries 1

Parcialment desenvolupat

107 Empúries I

UA-1 Sota la Costa

Desenvolupat

No es delimita

UA-4 Sant Martí

No desenvolupat

Modificacions puntuals PGOU que afecten l’àmbit del PE Empúries

Des de l’entrada en vigor del PGOU el 14 de juliol de 1993, s’han aprovat
definitivament quatre modificacions puntuals de planejament que afecten
l’ordenació de l’àmbit inclòs en el Pla Especial d’Empúries i una s’ha suspès:
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1. MP-PGOU respecte a la qualificació de la finca situada a la carretera del
Museu 36, la CUG el 8 de març de 1995 suspèn la seva tramitació fins
que no s’aporti un informe favorable de la Direcció General de la
Joventut per afectar la finca on es troba l’Alberg de la Generalitat.
Aquesta modificació pretenia adequar els límits de la qualificació com a
equipament públic als límits de la finca on s’ubica l’Alberg de la
Generalitat. No es té constància si es va continuar la tramitació.
Posteriorment es tramita una Modificació puntual del Pla Especial
d’Empúries (Exp 2001/001075/G)
2. MP-PGOU incorpora el nou traçat de la rotonda situada entre la cruïlla
de les carreteres GI-623 i GIP-6307, també ordena els espais colindants
per a destinar-los a espais lliures i equipaments privats, així com
recupera els terrenys on s’ubiquen les ruïnes de l’ermita de Santa
Margarita. La modificació es va aprovar definitivament per la CUG el 21
‘octubre de 1998 (DOGC 2807 de 18.01.1999). Afecta els plànols
d’ordenació, si bé, la qualificació és confusa, atès que en alguns plànols
els terrenys es qualifiquen com espais lliures de titularitat pública i
equipaments privats, i en altres es manté com a Zona 21.
Posteriorment es va aprovar definitivament una Modificació puntual del
PE Empúries en el mateix sentit (Exp. 1998/000876/G)
3. MP-PGOU respecte a l’ordenació de la unitat d’actuació UA-105 la
Coma, aprovada per la CUG el 20 d’abril de 2006 (DOGC 4664 de
28.06.06). Afecta als plànols d’ordenació.
Posteriorment es va aprovar definitivament una Modificació puntual del
PE Empúries en el mateix sentit (Exp. 2005/016202/G)
4. MP- PGOU respecte a l’ordenació dels accessos a les ruïnes
d’Empúries, aprovada per la CUG el 11 de febrer de 2010 (DOGC 5595
de 25.03.2010). Afecta als plànols d’ordenació i a la normativa
urbanística.
Simultàniament es va aprovar definitivament una Modificació puntual del
PE Empúries en el mateix sentit (Exp. 2007/026820/G)
Actualment, s’ha inicial el tràmit d’aprovació d’una MP-PGOU per adaptar el sòl
no urbanitzable al PDU del sistema costaner, al Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, al Pla territorial
parcial de les comarques gironines i a la delimitació del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
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Modificacions puntuals del PGOU dintre de l’àmbit del PE Empúries
Modificacions puntuals del PGOU

Aprovació
definitiva

Publicació

MP-PGOU respecte a la carretera del
Museu, 36 (Exp. 1994/000781/G)

08/03/1995

MP-PGOU respecte a la rotonda de la GI623 i GIP-6307 (Exp. 1998/000747/G)

15/12/1998

DOGC 2807 de 18/01/1999

MP-PGOU respecte a l’ordenació de la
UA-105 la Coma (Exp. 2006/022338/G)

20/04/2006

DOGC 4664 de 28.06.06

MP-PGOU respecte als accessos a les
ruïnes d’Empúries (Exp. 2007/026815/G)

11/02/2010

DOGC 5595 de 25.03.2010

MP-PGOU respecte al sòl no urbanitzable
per adaptar-lo al planejament territorial,
urbanístic i sectorial

En redacció

C.

Suspesa

DIFERÈNCIES ENTRE EL PE-EMPÚRIES 1990 I EL PGOU 1993

Les diferències entre les disposicions del Pla Especial d’Empúries de 1990 i el
PGOU de 1993 són:


Respecte a la delimitació de l’àmbit, el PGOU exclou els terrenys situats
al sud del Molí del Rec, inclosos en la UA-107. Actualment s’està
tramitant una modificació puntual de PEU per adaptar-se al límit del
PGOU.



Respecte a la classificació del sòl, el PGOU classifica com a sòl urbà
els terrenys situats al sud de l’Hostal Empúries, per a la seva ampliació,
i el PE Empúries els classifica com a sòl no urbanitzable.



Respecte als sistemes comunitaris:
a) Sistema viari (clau A), el PGOU manté el traçat del passeig
litoral i suprimeix el nou traçat proposat pel PE a partir de la
platja del Moll Grec.
b) Sistema d’aparcaments (clau AB), el PGOU preveu un
aparcament al costat del Cementiri, no previst pel PE Empúries,
que preveu un altre, el de Santa Margarida, més al sud. També
el planejament general preveu ampliar els aparcaments de
l’Hostal Empúries i de les Ruïnes, respecte als previstos en el
PE.
c) Sistema d’espais lliures (clau B), el PGOU no preveu:


la zona verda situada en sòl no urbanitzable a l’oest de la
UA-106 Empúries I.



Les zones verdes al voltant del passeig litoral entre el Moll
Grec i el nucli de Sant Martí



Respecte al Parc de Sant Martí, no qualifica com a sistema
la zona verda situada sota la muralla meridional del nucli de
Sant Martí, i respecte a les dues zones verdes situades a la
muralla només les assenyala com a zona P, si bé són
finques de propietat municipal que s’utilitzen com a espais
lliures.
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d) En el sistema de platges i costes (clau C) el PGOU no preveu ni
la remodelació de la platja del Moll Grec ni el nou espigó a Sant
Martí d’Empúries del PE Empúries.
e) En el sistema d’equipaments comunitaris (clau E), el PGOU
suprimeix els dos nous equipaments culturals previstos en el PE
Empúries (un al nord del Museu -futur centre cultural
d’Empúries- i l’altre al costat de l’entrada a les ruïnes i de
l’Hostal Empordà -espai polivalent-) i incorpora una reserva
sense ús específic provinent de les cessions urbanístiques del
polígon d’actuació UA 102 Hostal d’Empúries.
f)

Respecte al sistema de serveis tècnics (clau F), únicament hi ha
una diferència en la ubicació del servei situat al costat de
l’aparcament de Sant Martí 1, el PGOU el situa al costat del
camí que envolta la muralla i el PE a continuació.

g) Protecció dels jaciments arqueològics (clau P), en el PGOU es
defineix aquesta qualificació com a preliminar a vegades
superposada a altres zonificacions i altres no. El PE Empúries
no la utilitza.


Respecte a les zonificacions:
a) Zona lliure privat (clau 0) El PE delimita i regula una subzona clau
0.1 de Sant Martí, no prevista al PGOU
b) Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1) El Pla especial també
delimita i regula dues subzones no previstes en el PGOU, les
subzones clau 1c i clau 1d.
En els plànols d’ordenació del PE Empúries i el PGOU s’assenyala
el Museu arqueològic amb la subzona 1d (subzona del PE per a
solars no edificats o edificacions afectades per alineació del nucli de
Sant Martí), creiem que es tracta d’una errada materials i hauria de
ser qualificat com subzona 1a (edifici inclòs en el Catàleg de
patrimoni del PGOU).
c) Zona de vivendes unifamiliars aïllades (clau 5a/a’). La normativa del
PGOU permet que l’alçada màxima de l’edificació principal en les
subzones 5a’ i 5b’ sigui de 4 metres, enlloc de 3,50metres que fixa el
PE. També el PGOU regula les separacions de les edificacions
auxiliar a carrers i veïns i el PE no.
d) Zona de vivendes plurifamiliars aïllades (clau 7h). La normativa del
PE remet la regulació d’aquesta subzona a les fixades pel PGOU de
1986, determinacions que recull íntegrament la normativa del PGOU
de 1993.
e) Zona de serveis hotelers (clau 11). Amb la subzona 11f es
qualifiquen els terrenys on s’ubica l’antic Hostal Empordà i la seva
possible ampliació. El Pla Especial regula els paràmetres edificatoris
i els usos admesos amb diferències als definits a l’article 25.3 de la
normativa del PGOU que regula la UA-102 (parcelꞏla única, densitat
de llits, alçada i usos)
f)



La regulació de les qualificacions en sòl no urbanitzable del PGOU i
el PE coincideixen

Respecte als polígons d’actuació o unitats d’actuació:
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El PGOU no delimita la unitat d’actuació delimitada pel Pla especial UA4 Sant Martí, i delimita un nou polígon d’actuació 102 Hostal Empúries,
no prevista en el Pla especial. Aquesta UA-102 difereix dels paràmetres
edificatoris i usos respecte al PE, tal com s’exposa a l’apartat e)
anterior.


Respecte a les unitats de paisatge previstes en el Pla especial, el
PGOU:
Port de la Flama: de les intervencions previstes el PGOU no preveu la
Remodelació de la platja del Moll Grec, i manté el traçat lineal de la
carretera del litoral, tampoc preveu la substitució de l’espigó de Sant
Martí, ni el passeig circular al voltant de la nova rada.
Equipament central: dels dos nous equipaments culturals previstos, el
situat al nord de la Neàpolis es substituït pel PGOU per un aparcament
públic, essent per tant incompatible, mentre que el situat al nord es
qualifica com a zona 20, podria ser compatible si és considerés com una
actuació específica d’interès públic.

Els parcs: dels dos parcs, el Parc del Ter Vell situat a la desembocadura
de l’antic riu, es recull al PGOU, respecte al Parc de Sant Martí l’àrea
situada al costat de la muralla, que el PGOU qualifica amb la clau P, seria
compatible amb el sistema d’espais lliures proposat pel planejament
derivat; la part que es situa més al sud el PGOU la qualifica com a zona
20, no com a sistema d’espais lliures, si bé té un ús públic d’esbarjo
associat al passeig marítim-. sota la muralla meridional del nucli de Sant
Martí.
Sant Martí d’Empúries: el PGOU qualifica amb la clau P tot el nucli de Sant
Martí, compatible amb la regulació del Pla especial.
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II.3 Planejament territorial i sectorial.
A.

EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES.

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) es va aprovar
definitivament el 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735 de 15.10.2010) definint
els objectius d’equilibri dels seus àmbits, seguint les determinacions fixades per
la Llei 23/83, de política territorial, i les directrius per als plans territorials
parcials del Pla territorial general de Catalunya.
El PTPCG inclou el municipi de l’Escala dintre de l’àmbit de la Badia de Roses
Sud, que compren els municipis de l’Armentera, l’Escala, Sant Pere Pescador,
Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum. El Pla fixa
determinacions que els planejaments urbanístics han de recollir sobre el
sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i el sistema
d’infraestructures de mobilitat:
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a) Sistema d’espais oberts
Pel que fa al sistema d’espais oberts, el PTPCG considera tot el sòl classificat
com a no urbanitzable dins de l’àmbit del Pla especial com una única categoria,
la de sòl de protecció especial.
La consideració de sòl de protecció especial, comprèn aquells sòls que, per
valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el
PTPCG considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i
contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt
d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció especial també incorpora aquells espais que han estat
protegits per la normativa sectorial o per planejaments específics, sigui el Pla
d’Espais d’Interès Natural, la Xarxa Natura 2000 o el Pla director urbanístic del
sistema costaner (PDUSC).
Dintre de l’àmbit del Pla especial, únicament la Muntanya Rodona - Les Corts
està inclosa dintre del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix, espai
que el PDUSC també havia considerat com a sòl especial costaner.
El Pla especial d’Empúries qualifica majoritàriament el sòl classificat com a sòl
no urbanitzable com a Zona rústica de protecció d’elements (clau 20) definint-la
com aquells terrenys que precisen d’una especial protecció per motius
ecològics, arqueològics, paisatgístics, cursos d’aigua, comunicacions i històricsartístics. Els valors a protegir i la normativa corresponent són molt genèrics, i
s’haurien d’adequar a les directrius i determinacions pel sòl de protecció
especial del PTPCG.
b) Sistema d’assentaments
El PTPCG determina l’estratègia de millora i compleció nucli de Sant Martí
d’Empúries.

Aquesta estratègia s’aplica en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no
tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes. L’objectiu genèric
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d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquest nucli com a patrimoni
urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a les activitats
rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a la segona residència
de reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala.
El Pla especial d’Empúries ja preveu la conservació del nucli urbà de Sant Martí
pel seu valor patrimonial. No preveu cap ampliació únicament la construcció de
dos solars (inclosos en la UA-4) no edificats. Per tant, el Pla especial s’adequa
a les previsions que el PTPCG preveu pel nucli de Sant Martí.
c) Sistema d’infraestructures
En relació a les infraestructures de mobilitat i transport, el PTPCG recolza
l’accessibilitat viaria a aquest àmbit sobre l’eix interior nord-sud de la C-31.
Aquest eix ha de canalitzar els trànsits de pas per l’àmbit i garantir una bona
accessibilitat a l’Escala mitjançant la xarxa viària local.
Les vies que afecten aquest Pla especial són:
Vies estructurants secundàries


Carretera GI-623 a Viladamat

Vies integrades


Carretera GIP-6307 a Sant Pere Pescador



Accés al nucli urbà a través de l’antiga GI 630



Carrer Puig i Cadafalch d’accés a les ruïnes d’Empúries (GIP6304)

Totes aquestes vies actualment estan executades.
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GIP-6307

GIP-6304

GI-623

GI-630

GI-6322

GI-632

B.

LLEI 15/2010, DEL 28 DE MAIG, DE DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DEL
MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER, DE DUES RESERVES
NATURALS PARCIALS I D’UNA RESERVA NATURAL INTEGRAL.

