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1

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

1.0 Antecedents envers al procediment d’Avaluació Ambiental
En data 29 d'agost de 2019 es va presentar l’avanç de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació
urbana (PGOU) per a l'adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova estació de
tractament d'aigua potable (ETAP), al terme municipal de l'Escala, amb el document ambiental als Serveis
Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat per l'inici del procediment d'avaluació
ambiental estratègica simplificada.
A modus de resum, l’Ajuntament de l’Escala té la necessitat de garantir la qualitat de l’aigua d’abastament
de l’Escala. Per això promou la implantació d’una ETAP a la zona anomenada “els Falguerars” a l’entorn
d’on actualment es troben els quatre pous actius (i un de reserva) que abasteixen d’aigua el municipi.
Per fer possible aquest objectiu la modificació puntual del Pla General valora les següents alternatives:
-

-

Alternativa 0: Mantenir la situació actual. El resultat seria una qualificació total d’uns 7.630,94 m²
de sòl repartit en 4 porcions quadrades de 44 m de costat, sense