L'any 2010, va ser aprovada la "Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves
naturals parcials i d'una reserva natural integral". Dintre del Parc Natural
s’inclou l’espai de la Muntanya Rodona – Les Corts dintre del sector del Massís
del Montgrí, Illes Medes, antic Estany de Bellcaire i les Rodrigones de l’Escala.
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El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge que ha d’establir la
regulació detallada del Parc encara no ha estat aprovat. Fins la redacció del Pla
especial, l’article 4 de la Llei estableix Normes de protecció de l’àmbit terrestre
del Parc Natural.
El Pla especia d’Empúries al ser anterior a aquesta Llei s’haurà d’adaptar a les
seves determinacions.
C.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DEL
PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’ALT EMPORDÀ

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà es situa al nord-oest de
l’àmbit del Pla especial d’Empúries, i per tant no hi ha terrenys inclosos dintre
d’aquest Parc Natural.
Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya -Gov/254/2010- de 23 de
novembre, es va aprovar definitivament el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (DOGC núm. 5779 de
21 de desembre de 2010). L’àmbit territorial d’aquest Pla especial inclou alguns
sectors perifèrics a més de l’espai pròpiament del Parc Natural, per tal
d’assegurar la seva protecció i connectivitat.
Amb aquesta finalitat el Pla especial de protecció inclou dintre del seu àmbit els
terrenys situats entre el camí del cementiri vell i la Gi-630 del Pla especial
d’Empúries i els qualifica com a Zona perifèrica de connexió i protecció (clau
6).
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El Pla especia d’Empúries al ser anterior al Pla especial de protecció del Parc
Natural s’haurà d’adaptar a les seves determinacions.
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II.4 Planejament urbanístic
A.

PLA DIRECTOR DEL SISTEMA COSTANER

El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat definitivament
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25 de maig de 2005
(DOGC 16/06/2005). El PDUSC va ser modificat puntualment l’1 d'agost de
2014 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat (DOGC 7/10/2014).
El PDUSC dintre de l’àmbit del Pla especial d’Empúries afecta al sòl no
urbanitzable del municipi de l’Escala amb les categories C1, C3 i CE d’acord
amb el plànol següent:
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D’acord amb la documentació gràfica del PDUSC, dintre de l’àmbit del Pla
especial d’Empúries hi ha:
-

Una unitat territorial inclosa en el sòl no urbanitzable costaner 1 (clau
NU-C1 i codi C1) que és la UTR-C 036 Empúries, sòls amb valor
intrínsec i amb capacitat connectora entre els àmbits pròpiament del
litoral i els interiors, també s’inclou altres sòls amb un valor digne de
protecció en coherència amb els objectius del PDU. Els usos estan
regulats a l’article 15.2 de la Normativa del PDUSC

-

Una unitat territorial inclosa en el sòl no urbanitzable costaner 3 (clau
NU-C3 i codi C3) que és la UTR-C 038 Els Recs, sòls situats fora de la
franja de 500 metres del litoral, però dins de l’àmbit d’influència de
l’espai costaner, la protecció dels quals resulta necessària per
l’acompliment dels objectius del Pla. El règim d’usos estan regulats a
l’article 15.4 de la Normativa del PDUSC i correspon al règim regulat
per la Llei d’Urbanisme i el planejament general.

-

Una unitat territorial inclosa en el sòl costaner especial (codi CE) que és
la UTR-CE 037 Rec del Molí, que correspon al sòl classificat com
urbanitzable no delimitat o no programat inclòs en el sector SUNP-I
HOTEL HORTS PUIG. La DA 1a i l’article 17.2 de la Normativa del
PDUSC determina que l’Ajuntament haurà d’adaptar el planejament
general al PDUSC en cas que vulgui transformar aquests sectors, i
s’hauran de tenir en compte les limitacions definides a l’article 20 de la
Normativa

Les Normes urbanístiques del PDUSC determinen que correspon al
Planejament urbanístic general municipal, bé directament o a través de Plans
especials, la concreció, regulació i desenvolupament dels usos i activitats
admesos pel PDUSC en cada subcategoria de sòl no urbanitzable costaner,
amb subjecció a les determinacions del Pla director i amb coherència als
objectius establerts a l’article 1.
Per tant, es considera que el Pla especial d’Empúries haurà d’adaptar els usos
dels sòls inclosos en les categories C1 i C3 a les determinacions que el
PDUSC.
B

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REVISIÓ DELS SÒLS NO SOSTENIBLES DEL
LITORAL GIRONÍ (PDU-RSNS)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 17 de gener de
2019, va acordar la suspensió potestativa de tramitacions i llicències en la
franja de 500m des del DP, del PDU-RSNS a l’empara de l’article 73.1 del
TRLUC. Aquesta suspensió de llicències afecta dintre de l’àmbit del Pla
Especial d’Empúries unes parcelꞏles situades entre els carrers Puig i Cadafalch
i les Coves, que s’assenyalen en els plànols d’ordenació.
Posteriorment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de
13 de febrer de 2019, acorda assumir els Objectius, propòsits i avanç del Pla
director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNS), ampliant els àmbits subjectes a suspensió potestativa de tramitacions i
llicències. Aquest segon acord de suspensió potestativa afecta dintre del Pla
especial d’Empúries al polígon d’actuació UA-104B Empúries II i el sector de
sòl urbanitzable no delimitat SUNP-I Hotel Horts Puig, ambdós no
desenvolupats.
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III.

MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
III.1 Objectius i criteris d’actuació
El Pla especial d’Empúries de 1990, desenvolupant les determinacions del
PGOU de 1986, tenia els objectius i criteris d’actuació que es relacionen a
l’apartat II.2 A de la Diagnosi urbanístic.
El Pla especial reconeixia en aquest territori tres factors determinants:
-

Un entorn natural privilegiat per les seves característiques ambientals i
paisatgístiques.

-

Un patrimoni històric excepcional que s’ha de preservar

-

Un espai d’atracció turística i de lleure que ha de ser compatible amb la
preservació dels dos valors anteriors.

Aquesta doble finalitat sobre el territori, preservació dels seus valors històricnaturals i el gaudi d’aquest entorn per la ciutadania continua essent vigent avui
en dia. El present Pla especial urbanístic es planteja mantenir com a propòsit
genèric compatibilitzar aquests interessos de preservació del territori i de gaudi
per la ciutadania, a l’hora que s’adapta el planejament derivat al marc legislatiu
en matèria ambiental i urbanística.
Enunciat aquest propòsit general, l’adaptació del PEU planteja guiar el nou
planejament en base als següents objectius és específics :

Encaixament territorial: cercar l’encaix de les determinacions del PEU
amb el planejament territorial (PTPCG), sectorial (espais protegits i els plans
especials que els regulen), urbanístic (PDUCS) i municipal (PGOU-1993 i
Catàleg de Masies i Cases Rurals) i la voluntat municipal en l’ordenació
urbanística del seu territori.

Classificació del sòl: si bé el PEU no té competències en la
modificació del règim del sòl, sí pot establir condicions en els sectors o
polígons no desenvolupats, amb la finalitat de preservar els valors que es vol
protegir.


Sistemes urbanístics:
- Mobilitat,
 respecte a les vies principals i secundàries, permeabilitzar
socialment les diferents infraestructures viàries que envolten
l’àmbit del Pla,
 dotar de continuïtat els diferents trams que configuren la xarxa
de camins i senders, permeabilitzant les infraestructures viàries
per a vehicles que envolten l’àmbit, així com millorar la connexió
entre els diferents camins,
 preservar, recuperar i condicionar els camins històrics que
travessen l’àmbit, de forma que es posi en valor tot el paisatge
que envolta les ruïnes a l’altra banda del front marítim.
 potenciar les vies per a bicicletes a l’interior de l’àmbit i amb la
connexió amb la resta del municipi
 avaluar la suficiència d’aparcament, establint les mesures
d’integració amb l’entorn

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’EMPÚRIES

44

- Equipaments, avaluar la necessitat de mantenir la
d’equipaments culturals prevista en el Pla especial de 1990

reserva

- Espais lliures,
 completar les zones verdes en la franja litoral de forma que es
consolidi el parc marítim com l’eix vertebrador que ja és.
 Crear una nova àrea al voltant de la muralla meridional de la
ciutat romana.
- Xarxa hidrogràfica, preservar el rec del Molí i el de Cinyana així com el
seu entorn
- Costaner, mantenir la dicotomia entre la preservació d’aquest hàbitat
natural de les dunes litorals i les platges, i l’activitat turística


Ordenació del sòl urbà
- Revisar la normativa urbanística
- Revisar els polígons d’actuació en fase de desenvolupament o no
executats, en especial el tractament dels seus límits, les
característiques de la seva urbanització, i l’impacte urbanístic
respecte a l’entorn



Ordenació del sòl no urbanitzable
- Protecció d’espais d’interès natural d’àmbit supramunicipal
- Protecció d’espais i elements d’interès natural d’àmbit més local
- Protecció del caràcter rural de les Corts i la franja occidental del
turó d’Empúries
- Revisar les qualificacions del SNU fent-les compatible amb
l’ordenada al PTP-CG
- Revisar els usos admesos i les condicions d’edificació



Patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric i natural
- Protecció del patrimoni arqueològic de les ciutats grega i romana
d’Empúries i dels terrenys on poden existir restes d’altres
èpoques.
- Protecció de patrimoni històric i arqueològic del nucli urbà de Sant
Martí d’Empúries, declarat Conjunt històric –BCIN- revisió de
l’ordenació i la normativa urbanística
- Protecció dels béns culturals d’interès nacional (BCIN), dels béns
culturals d’interès local (BCIL) i dels béns catalogats pel
planejament municipal i derivat
- Ampliació dels béns a protegir amb aquells elements que malgrat
no haver estat catalogats, reuneixen els valors necessari per serho.
- Preservació dels elements de pedra seca i especialment dels murs
que delimiten els camins i propietats
- Preservació dels arbres monumentals mitjançant la delimitació d’un
radi de protecció i l’establiment d’una normativa reguladora
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Biodiversitat
- Manteniment del mosaic compost per l’alternança d’espais oberts i
tancats
- Conservar i potenciar la presència dels prats secs mediterranis
- Manteniment dels espais agrícoles i de l’activitat agrícola
- Conservació i millora de l’estructura del petits rodals arbrats i de les
masses arbrades
- Foment i conservació dels diferents marges arbrats i arbustius que
delimiten l’actual parcelꞏlari agrari
- Conservació i millora dels hàbitats dunars i especialment de
l’hàbitat de Dunes fixades amb pins situats fora de l’àmbit del
forest de propietat pública Duna Litoral
- Fomentar l’eradicació de la flora exòtica invasora i especialment
d’aquelles espècies incloses al Catàleg espanyol d'espècies
exòtiques invasores regulat pel RD 630/2013, de 2 d'agost (BOE
núm. 185 - 3/08/2013) i el Reglament (UE) 1143/2014, de 22
d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció
i propagació d’espècies exòtiques invasores.



Paisatge:
- Comptabilitzar la conservació de les masses forestals amb la funció
d’ocultació i l’establiment de mesures de prevenció d’incendis
- Preservar i fomentar la conservació d’aquelles masses forestals que
actuen de pantalles d’ocultació per aquelles edificacions o
elements paisatgísticament discordants
- Regular els diferents tipus de tanques presents en sòl no
urbanitzable i definir i implantar un únic model
- Preservar aquells espais visualment més vulnerables i que
configuren la visibilitat o el patró paisatgístic denominador de tot
l’àmbit del Pla Especial
- Donar compliment a les Directrius de paisatge definides a la normes
d’ordenació territorial del Pla Territorial de les comarques
gironines i que ten de referència aquells aspectes presents dins
l’àmbit del Pla
- Dotar d’arbrat les distintes zones d’aparcament, tant de titularitat
pública com privada,
- Regular la diferent senyalització pública existent dins l’àmbit del PE
adoptant de referència el Manual tècnic de senyalització dels
espais naturals protegits de Catalunya



Riscos ambientals
- Considerar els riscos ambientals existents, especialment els riscos
associats al risc d’incendi forestal i el risc d’inundabilitat associat
a la xarxa hídrica.
- Donar compliment a la legislació vigent amb matèria de prevenció
d’incendis forestals, especialment en l’obertura de franges en els
polígons obligats i de tractament de le sparcelꞏles no
urbanitzades de les distintes urbanitzacions presents
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- Delimitar i considerar les zones incloses dins les àrees de flux
preferent
- Recuperar les dinàmiques litorals sedimentaries de les platges

III.2 Descripció de la proposta
A

CLASSIFICACIÓ EL SÒL

Com s’ha exposat anteriorment, el PEU no té competències urbanístiques
respecte a la classificació del sòl, per tant, es manté el règim del sòl vigent
sense introduir modificacions.
B SISTEMES

a) Mobilitat,
Xarxa primària i secundària
Les actuacions previstes en la xarxa primària i secundària incloses dintre del
PEU ja estan executades. No obstant els projectes de les vies Gi-623 i Gi-6370
realitzats, que envolten pel sud i l’oest l’àmbit del PEU, han suposat una
barrera física que dificulta l’accés dels vianants i les bicicletes a Empúries des
de la resta del territori. Com s’ha exposat anteriorment, un dels objectius
d’aquest PEU serà permeablitzar aquestes vies, minimitzant en la mesura que
sigui possible, el factor barrera que suposen en el territori.
Xarxa de camins
Respecte a la xarxa de camins, excepte el passeig del litoral, només s’han
realitzat feines de manteniment que en alguns casos ha estat insuficients i ha
portat a la desaparició d’alguns trams. Aquests camins són molt utilitzats pels
ciutadans, normalment residents del municipi, que volen tranquilꞏlitat i gaudir
d’un paisatge i unes vistes excepcionals del municipi però també del golf de
Roses, la plana de l’Empordà, i els Pirineus-l’Albera.
El PEU proposa varies actuacions en la xarxa de camins, entre elles:
1. Recuperar i potenciar alguns del camins històrics existents com:
-

el camí Vell de l’Escala a Sant Martí, aquesta via es conserva en la
zona més propera a l’Escala, ja que es superposa amb un carrer urbà
de la urbanització dels Emperadors (carrer de la Palanca) i recentment
s’ha recuperat el següent tram fins l’aparcament situat al nord de
l’Hostal Empordà. Des d’aquest punt el camí es perd, perquè travessa
les instalꞏlacions tancades del MAC, i respecte a la part nord del museu
fins l’aparcament de Sant Martí, es troba força abandonat. Es proposa
recuperar les parts del camí situades fora de les instalꞏlacions del MAC,
connectant-les amb el passeig del litoral, algunes connexions en la zona
sud ja s’han executant, mentre que en la zona nord es proposa obrir
una connexió paralꞏlela a la muralla de la Neòpolis segons la proposta
del projecte “Empúries. Adequació de les restes del front litoral i portuari
de la Neòpolis” de l’arquitecte Joan Falgueres Font.

-

El camí dels Xiprers o de l’Esguasser travessa pel límit nord-oest els
polígons d’actuació UA-104A i UA-104B, es proposa que es mantingui
el seu traçat i la conservació de les dues fileres de xiprers que la limiten.
Els projectes d’urbanització d’aquests dos polígons hauran d’integrar i
conservar aquesta via per la seva qualitat paisatgística que permet una
millor integració del teixit residencial amb el sòl rural que l’envolta.
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-

Els camí del Cementiri Vell, es proposa ampliar la seva secció
incorporant els murs de paret seca que encara es conserven
parcialment entre l’amfiteatre i el creuament amb el camí del Mas
Estruch.

-

Consolidar l’accés que uneix la urbanització dels Emperadors amb
la zona de l’amfiteatre. Si bé no es traca d’un camí tradicional, existeix
aquest accés que s’utilitza pels residents en la urbanització. Atès que
transcorre per terrenys de titularitat privada es proposa la seva
adequació com a camí per a vianants.

-

Amb caràcter general en els camins històrics s’hauria de millorar la seva
pavimentació i delimitació, així com reconduir les aigües de pluja per
evitar el seu deteriorament. Les pavimentacions hauran de ser naturals,
com sauló, evitant els acabats impermeables.

2. Creació de dos trams nous de camins:
-

Completar una anella perimetral de camins per a vianants i bicicletes
que connecti el passeig del litoral, camí paralꞏlel al Rec del Molí, carril
bici paralꞏlel a la Gi-630 fins la rotonda de la Gi-623 i continuant-lo per la
Gi-6370 fins l’existent que arriba el nucli de Sant Martí d’Empúries.
Aquesta anella permet relligar tot el perímetre i interconnectar entre si
tots els camins que arriben a l’anella.

-

Crear un nou camí / carril bici per la banda oest de la carretera Gi6370 entre la rotonda amb la Gi-623 i el camí de Cinc Claus, que
permet a més de millorar la connexió, facilitar l’accés a les ruïnes de
Santa Margarida.

3. Donar continuïtat a la xarxa de camins històrics amb la creació de quatre
passos per vianants i bicicletes en la Gi-630 i la Gi-6370 :
-

Millorar la continuïtat del camí del Rec del Molí amb un nou pas entre la
Gi-630 i la Gi-623, habilitant un pas soterrani per sota de la Gi-623

-

Connectar els camins dels Camps de Pilans i Molí del Rec a Santa
Margarida amb el camí del mas Estruch (connexió sud-nord), realitzant
un encreuament de la Gi-630 davant de l’Oficina de Turisme –al costat
de la rotonda-. En aquest punt connectaria amb l’anella perimetral.

-

Connectar el camí del Cementiri Vell (nucli de l’Escala i urbanització
dels Emperadors) amb el camí de Cinc Claus, habilitant un pas en la Gi6370 (connexió est-oest) que enllaci amb el nou camí paralꞏlel per l’oest
a aquesta carretera.

-

Connectar el nucli de Sant Martí i el camí del Mas Estruch amb la
urbanització Eugasser, amb el camí dels Xiprers i el dels recs, que a la
vegada connecten amb el camí de Cinc Claus (connexió est-oest per la
zona nord). Actualment aquesta connexió existeix a l’encreuament del
carrer de l’Ullal i la carretera, però s’haurà de millorar la seva
ilꞏluminació i senyalització.

Aparcaments
Dintre de l’àmbit del PEU hi ha tres zones d’aparcaments públics, els dos
situats a l’entrada de Sant Martí i el situat entre l’Hostal Empordà i l’entrada al
MAC. Es considera suficient la dotació d’aparcament, si bé, el PEU preveu
regular en la seva normativa el tractament d’aquestes àrees amb la finalitat
d’integrar-les amb l’entorn (paviments no impermeabilitzants, plantació d’arbrat,
tractament cromàtic,...)
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b) Equipaments.
El Pla especial de 1990 preveia dues reserves d’equipaments culturals al
voltant del MAC. La situada al sud es van requalificar com aparcament en la
MP-PEU-5, i la situada al nord, que el PGOU no la va reconèixer. Aquesta
reserva situada al nord del MAC no es creu convenient mantenir-la perquè no
hi ha previsions de construir cap equipament cultural i el seu impacte
paisatgístic és alt per situar-se en una cota elevada.
El PGOU preveu un petit equipament públic en el polígon d’actuació UA-102
Hostal Empordà, no previst pel Pla especial de 1990. Aquest equipament
s’ubicaria dintre de les instalꞏlacions privades hoteleres sense accés públic, el
planejament no preveu cap ús concret. L’Ajuntament considera més oportú que
aquesta cessió d’equipament es substitueixi per una cessió de terreny
destinada a sistema d’espais lliures per ampliar el parc marítim que connecta
l’Escala amb Sant Martí d’Empúries.
Es manté la qualificació d’equipament comunitari públic del MAC, l’alberg de la
Generalitat, el Cementiri Vell i l’oficina de Turisme; i com equipament privat les
reserves previstes al costat de la rotonda de la Gi-623. Es reconeix com a
equipament l’edifici d’entrada al MAC,
Respecte als serveis tècnics es mantenen els ja previstos.
c) Espais lliures,
A part de mantenir les zones verdes previstes pel Pla especial de 1990 i no
reconegudes pel PGOU vigent, es proposa incrementar els espais lliures amb
les següents incorporacions:
-

completar la zona lliure del front de mar, amb la incorporació al
sistema dels espais privats situats el nord (pineda on hi ha instalꞏlat un
aparcament privat) i sud de l’Hostal Empordà (pineda fins la
urbanització dels Emperadors). També s’incorpora com a sistema
d’espais lliures els terrenys ocupats per l’antic aparcament del jaciment,
al costat de Porta Marina, on l’Ajuntament preveu executar un projecte
d’integració paisatgística per incorporar-lo al Passeig marítim redactat
per l’Estudi Martí Franch.

-

Es proposa crear una nova àrea d’espais lliures al voltant de la
muralla meridional amb la finalitat d’apropar aquest element,
l’amfiteatre i la palestra a l’entorn immediat, seguint la proposta del
projecte “Empúries. Adequació de les restes del front litoral i portuari de
la Neòpolis” de l’arquitecte Joan Falgueres Font. Aquesta actuació a
més suposaria un coixí entre la urbanització dels Emperadors i les
restes arqueològiques, i es potenciaria el camí del Cementiri Vell.

d) Xarxa hidrogràfica
Es manté la qualificació de sistema hidrogràfic dels recs del Molí i de la
Cinyana, s’assenyala en els plànols d’ordenació les seves zones servituds i
s’incorpora a la normativa urbanística les determinacions necessàries per a la
seva protecció.
S’incorpora al PEU les zones de flux preferent i zona inundable de l’Estudi
d’inundabilitat redacta per l’enginyer tècnic d'obres públiques Jordi Oliveras per
a la revisió del PGOU vigent.
Dintre de l’àmbit els terrenys classificats com a sòl urbà i urbanitzable afectats
per risc d’inundació són:
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-

UA-104A Empúries I, les parcelꞏles no edificades estan afectades per la
Zona de flux preferent així com a part dels terrenys qualificats com a
espais lliures al voltant de la rotonda. Aquest polígon ha iniciat
parcialment el seu desenvolupament però resta urbanitzar els carrers
interior. La normativa urbanística haurà de regular la futura implantació
dels edificis.

-

UA-104A Empúries II afectada totalment per la Zona inundable i una
petita part per Zona de flux preferent. Aquest polígon no està urbanitzat
ni edificat, i ha estat inclòs com un àmbit subjecte a suspensió
potestativa de tramitació i de llicències per l’Avanç del Pla director
urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNS).

-

UA 106 Empúries I, unes parcelꞏles no edificades entre el carrer de les
Coves i el rec del Molí estan afectades per la Zona inundable, aquest
polígon està en procés de desenvolupament, i es troba molt consolidat
per l’edificació. La normativa urbanística haurà de regular la futura
implantació dels edificis afectats pel risc d’inundació.

-

Terrenys ocupats pel Parc del Ter Vell i l’aparcament de Sant Martí
contigu, afectats per la zona de flux preferent i zona inundable. Aquests
sòl estan classificats com a sòl urbà, la normativa urbanística haurà de
regular els seus usos d’acord amb la legislació sectorial.

-

SUNP-I Hotel Horts Puig, es tracta d’un sòl urbanitzable no delimitat que
no s’ha desenvolupat. Aquest sector ha estat inclòs com un àmbit
subjecte a suspensió potestativa de tramitació i de llicències per l’Avanç
del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral
gironí (PDU-RSNS).

e) Costaner
S’incorpora a la normativa urbanística les determinacions per preservar els
hàbitats natural de les dunes litorals i les platges.
C.

ZONIFICACIÓ

Respecte a les qualificacions en sòl urbà amb caràcter general es mantenen
les del Pla especial de 1990 i PGOU vigent. Únicament es requalifica com a
Zona d’edificis singulars a conservar (clau 1a) alguna construcció que
s’incorpora al Catàleg de construccions d’interès històric, artístic, ambiental o
representatiu com són les ruïnes de Santa Margarida, Santa Magdalena o el
Pou de la Sal.
També es modifica la subzona de Zona de serveis hotelers (clau 11f) que
qualifica els terrenys on s’ubiquen les instalꞏlacions de l’Hostal Empordà,
perquè una Modificació puntual de PGOU va qualificar amb la subzona 11f
altres terrenys del municipi amb paràmetres edificatoris diferents que els
definits per la subzona 11f per l’Hostal Empordà, per evitar confusions es
qualifica els terrenys inclosos en aquest PEU amb una nova subzona (clau
11g).
Les qualificacions de sòl no urbanitzable resulten més afectades en la seva
regulació per haver d’adaptar-se al planejament territorial, urbanístic i sectorial.
D.

POLÍGONS D’ACTUACIÓ

El PEU adopta la nomenclatura del PGOU per anomenar els diversos polígons
d’actuació delimitats. En general es mantenen les seves determinacions
d’ordenació i gestió, amb les següents excepcions:
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-

UA-102 Hostal Empúries, es delimita un nou polígon d’actuació incloent
únicament els terrenys on es preveu ubicar el sostre no edificat, deixant
fora del polígon l’edificació més antiga i ja consolidada. El sostre total de
la subzona 11g, no es modifica i es manté el previst pels planejaments
vigents. També es suprimeix el petit equipament comunitari (250m2) que
es situava a l’interior de les instalꞏlacions i es substitueix per una
terrenys contigus a l’Hostal pel límit sud (aproximadament 2.280m2) que
el pla especial qualifica com a espai lliure per ampliar el Parc del litoral.
De l’anterior UA-102 ja es va materialitzar la cessió obligatòria i gratuïta
dels terrenys destinats a espais lliures i vialitat previstos pel PGOU (el
Ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de març de 2008 acorda acceptar
els terrenys destinats a vials i espais lliures previstos en el PGOU de
1993)

-

UA-104B Empúries II, s’exclou de l’àmbit els terrenys destinats a
aparcament públic que malgrat estaven inclosos en el polígon s’havien
d’obtenir per expropiació u altre mitjà (clau Az) i no donaven dret a
participar en els beneficis ni càrregues urbanístiques. Aquests terrenys
ja han estat adquirits per l’Ajuntament.
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IV.

NORMATIVA URBANÍSTICA
TITOL I

DISPOSICIONS GENERALS.

Art. 1

Naturalesa i objecte

Aquest document té la consideració de Pla especial urbanístic d’Empúries del municipi
de l’Escala, i s’ajusta a les determinacions de l’article 67 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC),
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme.
Aquest Pla especial urbanístic d’Empúries desenvolupa les determinacions establertes
en el PGOU de l’Escala :
1. Preservació de les ciutats grega i romana d’Empúries, la necròpolis i territoris
dels voltants, i aquells paratges on s’han fet troballes de material arqueològic, o
existeixen restes d’èpoques medievals.
2. Preservació de l’entorn paisatgístic i ambiental
3. Solució dels recorreguts per als vianants i de vehicles d’aquest recinte, així com
l’aparcament.
4. Previsió d’ordenació d’usos paralꞏlels, culturals o de serveis als visitants
5. Ordenació de les platges i el seu entorn immediat, amb la possibilitat
d’aparcament i serveis compatibles amb el caràcter del lloc.
6. Regulació urbanística de les transformacions en les construccions de Sant
Martí d’Empúries.
7. Previsió d’ordenació dels espais públics a Sant Martí.
Art. 2

Àmbit territorial

L’àmbit territorial d’aquest Pla especial urbanístic és l’assenyalat gràficament als
plànols d’ordenació i comprèn des del grauet d’Empúries (antiga gola del Fluvià) al nord
fins al Rec del Molí al sud. Incloent la Duna Litoral, el turó d’Empúries, on s’assenta el
Museu Arqueològic de Catalunya, les urbanitzacions dels Emperadors i de la Coma i el
nucli medieval de Sant Martí d’Empúries i el turó de les Corts amb el seu veïnat.
La superfície total de l’àmbit del Pla especial és de 171,93 ha, de les quals 39,93 ha
(23,22%) estan classificades com a sòl urbà, 4,75 ha (2,76%) com a sòl urbanitzable no
delimitat i la resta com a sòl no urbanitzable.
Art. 3

Vigència

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 disposen els articles 94 i 106 del TRLUC.
Art. 4

Obligacions i supletorietat

Les disposicions contingudes en aquest Pla especial urbanístic obliguen al seu
compliment per igual tant a l’ Administració com als particulars.
Per a totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu que no
estiguin regulades expressament en la present normativa, regirà amb caràcter supletori
les Normes urbanístiques del PGOU de l’Escala.
Art. 5

Modificacions

Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per
ordre de jerarquia urbanística.
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Qualsevol disposició que superi una major protecció d’edificis, conjunts o elements
d’interès històric, artístic o tradicional, no es considerarà com a modificació d’aquestes
Normes.
Art. 6

Interpretació del documents que formen el pla

1. Les determinacions del present Pla especial es despleguen en els següents
documents:
a) Memòria
b) Normes urbanístiques
c) Plànols d’informació
d) Plànols d’ordenació urbanística
La memòria i els plànols d’informació formen part del cos interpretatiu del Pla
especial urbanístic. Els plànols d’ordenació i les normes urbanístiques tenen
valor normatiu.
2. Per aquelles determinacions urbanístiques no previstes en aquesta Normativa
s’estarà en allò que determina l’article 6 i altres de la Normativa del PGOU
vigent o del pla urbanístic o sectorial que sigui d’aplicació.
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TITOL II

REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL.

Art. 7

Definició del règim urbanístic del sòl.

El règim urbanístic del sòl, d’acord amb l’article 24 del TRLUC, es determina en aquest
PEU a partir de tres instruments bàsics:
1. La classificació del sòl amb tres classes de sòl bàsiques, sòl urbà, sòl
urbanitzable i sòl no urbanitzable; per tal d'establir i determinar les facultats del
dret de propietat, conforme amb les determinacions normatives del Capítol 1
del Títol II del TRLUC.
2. La qualificació del sòl, segons l’ordenació urbanística del sòl es defineixen els
sistemes i les zones, assignant per a cada part del territori usos i, en el seu cas,
intensitats i condicions d'edificació, tot desenvolupant i concretant els drets i
deures genèrics establerts pel PEU mitjançant la classificació del sòl.
Amb aquesta finalitat s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
a) Els sistemes urbanístics, representen l’assenyalament de terrenys
destinats a l’interès colꞏlectiu perquè estructuren el territori i asseguren el
desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans.
b) Les zones, superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles
d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona està en funció de la
classe de sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen
les condicions de parcelꞏlació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de forma
específica a cadascuna
3. La inclusió del sòl en un sector de planejament derivat o en un polígon
d’actuació urbanística, d’acord amb els paràmetres corresponents de cessió de
sòl públic i d’intensitats d’edificació segons usos definits. Les parcelꞏles
incloses en el mateix sector o polígon, mentre no es desenvolupin i s’executin,
tenen el mateix règim urbanístic del sòl.
Art. 8

Classificació del sòl.

1. Dintre de l’àmbit del PEU es troben les classes de sòl bàsiques segons els
conceptes de delimitació següents:
a) Sòl urbà: delimitació sobre la base del concepte de sòl urbanitzat i
consolidat per a l’edificació d’acord amb l’article 26 del TRLUC, inclosos
els àmbits de millora i remodelació urbanes, pendents d’un procediment de
planejament derivat, de gestió, o només d’urbanització, per assolir la
condició de solar segons l’article 29 del TRLUC.
b)

Sòl urbanitzable: delimitació d’àmbits d’acord amb el desenvolupament
urbanístic sostenible definit a l’article 3 del TRLUC, per a garantir el futur
creixement de la població i de l’activitat econòmica segons l’article 33 del
TRLUC, i que s’haurà de desenvolupar mitjançant els plans parcials
corresponents.

c)

Sòl no urbanitzable: delimitació sobre la base del concepte global d’espais
oberts que es protegeixen del procés d’urbanització d’acord amb els
criteris de sostenibilitat definits a l’article 3 del TRLUC i el que determina
l’article 32 del TRLUC.

2. En el sòl urbà inclòs dintre d’aquest PEU s’estableix dues categories que
comporten un règim urbanístic del sòl diferents:
a)

Sòl urbà consolidat (SUC). Tenen aquesta condició, d’acord amb l’article
31.1del RLU el conjunt del teixit urbà amb solars urbanitzats i edificats, i
parcelꞏles amb ordenació urbanística detallada per aquest PEU i/o el
PGOU, pendents només d’urbanització per assolir la condició de solar
segons l’article 29 del TRLUC.
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Els sòls inclosos en polígons d’actuació urbanística, delimitats amb l’únic
objecte de millorar o completar la urbanització d’acord amb el que
determina l’article 30b del TRLUC, són també sòl urbà consolidat.
Els drets i deures dels propietaris de sòl urbà consolidat estan regulats a
l’article 42 del TRLUC.
b)

Sòl urbà no consolidat (SUNC). Tenen aquesta condició, d’acord amb
l’article 31.2 del RLU, el sòl urbà inclòs en àmbits sotmesos a una gestió
urbanística integrada per actuacions de transformació o reordenació, o una
gestió puntual per a cessions o adquisicions de sòl públic, i l’execució de la
corresponent urbanització. Amb aquesta finalitat té la consideració de sòl
urbà no consolidat el sòl inclòs dins l’àmbit d’un polígon d’actuació
urbanística, amb ordenació urbanística detallada, que contingui cessions
de sòl públic.
Els drets i deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat estan regulats
als articles 43 i 44 del TRLUC.

3. El sòl urbanitzable està format per sectors o àmbits de creixement, pendents
de planejament derivat i ordenació urbanística detallada, diferenciant dues
categories:
a) Sòl urbanitzable delimitat (SUP). És aquell que per al seu
desenvolupament i transformació urbanística cal la formulació, tramitació i
aprovació d’un pla parcial urbanístic. Dintre del PEU d’Empúries no hi ha
delimitat cap sector de sòl urbanitzable delimitat
b) Sòl urbanitzable no delimitat (SUNP). Comprèn aquells sòls que, no essent
necessaris, no es preveu la seva transformació dintre del període de
vigència del PGOU, però que es poden desenvolupar si es donen les
condicions necessàries. La seva transformació es fa mitjançant un pla
parcial urbanístic de delimitació. Mentre no es delimiti el règim, es
considera igual al del sòl no urbanitzable.
4. En el sòl no urbanitzable el règim urbanístic del sòl es diferencia per ser un
sòl protegit i exclòs del procés d’urbanització, pel seus valors naturals, agraris,
paisatgístics, forestals o d’un altre tipus, i com a espai obert per garantir la
utilització racional del territori segons un model de desenvolupament urbanístic
sostenible, així com per la concurrència d’altres criteris establerts pel
planejament territorial o urbanístic, d’acord amb l’article 32 del TRLUC.
El planejament territorial parcial estableix tres tipus bàsics d’espais oberts, que
es superposen a la qualificació urbanística establint normes i condicions
coincidents o addicionals a cada sistema o zona segons es trobi en un o altre
tipus.
Els tipus d’espais oberts establerts pel planejament territorial, la qualificació del
sòl establerta per aquest PEU i pel PGOU, el Catàleg de masies i cases rurals i
la regulació precisa del TRLUC referent al sòl no urbanitzable, són els
instruments que determinen el règim urbanístic d’aquesta classe de sòl, i
regulen els usos, les construccions, les instalꞏlacions, i qualsevol alteració o
intervenció en el terreny i elements naturals d’aquests espais oberts.
5. La delimitació de cada classe i categoria de sòl, és definida en els plànols
d’ordenació. Les parcelꞏles afectades pel sistema viari que no estan incloses en
un polígon d’actuació urbanístic són àmbits de la categoria de sòl urbà no
consolidat, però no són identificats específicament com a tals en els plànols de
la classificació del sòl ni en els plànols d’ordenació.
Art. 9

Qualificació del sòl.

1. La qualificació del sòl és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del
sòl en sòl urbà i en sòl no urbanitzable per tal de regular en cada cas els
paràmetres urbanístics corresponents i associats a cada àmbit de qualificació
urbanística.
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2. Amb aquesta finalitat, s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
a)

Els sistemes urbanístics, són els sòls que es qualifiquen per una funció
publica en el territori, en relació amb les infraestructures per a la mobilitat,
els equipaments comunitaris, les infraestructures dels serveis tècnics, els
espais lliures i els àmbits d’habitatge dotacional públic, amb independència
de la classe de sòl en què es trobin.
La qualificació del sòl de sistema, si encara no és públic, legitima a
l’Administració pública competent per adquirir-lo mitjançant els instruments
de gestió urbanística corresponents. La qualificació de sistema urbanístic
en el sòl classificat com a no urbanitzable i els sistemes que no hagin de
ser necessàriament de titularitat pública, no genera el dret a expropiació
per ministeri de llei.

b)

Art. 10

Les zones són els sòls amb ús i aprofitament privats d’acord amb el
següent:


en l’ordenació detallada del sòl urbà definida per aquest PEU i/o el
PGOU i en el planejament derivat es qualifica el sòl en zones
diferenciant els diferents teixits urbans, i vinculant a cada
qualificació els paràmetres urbanístics de parcelꞏlació, edificació i
usos, d’acord amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU.



en sòl no urbanitzable es diferencien zones o àmbits segons la
morfologia, naturalesa i ús del sòl, i el seu nivell de protecció,
d’acord amb l’article 68.8.a del RLU.

Sistemes.

1. El Pla especial urbanístic concreta i delimita els següents sistemes, en base al
que determina el PGOU de l’Escala:
 Sistema Viari (Clau A).
 Sistema d’Espais Lliures Públics (Clau B).
 Sistema de Platges i Costes (Clau C).
 Sistema de Protecció General (Clau D).
 Sistema d’Equipaments Públics (Clau E).
 Sistema de Serveis Tècnics (Clau F).
 Sistema hidràulic (Clau H)
2. El PEU determina gràficament tots els Sistemes en els plànols d’ordenació
Art. 11

Zones.

1. Es preveuen les següents El Pla especial urbanístic, seguint les directrius del Pla General,
qualifica les següents zones:
1. El Pla especial urbanístic, seguint les directrius del PGOU de l’Escala, qualifica
les següents zones:
 Zona de lliure privat ordinari (Clau 0) i Sant Martí (Clau 0.1).
 Edificis singulars a conservar (Clau 1).
 Zona d’habitatges unifamiliars aïllats (Clau 5).
 Zona d’habitatges plurifamiliars aïllats (Clau 7).
 Zona de Serveis d’Hoteleria (Clau 11).
 Zona de Protecció d’elements (Clau 20).
 Zona Rústica de règim ordinari (Clau 21).
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2. El Pla Especial, determina gràficament totes les Zones en els plànols
d’ordenació.
Art. 12
urbanística.

Sectors subjectes a planejament derivat i polígons d’actuació

1. El Pla especial urbanístic, seguint les directrius del PGOU de l’Escala, delimita
els següents sectors subjectes a planejament derivat:
 Sector de sòl urbanitzable no delimitat SUNP-I Hotel Horts Puig
2. El Pla especial urbanístic delimita els següents polígons d’actuació,
majoritàriament delimitats pel PGOU de l’Escala:
 Polígon d’actuació urbanística UA-102 Hostal Empúries
 Polígon d’actuació urbanística UA-103 Empúries
 Polígon d’actuació urbanística UA-104-A Empúries II
 Polígon d’actuació urbanística UA-104-B Empúries II
 Polígon d’actuació urbanística UA-104-C Sant Martí d’Empúries
 Polígon d’actuació urbanística UA-105 La Coma I
 Polígon d’actuació urbanística UA-106 Empúries I
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TITOL III

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA.

CAPÍTOL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ EN SÒL URBÀ
Art. 13

Polígons d’actuació urbanística.

1. Els polígons d'actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a
terme la gestió urbanística integrada i han de complir els requisits establerts a
l’article 118 del TRLUC.
2. L’execució o gestió dels polígons d’actuació urbanística s’efectua mitjançant
qualsevol del sistemes d’actuació urbanística següents:
a)

Reparcelꞏlació, que té per objecte el repartiment equitatiu dels beneficis i
càrregues derivades de l’ordenació urbanística entre totes les persones
afectades incloses a l’àmbit de gestió. El sistema de reparcelꞏlació es pot
gestionar amb les següents modalitats:
 Compensació bàsica
 Compensació per concertació
 Cooperació
 Sectors d’urbanització prioritària

b)

Art. 14

Expropiació, s’aplica per polígons d’actuació complets i comprès tots els
béns i drets que siguin inclosos, i el seu objecte és l’execució integral del
planejament en l’àmbit d’actuació.
Polígon d’actuació urbanística UA-102 Hostal Empúries

1. Àmbit:
Polígon situat entre el passeig del litoral, la urbanització dels Emperadors i
l’entrada al MAC. Amb una superfície aproximada de 6.015m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació on es preveu ordenar l’ampliació de l’activitat hotelera
existent així com l’obtenció gratuïta dels sòls destinats a espais lliures
classificats com a sòl no urbanitzable al sud del polígon.
3. Règim de sòl:
Urbà no consolidat / Sòl no urbanitzable
4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a)

Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de la qualificació de Zona Serveis hotelers (clau 11g). El sostre
màxim per a tota la totalitat de la qualificació 11g (dintre i fora del polígon)
és de 3.950 m2 sostre.

b)

La resta de l’àmbit es classifica com a sòl no Urbanitzable, destinant-lo a
Sistema d’Espais lliures (clau B).

c)

El nombre màxim de plantes s’assenyala en els gàlibs definits en els
plànols d’ordenació.

5. Condicions de gestió i execució
a)

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació
bàsica essent propietari únic.

b)

S’haurà de realitzar la cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys destinats a
espais lliures situats al sud del polígon classificats com a sòl no
urbanitzable.
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c)

Art. 15

Serà preceptiva la prospecció arqueològica en tot l'àmbit de la parcelꞏla
edificable i les corresponents autoritzacions sectorials per part de les
administracions que tenen competències.
Polígon d’actuació urbanística UA-103 Empúries

1. Àmbit:
Polígon situat dintre de la urbanització dels Emperadors entre els carrers Puig i
Cadafalch, Nerò, Palanca i camí del Cementiri Vell. Amb una superfície
aproximada de 12.280m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació destinat a completar el teixit urbà així com l’obtenció i
urbanització dels sòls destinats a vials, establint la justa distribució de beneficis
i càrregues entre els propietaris del polígon.
3. Règim de sòl:
Urbà consolidat atès que el polígon ha finalitzat el seu desenvolupament amb la
cessió dels terrenys destinats a vials (acord del Ple d’acceptació de les
cessions el 3 d’abril de 2001) i l’execució de les obres d’urbanització.
El polígon està consolidat per l’edificació.
4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a)

Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de les qualificacions de Zona Habitatge unifamiliar aïllat (clau
5a’).

b)

Estudi de Detall d’alineacions i rasants, aprovat definitiva el 27/07/1999 i
publicat al BOP 123 de 28/09/1999.

Art. 16

Polígon d’actuació urbanística UA-104-A Empúries II

1. Àmbit:
Polígon situat a l’oest del nucli de Sant Martí d’Empúries entre la carretera Gi6307 i el camí dels Xiprers. Amb una superfície aproximada de 55.436m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació destinat a completar el teixit urbà així com l’obtenció i
urbanització dels sòls destinats a vials i espais lliures, establint la justa
distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del polígon.
3. Règim de sòl:
Urbà consolidat
4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a)

Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de les qualificacions de Zona Habitatge unifamiliar aïllat (clau
5a’).

b)

El disseny de les edificacions en les parcelꞏles residencials situades en
zona de flux preferent i/o zona inundable es dissenyaran en concordança
amb el risc i tipus d’inundació existent, i les noves construccions es
disposaran a una cota que no es vegin afectats per una avinguda de 500
anys de període de retorn.

c)

Es conservarà l’arbrat existent en les parts de les parcelꞏles residencials
on no es pot edificar. En el cas que es tingui que talar algun element haurà
de ser substituït per un altre dintre d’aquest espais no edificable, amb la
finalitat de millorar la integració de la urbanització amb l’entorn. En la part
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de les parcelꞏles on es pot edificar, únicament es permet la tala dels arbres
imprescindibles per poder materialitzar la construcció, en la resta de
parcelꞏla es poden talar aquells arbres malats o que justificadament no es
puguin conservar, en aquest cas seran substituïts per uns altres dintre de
la mateixa àrea.
5.

Condicions de gestió i execució
a)

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat cooperació.

b)

La cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys urbanitzats destinats a sistema
viari i espais lliures es va realitzar segons projecte de reparcelꞏlació

aprovat el 24 de novembre de 1995 i publicat en el BOP 11 de
18/01/1996.
c)

Cal redactar un projecte d’urbanització dels carrers interiors i la seva
execució

d)

El projecte d’urbanització amb la finalitat de reduir l’impacte paisatgístic
d’aquest polígon, preveurà la plantació d’arbrat autòcton en la banda oest
del camí dels Xiprers i en els espais lliures situats entre la carretera Gi6307 i les edificacions.

Art. 17

Polígon d’actuació urbanística UA-104-B Empúries II

1. Àmbit:
Polígon situat al sud-oest del nucli de Sant Martí d’Empúries, entre la carretera
Gi-6307 i el camí dels Xiprers, amb una superfície aproximada de 33.788m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació destinat a completar el teixit urbà així com l’obtenció i
urbanització dels sòls destinats a vials, espais lliures i serveis tècnics, establint
la justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del polígon.
3. Règim de sòl:
Urbà no consolidat
4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a)

Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de les qualificacions de Zona Habitatge unifamiliar aïllat (clau
5a’).

b)

El disseny de les edificacions en les parcelꞏles residencials situades en
zona de flux preferent i/o zona inundable es dissenyaran en concordança
amb el risc i tipus d’inundació existent, i les noves construccions es
disposaran a una cota que no es vegin afectats per una avinguda de 500
anys de període de retorn.

c)

Es conservarà l’arbrat existent en les parts de les parcelꞏles residencials
on no es pot edificar. En el cas que es tingui que talar algun element haurà
de ser substituït per un altre dintre d’aquest espais no edificable, amb la
finalitat de millorar la integració de la urbanització amb l’entorn. En la part
de les parcelꞏles on es pot edificar, únicament es permet la tala dels arbres
imprescindibles per poder materialitzar la construcció, en la resta de
parcelꞏla es poden talar aquells arbres malats o que justificadament no es
puguin conservar, en aquest cas seran substituïts per uns altres.

5. Condicions de gestió i execució
a)

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat cooperació.

b)

Cal redactar i tramitar els corresponents projectes de reparcelꞏlació i
urbanització, així com la seva execució.
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c)

Art. 18

El projecte d’urbanització conservarà els xiprers del camí del Xiprers, i
únicament es podran talar els imprescindibles per donar l’accés de
vehicles i vianants a les parcelꞏles edificables, aquests accessos només
podrà ser un per parcelꞏla i d’una longitud màxima de 2 metres per a
vianants i 3,50 metres per vehicles.
Polígon d’actuació urbanística UA-104-C Sant Martí d’Empúries

1. Àmbit:
Polígon discontinu situat en el nucli de Sant Martí d’Empúries, situat en els
carrers de la Francesa i del Pou. Amb una superfície aproximada de 940m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació destinat a regularitzar l’espai públic de la plaça de la torre,
assolir l’obertura de la porta nord de la muralla, generant un vial d’accés de
vianants que enllaci el carrer de la Francesa, amb el bosc públic exterior.
3. Règim de sòl:
Urbà no consolidat
4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a) Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de les qualificacions de Zona Lliure privat de Sant Martí (clau
0.1) i Zona Edificacions singulars a conservar (clau 1d) .
b)

El nombre màxim d’habitatges de tots els solars qualificats com a
Edificacions singulars a conservar (clau 1d) inclosos en aquest polígon és
de 4 habitatges en total, i el nombre màxim de plantes de planta baixa i
una planta pis.

c)

Es conservaran els jardins de Victor Català qualificats com a Zona Lliure
privat de Sant Martí (clau 0.1).

d)

S’executarà l’obertura d’un pas superior públic que connecta la muralla
amb el carrer de la Francesa, segons la sentència núm. 783 de data 12 de
setembre de 1996, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

e)

Recuperació de la torre nord com espai públic.

5. Condicions de gestió i execució

Art. 19

a)

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació
bàsica.

b)

Obtenció dels terrenys destinats a vial

c)

Cal redactar i tramitar els corresponents projectes de reparcelꞏlació i
urbanització, així com la seva execució.
Polígon d’actuació urbanística UA-105 La Coma I

1. Àmbit:
Polígon situat entre les ruïnes de la ciutat romana i la Gi-6307. Amb una
superfície aproximada de 53.315m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació destinat a completar el teixit urbà així com l’obtenció i
urbanització dels sòls destinats a vials, espais lliures i serveis tècnics, establint
la justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del polígon.
3. Règim de sòl:
Urbà no consolidat
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4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a)

Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de les qualificacions de Zona Habitatge unifamiliar aïllat (clau
5a’).

b)

Es conservarà la pineda existent en les parts de les parcelꞏles residencials
on no es pot edificar. En el cas que es tingui que talar algun element haurà
de ser substituït per un altre dintre d’aquest espais no edificable, amb la
finalitat de millorar la integració de la urbanització amb l’entorn. En la part
de les parcelꞏles on es pot edificar, únicament es permet la tala dels arbres
imprescindibles per poder materialitzar la construcció, en la resta de
parcelꞏla es poden talar aquells arbres malats o que justificadament no es
puguin conservar, en aquest cas seran substituïts per uns altres.

5. Condicions de gestió i execució
a)

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat cooperació.

b)

La cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys urbanitzats destinats a sistema
viari i espais lliures es va realitzar segons projecte de reparcelꞏlació
voluntària aprovat acceptada pel Ple Ajuntament el 4 de novembre de
1993.

c)

Cal redactar un projecte d’urbanització dels carrers interiors i la seva
execució

Art. 20

Polígon d’actuació urbanística UA-106 Empúries I

1. Àmbit:
Polígon situat entre les ruïnes de la ciutat romana, la platja del Molí, el rec del
Molí, i la Gi-630. Amb una superfície aproximada de 173.140m2.
2. Objectius:
Polígon d’actuació destinat a completar el teixit urbà així com l’obtenció i
urbanització dels sòls destinats a vials i espais lliures, establint la justa
distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del polígon.
3. Règim de sòl:
Urbà no consolidat
4. Paràmetres d’ordenació i ús:
a)

Les condicions d’ordenació, edificació i ús estan regulades pels
paràmetres de les qualificacions de Zona Habitatge unifamiliar aïllat (clau
5a) i Zona Habitatges plurifamiliars aïllats (clau 7h).

b)

Es conservarà l’arbrat existent en les parcelꞏles residencials, únicament es
permet la tala dels arbres imprescindibles per poder materialitzar la
construcció, en la resta de parcelꞏla es poden talar aquells arbres malats o
que justificadament no es puguin conservar, en aquest cas seran
substituïts per uns altres.

5. Condicions de gestió i execució
a)

El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat cooperació.

b)

La cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys urbanitzats destinats a sistema
viari i espais lliures es va realitzar segons projecte de reparcelꞏlació
aprovat definitivament el 23 d’abril de 2013 (BOP 103 de 29/05/2013),
posteriorment es va aprovar un text refós de l’aprovació definitiva el 25
d’octubre de 2013 (BOP 30 de 13/02/2014).
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c)

El Projecte d’urbanització es va aprovar definitivament el 28 de desembre
de 2012 (BOP 115 de 14/06/2013). Les obres d’urbanització resten
pendent d’executat.

CAPÍTOL II DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ EN SÒL URBANITZABLE
Art 21

Sector SUNP-I Hotel Horta Puig

1. Àmbit:
Sector situat entre la Gi-630, Gi-623 i Gi-6322, amb una superfície aproximada
de 5 hectàrees.
2. Objectius:
Sector destinat a usos terciaris, majoritàriament a activitats hoteleres
Règim de sòl:
Urbànitzable no delimitat
3. Superfícies:


Superfície SUNP: 5,083 Ha.



Cessions mínimes:
Espais lliures públics 10% de la superfície del sector.
Equipaments 4% de la superfície del sector.
Vials i aparcament 18% de la superfície del sector.

4. Paràmetres d’ordenació i ús


Parcelꞏla mínima: 15.000 m2.



Edificabilitat neta: 0,5 m2 Sostre/m2 de sòl.



Usos admesos: hoteler, comercial amb un màxim del 50% en planta baixa,
equipaments comunitaris i equipament privat d’esbarjo



Usos prohibits; apart-hotel, apartaments, industrial, magatzems



L’ordenació protegirà el Rec del Molí i preveurà el pas de vianants i bicicletes
seguint el traçat d’aquesta infraestructura de rec.



Es delimitaran dos espais lliures lineals paralꞏlels a la Gi 630 i Gi 623 on es
plantarà una barrera arbrada per minimitzar l’impacte d’aquest sector amb les
zones contigües.



El seu desenvolupament resta condicionat a la seva afectació de la Zona
inundable segons l’Estudi d’inundabilitat que acompanya a aquest PEU.
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TITOL IV

DEFINICIONS, NORMES GENERALS I NORMES D’IS.

CAPITOL I DEFINICIONS I NORMES GENERALS
Art. 22

Definicions i normes generals

El Pla Especial es remet a les determinacions del Títol V, Capítol 1r de la Normativa
Urbanística del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala excepte la regulació
sobre tanques que a continuació es detallen.
CAPITOL II NORMES SOBRE TANQUES.
Art. 23

Tanques situades en ordenació amb edificació alineada a vial.

Quan l’edificació es regeix per una alineació obligatòria de vial, les tanques es
consideren edificació.
Art. 24

Tanques situades en ordenació d’edificació aïllada

1. Polígon d’actuació urbanística UA-103 Àrea Empúries 1 : Les tanques seran de
fàbrica de pedra seca amb una alçada màxima d’un metre (1).
2. Polígons d’actuació urbanística UA-104-A Empúries II, UA-B-Empúries II i UA105 La Coma : Les tanques únicament poden ser amb tancament vegetal
(xipreres,...) amb una alçada màxima d’un metre vuitanta (1,80) o de fusta
(costers i troncs d’acàcia,...) amb una alçada màxima d’un metre vint (1,20).
3. Polígon d’actuació urbanística UA-106 Empúries I: Les tanques poden ser:
a)

tancament vegetal (xiprers,...), aquestes tanques poden incorporar una
malla metàlꞏlica de suport cinegètica. També s’admeten les malles de
simple torsió o doble torsió sempre i quan es hi hagi un espai d’un mínim
de 20 cm entre el límit inferior de la tanca i la conta del terreny per
permetre el pas de la fauna.

b)

Tancament de fusta (costers i troncs d’acàcia,...) amb una alçada màxima
d’un(1,20) metre. L’alçada de les tanques es pot allargar únicament amb
elements vegetals.

4. Les tanques de separació de finques seran de les mateixes característiques
que les de separació a vials o espais lliures.
Art. 25

Tanques en sòl no urbanitzable

1. Cas d’haver de tancar les finques amb caràcter general es poen realitzar:
a) tancament vegetal (xiprers,...).
b) tancament de fusta (costers i troncs d’acàcia,...) amb una alçada
màxima d’un metre vint (1,20).
c) Tanques cinegètiques rurals o ramadera de nus normal amb una
alçada máxima d’un metre vint (1,80)
d) Pastor elèctric fins una alçada d’un metre vint (1,20)
e) Tanques de paret seca amb una alçada màxima d’un metre (1),
aquestes tanques es poden rematar amb una capa de morter per
impermeabilitzar el seu remat
f)

En el cas que els límits coincideixin amb murs de maçoneria existent,
aquests mantindran i es reconstruiran, obligatòriament.

2. Àrea de les Ruïnes. Per tal de no distorsionar les visuals, la tanca perimetral de
les Ruïnes d’Empúries es tractaran de la següents forma:
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a) Façana marítima Ciutat Grega. El tancament d’aquesta zona no
podrà utilitzar la malla metàlꞏlica, com sistema de tancament, ni obres
de fàbrica mimètiques dels elements arqueològics. Les tanques han
de permetre la transparència visual
Nota: Pot servir de pauta l’antiga paret de tanca, adaptada a les
necessitats actuals.
b) Zona de Perímetre general. El tancament serà del tipus vegetal, o
aprofitant els murs existents de pedra seca i la morfologia dels
terrenys per obtenir una tanca, en profunditat.
3. Amb caràcter general: Cal anar substituint les tanques existents, a mesura que
s’hagin de reparar o que, en el cas de les zones repoblades, aquestes
plantacions ja siguin madures i la tanca innecessària.
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TITOL V NORMES ESPECIFIQUES D’APROFITAMENT I US DEL SÒL
SEGONS LA SEVA QUALIFICACIÓ.
CAPITOL I NORMES D’ÚS I EDIFICACIÓ ALS SISTEMES.
Art. 26

Sistema viari Clau A. Determinacions generals

El Pla Especial es remet a les determinacions de l’article 94 de les Normes
Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala excepte les
particularitats que a es detallen en els següents articles.
Art. 27

Sistema viari. Xarxa de camins rurals

1. Comprèn les instalꞏlacions i els espais reservats per a la xarxa viaria de camins
rurals, els quals han de permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i
sectors del territori ordenats en el present Pla especial urbanístic i assegurar un
nivell de mobilitat adequat i sostenible.
2. La xarxa viària rural inclosa a l’àmbit territorial d’aquest Pla especial urbanístic
es destinarà prioritàriament a la circulació de vianants, bicicletes i vehicles
agrícoles.
3. El sòl qualificat dins aquest Pla especial urbanístic com a “xarxa de camins
rurals” serà de titularitat pública. Els terrenys de titularitat privada, o els
necessaris per l’ampliació i adequació de la xarxa de camins rurals s’obtindran
per expropiació.
4. Aquests camins es regiran pel dret comú i per les disposicions generals de la
zona que pertanyin. A efectes de la seva definició, es considerarà terreny
afectat: una faixa de mínim de sis metres (6m) centrada al seu eix actual o a
partir d’elements naturals que els delimitin. Els passos de servitud (no públics)
conservaran la regulació pel dret comú català.
5. En tots els camins es prioritzarà l’ús paviments tous i drenats, la pavimentació
amb ciment, aglomerat asfàltic o altres sistemes es reservarà en casos en que
l’Ajuntament ho consideri necessari. El disseny dels camins haurà de garantir
l’evacuació de les aigües d’escorrentia i evitar l’obstrucció dels cursos d’aigua.
6. Es mantindran els murs de paret seca que delimiten els camins històrics.
7. Queden dintre de la zona de protecció encara que no quedin grafiats als plànols els
terrenys que són a una distància inferior a 10 m. de tots els camins rurals.
Art. 28

Sistema específic de les àrees d’aparcament Clau AB

1. Sota aquesta única clau es qualifiquen els terrenys que el Pla Especial
incorpora sistema d’espais lliures i que són susceptibles d’utilització amb àrees
d’aparcament de vehicles.
2. Atès que l’ús d’aparcament és estacional, es podran utilitzar aquests espais,
quan no sigui temporada, i a criteri de l’Ajuntament, per altres usos públics,
compatibles amb la seva condició de Jardí públic.
3. No s’admet cap tipus d’edificació en aquestes àrees, es potenciarà l’augment
de la cobertura i densitat arbrada, amb la plantació d’espècies pròpies de la
zona i en cap de les incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores regulat pel Reial decret 630/2013, ni al Reglament (UE) 2016/1141,
de 14 de juliol de 2016, ni al document EXOCAT
4. Els paviments seran tous i drenats, la pavimentació amb ciment, aglomerat
asfàltic o altres sistemes es reservarà únicament a les àrees que l’Ajuntament
consideri justificadament necessàries.
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Art. 29

Sistemes d’espais lliures públics Clau B

El Pla Especial es remet a les determinacions de l’article 95 de les Normes
Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala excepte les
particularitats que a es detallen a continuació:
1. Es preservarà la massa forestal dels espais lliures litorals al voltant del
passeig marítim i les pinedes dels espais lliures situats entre la muralla sud i
la urbanització dels Emperadors.
2. L’enjardinament es realitzarà amb espècies pròpies de la zona, i s'exclouen
específicament aquelles incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores regulat pel Reial decret 630/2013, com també al Reglament (UE)
2016/1141, de 14 de juliol de 2016 i al document EXOCAT.
3. Per les espècies cespitoses es fomentarà la xerojardineria i per tant caldrà
preveure l’estalvi d’aigua i la utilització de varietats que requereixen un baix
consum hídric
4. No es permetrà la pavimentació amb ciment, aglomerat asfàltic o altres
sistemes d’impermeabilitat del subsòl del terreny amb un percentatge
superior al 1% sobre el total de l’espai i sempre hi quan la seva superfície
sigui superior a 5.000 m2.
5. Es fomentarà l’arbrat que actua com a pantalla visual de manera que la tala
d’algun dels exemplars per condició fitosanitaria, risc de caiguda o mort
haurà de comptar amb la seva reposició
6. A criteri de l’Ajuntament es podrà concedir accés peatonal a finques privades
a través del Sistema d’Espais Lliures Públics, però aquest no es podrà en
cap cas fer extensiu a vehicles.
Art. 30

Sistema de platges i costes. Clau C

El Pla Especial es remet a les determinacions de l’article 96 de les Normes
Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala excepte les
particularitats que a es detallen a continuació:
1. Es preservaran la comunitat de dunes, les pinedes que ajuden a fixar-les, i
les àrees de matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners.
2. No es possible al seu àmbit la construcció d’edificacions privades i públiques,
només es podran fer les necessàries per motius de seguretat, higiene o
serveis directe a la platja.
3. Seran possibles petites obres públiques d’acondicionament per l’accés a
zones rocoses sempre que no alterin el paisatge (accessos, petites
plataformes, etc).
Igualment es podran escometre obres públiques de més envergadura
sempre que siguin compatibles amb la fisonomia de la costa.
Les concessions particular per l’ocupació de parts de platges no podran
ultrapassar el 0,5% de la superfície total de la platja.
4. S’haurà de preveure una solució per recuperar el balanç sedimentari negatiu
de les platges motivat, entre altres, per la barrera que suposa l’espigó de
Sant Martí construït l’any 1992.
5. Art. 31

Sistema d’equipaments públics. Clau E

El Pla Especial es remet a les determinacions de l’article 98 de les Normes
Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala excepte les
particularitats que a es detallen a continuació:
1. Per als nou equipament dintre de l’àmbit d’aquest Pla especial urbanístic el
volum màxim edificable és de 1,5 m3/m2. En tots els casos, els edificis
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hauran de separar-se de les partions amb veïns com a mínim la meitat de la
seva alçada, amb un mínim de 3m.
2. MAC. El recinte del MAC haurà de delimitar-se amb tanques que permetin la
visual i que s’integri amb l’entorn, en especial quan aquest és una zona
natural.
3. Equipament privat al costat de l’Oficina de Turisme, fins que no es redacti el
Pla especial del Parc del Montgrí, els usos d’aquest equipament privat
s’ajustaran a les determinacions de la Llei 15/2010, de 28 de maig, de
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (DOGC
5642 de 3 de juny de 2010).
Art. 32

Sistema de serveis tècnics. Clau F

El Pla Especial es remet a les determinacions de l’article 99 de les Normes
Urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala
Art. 33

Sistema hidrogràfic. Clau H

1. Constitueix el sistema hidrogràfic el conjunt d’espais lliures que conformen
les làmines i els cursos naturals de l’aigua (canalitzats o no) com rius, canals,
rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques;
també formen part del sistema hidrogràfic aquells terrenys inclosos dins els
espais de protecció i servitud.
2. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà amb
caràcter general per la legislació sectorial existent, i en particular pel
Reglament del Domini Públic Hidràulic i el Decret 638/2016 que el modifica
(en endavant RDPH), que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i
VIII del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Real Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, (BOE núm. 176 de 24/7/01).
3. Als efectes de protecció es consideraran tots els terrenys que estiguin a
menys de 30 metres dels cursos naturals d’aigües, amidats a partir de l’eix
del curs d’aigua.
Aquests terrenys no podran ser edificats ni destinats a utilitzacions que
impliquin una transformació de les seves condicions naturals actuals
permetent-se solament les de conservació.
4. Es prohibeix expressament els moviments de terres i extraccions d’àrids i
alteració de la vegetació existent, llevat de que no es tracti d’espècies
exòtiques invasores o s’inclogui dins un projecte de restauració i millora de
l’espai fluvial.
5. Queden protegides les zones on existeix una captació pública o fluència
natural d’aigua en un radi de 25 m.
6. S’afavorirà la restauració ecològica i la recuperació ambiental de rius, recs i
rieres.
Art. 34

Limitacions d’usos en el sistema hidrogràfic

1. Zona de flux preferent. Sens perjudici de la modificació dels límits de la
zona de policia, es defineix la zona de flux preferent com aquella constituïda
per la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el flux durant
les avingudes, o via d’intens desguàs, i de la zona on, per l’avinguda
associada a 100 anys de període de retorn, es poguin produir danys greus
sobre persones o bens, quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant
l’envolupant d’ambdues zones, d’acord amb l’establert a l’article 9 del RDPH.
Les limitacions d’usos en aquesta zona seran les establertes als articles 9 del
RDPH, de les quals es destaca el següent:
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a) Els terrenys en situació bàsica de sòl rural en la data d’entrada en
vigor de la modificació del RDPH (RD 635/2016) no seran compatible
els usos següents:


Instalꞏlacions de productes perillosos per a la salut i l’entorn com a
conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració, o centres
escolars o sanitaris, residències d’avis, o de persones amb
discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on
puguin donar-se grans aglomeracions de població; o parcs de
bombers, centres penitenciaris, i instalꞏlacions de serveis de
Protecció Civil.



Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposin un
augment de volum en planta i canvis d’ús que augmenti la
vulnerabilitat, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació
sota rasant i instalꞏlacions permanents d’aparcaments de vehicles
en superfície.



Zones d’acampada, zones destinades a l’allotjament en càmpings i
edificis d’usos vinculats.



Depuradores



Hivernacles i tanques que no siguin permeables



Granges



Replens que modifiquin la rasant i que redueixin la capacitat de
desguàs



Acopis de materials



Infraestructures lineals paralꞏleles a la llera

b) Els terrenys en situació bàsica de sòl urbanitzat en la data d’entrada
en vigor de la modificació del RDPH (RD 635/2016) es podran
admetre noves edificacions, obres de reparació i rehabilitació que
suposin un increment de l’ocupació en planta o del volum, canvis
d’ús, garatges soterranis i qualsevol edificació sobre rasant, si i
només si:


No representin un augment de la vulnerabilitat



Que no s’incrementi la inundabilitat de l’entorn



Que no siguin instalꞏlacions de productes perillosos per a la salut



Que no siguin centres escolars o sanitaris, residències d’avis, o de
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies
comercials



Que no siguin parcs de bombers, centres penitenciaris i
instalꞏlacions de serveis de Protecció Civil.



Les edificacions residencials es dissenyaran en concordança amb
el risc i tipus d’inundació existent i el nous usos es disposaran a
una cota que no es vegin afectats per una avinguda de 500 anys
de període de retorn.

2. Zona inundable. Es considera zona inundable els terrenys que puguin
resultar inundats pels nivells teòrics que assolirien les aigües en les
avingudes amb un període de retorn de 500 anys, atenent a estudis
geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de sèries d’avingudes
històriques (Article 14 del RDPH).
Les limitacions d’usos en aquesta zona seran les establertes a l’article 14 bis
del RDPH de les quals es destaca el següent:
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-
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Els terrenys en situació bàsica de sòl rural en la data d’entrada en
vigor de la modificació del RDPH (RD 635/2016), les noves
edificacions i usos associats s’establiran fora de la zona inundable,
en la mesura del possible:


Excepcionalment es permetrà edificacions dissenyades tenint en
compte el risc d’inundacions i usos residencials colꞏlocat a una
cota tal que no es vegin afectats per una avinguda de 500 anys de
període de retorn i dimensionats segons les solꞏlicituds
mecàniques derivats d’una riurada d’aquestes característiques.



S’evitarà l’establiment d’equipaments sensibles o infraestructures
públiques essencials com hospitals, centres escolars o sanitaris,
residències de persones grans o de persones amb discapacitat,
centres esportius o grans superfícies comercials on es puguin
donar grans aglomeracions de població, acampades, zones
destinades a acampada y edificis d’usos vinculats, parcs de
bombers, centres penitenciaris, depuradores, instalꞏlacions dels
serveis de protecció civil.

Els terrenys en situació bàsica de sòl urbanitzat en la data d’entrada
en vigor de la modificació del RDPH (RD 635/2016) es podran
admetre noves edificacions, tenint en compte a mesura del possible
les condicions establertes en l’apartat anterior

CAPITOL II NORMES D’ÚS I EDIFICACIÓ A LES ZONES DE SÒL URBÀ.
Art. 35

Zona lliure privat ordinari Clau 0.
Correspon a àrees o parts de parcelꞏles que han de restar lliures d’edificació,
sigui perquè són els espais annexes a les ordinacions tancades, o per altres
raons. El seu destí serà habitualment jardí privat, hort, pati, eixida, etc.
Es permeten instalꞏlacions auxiliars vinculades a l’ús d’habitatge, com per
exemple piscines, sense que suposin un volum edificat que sobresurti del
terreny natural.

Art. 36

Zona de lliure privar de Sant Martí Clau 0.1.
Correspon a les àrees i parts de parcelꞏla que han de restar lliures
d’edificació, sigui perquè són espais que voluntàriament el Planejament
preveu la creació de visuals, o espais d’interès. El seu destí és Jardí privat,
pati, etc.
Aquests espais que conformen en general la ronda perimetral de la Muralla
no podran tenir tancaments opacs, a fi d’obtenir la màxima transparència de
l’element històric.
No es permet cap tipus d’edificació sigui provisional, lleugera, o definitiva.
Les edificacions existents en el moment de l’aprovació del Pla Especial
caldrà considerar-les fora d’ordenació.
Els espais qualificats com lliure privat es mantindran enjardinats, i en bones
condicions d’higiene.

Art. 37

Edificis singulars a conservar Clau 1.

1. Subtipus 1.a.
Qualificació que s’aplica en forma individualitzada als edificis del catàleg de
construccions d’interès històric, artístic, ambiental o representatiu, la imatge
dels quals ja arribat a ser part del patrimoni colꞏlectiu encara que sigui de
propietat privada, de manera que el seu enderroc, mutilació o alteració
substancial pot suposar un perjudici pels escalencs/escalenques.
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Es pretén, fonamentalment, preservar la sema imatge exterior com a part del
paisatge urbà o rústic, però el respecte a la unitat i coherència de la
construcció fa que s’estengui la protecció a la seva estructura i al seu
caràcter inicial interior. Com a regla general, no es permeten obres en
aquests edificis amb les següents excepcions:
1. Obres de consolidació, reparació i conservació.
2. Obres de rehabilitació interior sanitària, com creació de banys o cuines.
3. Obres controlades d’envans interiors que no suposin alteració substancial
de la distribució ni increment notable del nombre de peces, o que
tendeixin a restituir una distribució primitiva que hagi estat alterades.
4. Obertura de nous passos de poca amplada a les parets mestres, o
eventual creació de noves escales que siguin compatibles amb
l’estructura.
5. Façanes: Es consideren façanes tots els tancaments exteriors i verticals
d’un edifici, incloses parets mitgeres.
Materials: Es respecten els materials existents sempre que siguin revoc
colorejat i pedra natural. Queden afectades les façanes pintades.
Obertures: Es respecten totes les obertures existents.
Cobertes: Es respecten les cobertes actuals dels edificis, exceptuant les
d’aquells que es troben afectats i fora d’ordenació tots aquells cossos
com safareigs, coberts i dipòsits existents en l’actualitat i visibles des de
la via pública.
Els materials permesos per canalons i baixants que quedin vistos són els
ceràmics, ferro fos, zinc i coure.
Per a la concessió de llicències d’obres majors i menors es demanarà un
informe específic dels serveis tècnics de l’Ajuntament i de la Comissió
municipal de Cultura.
En el cas d’edificis que siguin o esdevinguin de propietat pública, es podran
admetre obres de més importància conceptual que les esmentades per
possibilitar el seu canvi d’ús. En aquests casos serà necessari, a més dels
informes esmentats, un altre informe favorable de la Conselleria de Cultura
de la Generalitat.
Usos permesos. A més dels usos pels que haguessin estat construïts,
s’admeten dins d’aquests edificis d’altres usos compatibles amb el seu
caràcter i que no suposin menyspreu de la seva dignitat.
2. Subtipus 1.b.
Es una qualificació que se superposa a una altra existent i que estableix la
necessitat que qualsevol obra sigui informada per la Conselleria de Cultura
de la Generalitat.
3. Subtipus 1.c.
Es la qualificació que s’aplica a les edificacions que constitueixen els
elements característics i de tradició històrica de St. Martí, i formen el catàleg
d’elements singulars del nucli són:
 La muralla.
 L’església
 El castell.
No es permet cap tipus d’intervenció que no siguin les estrictament
necessàries i obligades pel manteniment i conservació ocasional o periòdic.
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Es considera muralla al conjunt de murs de pedra existents, de diferents
aparells, gruixos i alçades, que actuaven com elements de fortificació
medieval del poble de Sant Martí.
Es realitzaran treballs de consolidació i restitució de la muralla en aquells
trams que es trobin en estat deficient, tant per la seva cara exterior com per
la interior.
4. Subtipus 1.d.
Sota aquesta clau s’inclouen els solars no edificats i que el Pla Especial
considera edificables, i els edificis afectats per noves alineacions.
L’alçada i profunditat edificable en cada cas, són les indicades en el plànols
d’ordenació (O-6).
Façanes: Es consideren façanes tots els tancaments exterior i verticals d’un
edifici, incloses parets mitgeres.
Rebran un tractament unitari en tota la seva superfície.
No s’acusaran forjats ni caixes de persiana.
No es permeten cossos ni balcons volants.
Les cornises de remat de la coberta volaran un màxim de 0,40 m. incloent
canaló de recollida d’aigües.
Materials: Mantindran una unitat cromàtica i de textura amb la resta de
materials existents.
No es permet l’obra ceràmica vista ni es permet deixar-la pendent de
revestiment.
No es permet la pedra natural que no compleixi una funció estructural. Es
prohibeix la pedra aplacada.
S’aconsella la utilització de revocs colorejats, amb pigments naturals de tons
terrossos. Es prohibeix el color blanc i les pintures plàstiques.
Es recomana la utilització de calç de llenya.
Les baranes de balcons i reixes seran de ferro.
Els canalons de recollida d’aigües i baixants que quedin vistos seran
ceràmics, de ferro fos, zinc o coure.
Obertures a la Via Pública: La suma de les seves superfícies no superarà el
30% de la superfície total de la façana.
Les portes d’entrada als edificis tindran com a màxim 2,5 m d’amplada i 2,5
d’alçada.
La resta de les obertures tindran com a màxim 1m. d’amplada i 2m. d’alçada.
Obertures a Patis: No queden subjectes a cap regulació en el seu
dimensionat.
Alçada reguladora: Seran normatius els alçats continguts en aquest Pla
Especial. Per la U.A-104-C Sant Martí, l’alçada reguladora serà de planta
baixa i una plata amb l’excepció de la planta semisoterrani que s’obté
aprofitant el desnivell del carrer Nou de la Muralla. Aquestes alçades són
grafiades en el alçats del nucli de Sant Martí.
Cobertes: Seran inclinades i de materials ceràmics. Les pendents oscilꞏlaran
entre el 25% i el 35%.
Es permet l’existència de terrats sempre que quedin integrats en l’estructura
de la coberta i no ocupin més del 30% de la seva superfície total.
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No es permet l’existència de cossos que sobresurtin de la coberta exceptuant
els elements tècnics necessaris (xemeneies, antena i parallamps) i les
sortides a terrats practicables.
Tots ells i en especial les sortides a terrats es procurarà que no es vegin des
del carrer i no podran estar a la vertical de la façana.
En qualsevol cas els projectes hauran d’esser informats per la Comissió de
Cultura de l’Ajuntament.
Art. 38

Zona d’habitatges unifamiliars aïllats. Clau 5.

1. Tipus d’edificació i normes generals. Corresponent al concepte més clàssic
de ciutat jardí, és a dir, edificis unifamiliars amb una implantació lliure dins
d’una parcelꞏla exclusiva per cada habitatge.
2. Segons l’aprofitament edificatori el Pla Especial urbanístic qualifica dos
subzones:
5a

5a’

Parcelꞏla.
Parcelꞏla mínima ................................ 1.000 m2

id

Façana mínima ......................................... 6 m2

id

Aprofitament.
Densitat neta .............................. 1viv/1000 m2

id

Edificabilitat (*) ............................ 0,3 m2./3m2.

Id

Edificació.
Ocupació total ............................................ 20%

30%

Separació carrers ....................................... 4m.

id

Separació veïns .......................................... 4m.

id

Alçada màxima principal ........................ 7,5 m.

3,5 m.

Estètica.
Composició lliure.
Usos permesos.
Habitatge unifamiliar en parcelꞏla unifamiliar.
Aparcament.
Obligatòria la previsió de com a mínim una plaça d’aparcament dins de la
parcelꞏla, coberta o descoberta.
NOTA:
(*) Cal veure l’article 62 les reduccions del Pla General d’Ordenació
d’edificabilitat i les condicions especials per l’edificació secundària que s’apliquen
en funció de les pendents de la parcelꞏla.
Art. 39

Zona d’habitatges plurifamiliars aïllats. Clau 7h.

1. Tipus d'edificació i normes generals. Correspon a les àrees on es poden fer
edificis d’habitatge plurifamiliar amb una implantació lliure, és a dir,
desvinculada de l'alineació de carrers i de les mitgeres amb els veïns.
2. Els paràmetres edificatoris i els usos de la Subzona 7h són:
Parcelꞏla.
Parcelꞏla mínima ................................... 600 m2
Aprofitament.
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Densitat neta ................................ 1viv/180 m2
Edificabilitat (*) ............................ 0,6 m2./3m2.
Edificació.
Ocupació total ............................................ 40%
Separació carrers ............................... h/2 i 3m.
Separació veïns .................................. h/2 i 3m.
Separació entre edificis .......................... h i 3m
Alçada màxima principal ...................... 9,60 m.
Nombre màxim de plantes ....................... PB+2
Estètica.
Prohibit l'aplacat de pedra plana irregular imitant pedra no treballada en
edificis plurifamiliars.
Usos permesos.
Habitatge unifamiliar en parcelꞏla sencera .
Habitatge plurifamiliar de superposició (art. 51b).
Habitatge plurifamiliar d'agregació. s'admet l'edificació plurifamiliar
d'agregació. La llargada màxima de blocs serà de 40 m., i el projecte haurà
d'abastar com a mínim una ordenació de 600 m2. mínima, que respectarà els
paràmetres de separació de parcelꞏla que s'assenyalen en els articles
precedents. En aquest cas, no es fixa parcelꞏla mínima que serà la resultant
d'aplicar dins de cada promoció, la densitat establerta d'un habitatge per
cada 180 m2. de parcelꞏla.
Equipaments comunitaris, sempre que s'hi dediqui una parcelꞏla sencera.
Aparcament colꞏlectiu.
Aparcament.
Obligatòria la previsió de com a mínim una plaça d’aparcament dins de la
parcelꞏla, coberta o descoberta.
NOTA:
(*) Cal veure l’article 62 les reduccions del Pla General d’Ordenació
d’edificabilitat i les condicions especials per l’edificació secundària que s’apliquen
en funció de les pendents de la parcelꞏla.
Art. 40

Zona de serveis hotelers. Clau 11g.

1. Tipus d’edificació i normes generals.
Correspon a àrees on es preveu la localització d’edificis per allotjament
temporal, dins del règim de prestació de serveis propi de la indústria hotelera.
2. Els paràmetres edificatoris i usos de la subzona 11f són:
Parcelꞏla.
Parcelꞏla única: l’existent.
Aprofitament.
Sostre màxim : 3.950 m2 sostre per a tota la subzona 11g
Densitat: 1 llit/25 m2 de sostre.
Edificació.
Nombre de plantes : Planta baixa, amb l’excepció dels gàlibs
assenyalats en els plànols d’ordenació O-6.
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Usos.
Hoteler. L’ús serà exclusivament hoteler en la seva modalitat turística
d’hotel i, en conseqüència, s’exclou la modalitat d’aparthotel i altres
figures de residència tipus apartaments.
Aparcament
Una plaça cada dos llits que es pot situar en l’aparcament públic.
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CAPITOL III
NORMES D’ÚS I EDIFICACIÓ A LES ZONES DE SÒL NO
URBANITZABLE.
Art. 41

Zones en sol urbanitzable, definició i qualificacions

1. Es qualifica de Sòl No Urbanitzable aquells terrenys que per valors agrícoles,
forestals, paisatgístics o d’un altre ordre, o per la pròpia limitació de la
dinàmica urbana han de ser objecte de conservació i protecció per impedir la
seva incorporació en àrees edificables i evitar la seva degradació.
2. Aquestes Normes classifiquen com a Sòl No Urbanitzable aquell que queda
grafiat en els plànols corresponents i que queda qualificat com a Zona de
protecció especial (Clau N3) amb les següents subzones:
 N3a’ Subzona de protecció Pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà
 N3b Subzona de protecció del Parc Natural Montgrí
 N3c Subzona de protecció d’elements
Art. 42

Usos en sòl no urbanitzable.

1. Els sòls qualificats de com a no urbanitzables no poden contenir altres usos
que els específicament permesos. Els usos admesos estan regulats amb la
Normativa del PGOU amb les següents particularitats:
a) Regulació específica de l’activitat agrícola


Es fomentaran les bones pràctiques d’agricultura ecològica amb criteris de
sostenibilitat ambiental que contribueixin a l’augment de la biodiversitat i a
un millor coneixement dels processos naturals.



Es prohibeix la plantació de vegetació invasora i es recomana no plantar
plantes transgèniques i alꞏlòctones.



Es prioritzarà la utilització d’herbicides ecològics dins l’àmbit del pla
especial urbanístic.



L’aplicació de fertilitzants ja siguin orgànics (fems i purins) o inorgànics, és
d'obligat compliment l’aplicació el codi de bones pràctiques agràries en
relació al nitrogen, d’acord amb l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, o la
legislació sectorial vigent en el moment d’aplicació.

b) Regulació específica de l’activitat ramadera o pecuària. Dintre de l’àmbit
d’aquest Pla especial urbanístic s’admet, segons la classificació del Decret
40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, la
ramaderia extensiva, semi intensiva quan els animals estiguin estabulats fora
de l’àmbit del PEU, i la ramaderia intensiva únicament les explotacions
d’autoconsum o de petita capacitat vinculades a les masies i cases rurals
existents.
S’afavorirà la pastura en les zones de prats secs.
c) Regulació específica de l’activitat forestal. S’inclou en l’ús forestal l’activitat
que, segons la llei forestal de Catalunya 6/1988, de 30 de març, es troba en
els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i
d'herbes. També s’inclou en aquesta ús els terrenys considerats com a
forestal temporal.
L’activitat forestal que es permet en els terrenys inclosos en l’àmbit d’aquest
Pla especial urbanístic haurà d’ajustar-se a les següents prescripcions:


Tant la plantada com la tala d'arbres en terrenys forestals estan subjectes
a llicència municipal o al règim de comunicació, segons s'estableixi a la
legislació urbanística aplicable o les ordenances municipals, excepte
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aquelles que s’executin sota la intervenció d’una administració competent
en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient


Queda especialment prohibit plantar espècies exòtiques invasores incloses
o no en el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores regulat pel
Reial decret 630/2013, o al Reglament (UE) 2016/1141, de 14 de juliol de
2016, o al document EXOCAT



Està expressament prohibida l’eliminació de les masses arbòries llevat
d’aquells casos que estiguin incloses dins les franges de prevenció
d’incendis forestal d’acord amb el Plànol de franges de prevenció
d’incendis forestals del municipi i dins les zones d’actuació determinades
pel Pla de prevenció d’incendis forestals. En aquest cas, qualsevol tipus
d’actuació requerirà la corresponent autorització dels serveis tècnics
municipals i la llicència urbanística d’acord amb l’art.187 del TRLU

2. Els usos a les edificacions incloses al Catàleg de masies i cases rurals són
els que s’especifiquen de forma individualitzada a les fitxes.
Art. 43

Edificacions i usos existents

1. Les edificacions i usos legalment implantats que s’ajustin als supòsits d’usos
permesos per aquest Pla especial urbanístic poden mantenir-se i ampliar-se
si compleixen els requisits a què estiguin subjectes.
2. Les edificacions i usos legalment implantats que no s’ajustin als supòsits
d’usos permesos per aquest Pla especial urbanístic, i que per tant,
actualment no serien autoritzables, podran romandre sobre el territori en
situació de disconformitat, en tant es mantingui l’ús concret que va ser
objecte d’autorització, permetent-se el canvi de titularitat i la renovació de les
llicències d’ús.
Mentre es mantingui l’activitat aquestes edificacions i usos no podran
realitzar obres d’ampliació ni de reforma, però si obres de consolidació,
sempre i quan no s’hagin de refer llurs fonaments i/o parets mestres, o es
realitzin execucions successives que suposi una rehabilitació global de
l’edifici.
Quan cessi l’activitat, només es podran implantar nous usos admesos pel
present Pla especial urbanístic. En el cas que es vulguin reutilitzar les
instalꞏlacions i edificacions existents per a usos admesos s’hauran d’adoptar
les mesures necessàries, quan sigui possible, per integrar les construccions
existents amb l’entorn.
3. En el cas d’edificacions o usos existents implantats ilꞏlegalment, en els quals
hagi prescrit l’acció de reposició, s’haurà d’aplicar estrictament el règim de
fora d’ordenació, d’acord amb el que determina el TRLUC i el seu
Reglament. Si l’acció de reposició no ha prescrit, no es pot autoritzar cap
tipus d’obra ni d’ús i s’han d’aplicar les mesures de protecció de la legalitat
urbanística que preveu el TRLUC. Per les edificacions o usos fora
d’ordenació, s’executaran les actuacions necessàries que dicti l’Ajuntament
per tal de minimitzar els impactes que produeixin.
Art. 44

Subzona de protecció Pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà (clau
N3a’)
1. Definició: Comprèn els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial de
protecció dels Aiguamolls de l’Alt Empordà no inclosos a l’espai del PEIN,
que el Pla especial de protecció qualifica com a Zona perifèrica de protecció i
connexió (clau 6) i la seva regulació detallada es defineix a l’article 40 de la
Normativa urbanística d’aquest Pla.
El Pla especial de protecció considera que l’establiment d’aquest àmbit de
protecció perifèric és necessari per assegurar la continuïtat territorial entre
els diferents sectors de l’espai protegit.
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Els terrenys qualificats com a Subzona N3a’ es caracteritza per la seva
funció en relació amb la continuïtat biològica i paisatgística entre l’espai del
PEIN i el Parc Natural del Montgrí.
2. Objectius : els objectius de la subzona són evitar que a l’entorn del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es produeixin processos d’aïllament i
fragmentació derivats de la transformació dels espais naturals o seminaturals
que comportin l’amenaça per al paisatge o als sistemes naturals protegits del
Parc, com ara el creixement urbanístic o la implantació de determinades
infraestructures o instalꞏlacions.

3. Usos admesos:
a) els usos directament relacionats amb els motius explícits o implícits
pels quals els terrenys han merescut aquesta qualificació.
b) les actuacions específiques destinades la implantació d’activitats o
equipaments d’interès públic que poden emplaçar-se en el sòl no
urbanitzable, excepte:


Les activitats colꞏlectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació
en el lleure i d’esbarjo que comportin transformacions significatives
en superfície del medi rural, pèrdua de llur funcionalitat respecte la
connectivitat o obres o instalꞏlacions més enllà de la senyalització,
l’abalisament o elements anàlegs.



Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els
usos urbans.



Instalꞏlacions de transformació o producció d’energia, estacions de
telecomunicació, plantes de subministrament o sanejament
d’aigua, plantes destinades al tractament de residus o altres
serveis ambientals o instalꞏlacions per serveis tècnics anàlogues,
llevat que per llur funcionalitat no puguin ser emplaçades totalment
o parcialment en un lloc alternatiu.
Aquesta incompatibilitat no inclou les instalꞏlacions existents en
data de l’aprovació inicial del Pla especial de protecció dels
Aiguamolls de l’alt Empordà (DOGC núm. 5779 de 21 de
desembre de 2010) ni tampoc les instalꞏlacions de generació
d’energia renovable eòliques, fotovoltaiques, termosolars o
anàlogues integrades en les edificacions existents, amb la deguda
cobertura jurídica, o que es localitzin en les àrees de possible
ampliació d’aquestes.

c) els agrícoles i ramaders que no siguin incompatibles amb els
anteriors.
d) els usos admesos en les edificacions incloses al Catàleg de masies i
cases rurals que s’especifiquen de forma individualitzada a les fitxes.
e) No s’admet l’eliminació de masses arbòries excepte les admeses a
l’article 42.c d’aquesta Normativa
4. Edificacions admeses:
a) Pel que fa a noves construccions susceptibles d’emplaçar-se en el
medi rural, no s’admeten com a noves construccions:


Les construccions i dependències no vinculades a una activitat
agrícola, ramadera o forestal.



Les estacions de subministrament de carburants i de prestació
d’altres serveis de la xarxa viària.



Les construccions i les instalꞏlacions vinculades a l’execució, el
manteniment i el funcionament de les obres públiques.
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Les construccions destinades a càmping o les activitats de turisme
rural, aquesta incompatibilitat no afecta a les edificacions i llurs
possibles ampliacions, incloses en el Catàleg de Masies i Cases
Rurals de l’Escala

b) S’admeten les obres de conservació, millora, ampliació i rehabilitació
de les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals
de l’Escala, si així s’especifica de forma individualitzada a les fitxes.
5. Mesures de protecció paisatgística:
a) Es conservaran les pinedes existents al voltant de la urbanització
dels Emperadors
b) Es potenciaran els prats secs mediterranis existents
Art. 45

Subzona de protecció del Parc Natural Montgrí (clau N3b)

1. Definició: Comprèn els terrenys de la Muntanya Rodona – Les Corts inclosos
en l’àmbit del Parc Naturals del Montgrí.
2. Objectius: Conservar i, si s’escau, restaurar els sistemes naturals dels espais
inclosos en el Parc Natural del Montgrí, promovent els valors geològics,
botànics, faunístics, ecològics, paisatgístics, culturals, educatius, científics,
productius i socials inclosos.
Els terrenys qualificats amb aquest subzona tenen interès com a connector
ecològic entre els aiguamolls de l’Alt Empordà i els ambients humits presents
al Baix Ter, a més també de ser una zona de gran interès agrícola i ecològic
amb la inclusió dels pradells secs (bàsicament llistonars) dels turons de les
Corts.
Fins que no es redacti el Pla especial del Parc del Montgrí, la regulació de la
subzona s’ajustarà a les determinacions de la Llei 15/2010, de 28 de maig, de
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (DOGC
5642 de 3 de juny de 2010) amb les particularitats que es detallen als apartats
següents d’aquest article.
3. Usos admesos:
a) els directament relacionats amb els motius explícits o implícits pels
quals els terrenys han merescut aquesta qualificació de protecció
d’elements.
b) els agrícoles i ramaders que no siguin incompatibles amb els
anteriors.
c) els usos admesos en les edificacions incloses al Catàleg de masies i
cases rurals que s’especifiquen de forma individualitzada a les fitxes.
d) No s’admet l’eliminació de masses arbòries excepte les admeses a
l’article 42.c d’aquesta Normativa
e) Qualsevol ús que pretengui fer-se dins d’aquestes zones ha de
merèixer llicència municipal.
4. Edificacions admeses:
a) Les úniques edificacions permeses són les directament relacionades
amb la conservació i explotació de l’element protegit,
b) Hi resta prohibit l’establiment de construccions noves que no estiguin
vinculades amb la conservació dels valors naturals i, si escau, de
restauració dels sistemes naturals i del paisatge.
c) S’admeten les obres de conservació, millora, i rehabilitació de les
edificacions i instalꞏlacions existents en l’entrada en vigor de la llei
15/2010, sempre i quan tinguin la corresponent cobertura jurídica i
siguin destinades als usos i activitats previstos en la zona i en la Llei
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del Parc. i siguin destinades al desenvolupament dels usos i les
activitats previstos pel planejament urbanístic i admesos per aquesta
llei
d) S’admeten les obres de conservació, millora, ampliació i rehabilitació
de les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals
de l’Escala, si així s’especifica de forma individualitzada a les fitxes
5. Mesures de protecció paisatgística:
a) Es conservaran i potenciaran els prats secs mediterranis existents,
en especial aquells que conformen els llistonars.
Art. 46

Subzona de protecció d’elements (clau N3c)

1. Definició: Comprèn els terrenys considerats de protecció especial no inclosos
en cap PEIN o Xarxa Natura 2000 pel Pla territorial de les comarques
gironines, i a la vegada inclosos en la unitat territorial UTR-C 036 Empúries
de sòl no urbanitzable costaner (clau NU- C1) pel Pla director urbanístic del
sistema costaner.
2. Objectius: Mantenir la connectivitat entre el Parc natural dels Aiguamolls de
l’Alt Empordà i el Parc natural del Montgrí. Aquesta connectivitat es
fonamenta amb els cursos fluvials i més concretament amb el Rec del Molí i
el Riuet, ja que permeten la connexió entre les conques del Ter i del Fluvià a
través de la matriu agrícola i les sèquies i canals de regadiu que en deriven, i
també amb la comunicació entre les comunitats litorals existents entre la
platja del Rec, Empúries i la platja del Riuet, malgrat l’existència del nucli urbà
de Sant Martí.
3. Usos admesos:
a) els directament relacionats amb els motius explícits o implícits pels
quals els terrenys han merescut aquesta qualificació de protecció
d’elements.
b) els agrícoles i ramaders que no siguin incompatibles amb els
anteriors.
c) els usos admesos en les edificacions incloses al Catàleg de masies i
cases rurals que s’especifiquen de forma individualitzada a les fitxes.
d) No s’admet l’eliminació de masses arbòries excepte les admeses a
l’article 42.c d’aquesta Normativa
e) Qualsevol ús que pretengui fer-se dins d’aquestes zones ha de
merèixer llicència municipal.
4. Edificacions admeses:
a) Les úniques edificacions permeses són les directament relacionades
amb la conservació i explotació de l’element protegit,
b) Hi resta prohibit l’establiment de construccions noves que no estiguin
vinculades amb la conservació dels valors naturals i, si escau, de
restauració dels sistemes naturals i del paisatge.
c) S’admeten les obres de conservació, millora, ampliació i rehabilitació
de les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals
de l’Escala, si així s’especifica de forma individualitzada a les fitxes.
5. Mesures de protecció AMBIENTALpaisatgística:
c) Es conservaran els camps agrícoles dels Camps d’en Robert i de
Sant Eusebi, que ocupen els terrenys on antigament hi ha via el port
grec. Entre aquests camps hi ha unes filades de tamarius que
s’hauran de preservar, en cas que sigui necessària la tala d’algun
element, s’haurà de substituir per un altre de la mateixa espècie.
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d) Es conservaran les masses arbòries existents, en especial la situada
en la zona nord de l’antiga Neòpolis, al sud de la carretera GIP-6307
i a sobre de l’antic port grec.
e) Es potenciaran els prats secs mediterranis existents
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CAPÍTOL VI
Art. 47

PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
Xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials

En els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable:
1. Les aigües de pluja recollides als espais oberts drenaran en els propis espais
o s’abocaran als recs que siguin propers. Les pluvials de camins es recolliran
a les cunetes i s’abocaran al medi mitjançant o es conduiran als recs
existents.
2. Els edificis disposaran d’una xarxa de recollida independent per a les aigües
de pluja de les cobertes i espais exteriors que s’abocaran al medi.
3. El sistema d’evacuació d’aigües negres de les edificacions i instalꞏlacions
estarà connectat a una fosa sèptica, a un sistema de depuració biològic
compacte amb filtre biològic o amb bassa de llacunatge. En el cas d’elements
de depuració aquests comptaran amb l’autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua, si és necessària. En el cas de la utilització de fosses sèptiques els
propietaris han de poder acreditar de forma documental la correcta gestió de
les aigües negres.
4. Està totalment prohibit l’abocament d’aigües residuals als recs o al mar.
Art. 48

Moviment de terres

1. En el sòl classificat com a no urbanitzable, es conservarà la topografia i
estructura general de les terres dins l’àmbit del Pla especial urbanístic.
2. De la mateixa manera no són possibles altres moviments de terres o obertura
de nous camins que els imprescindibles per a l’ús que motiva la seva
qualificació.
Art. 49

Indicadors i Publicitat

1. No es permet la colꞏlocació de cartells i tanques de publicitat o materials
anàlegs en sòl no urbanitzable, llevat de petits indicadors de senyalització de
camins, itineraris, masos, veïnats, activitats d’interès, etc., que es disposaran
amb criteris d’integració paisatgística i uniformitat en el disseny, d’acord amb
el que estableixi l’autorització municipal.
2. No hi és permesa la instalꞏlació de cartells publicitaris i altres elements
similars que limitin el camp visual per a contemplar les belleses naturals, que
trenquin l’harmonia del paisatge o que en desfigurin les vistes panoràmiques,
i, en general, que hi puguin produir impactes paisatgístics sensibles..
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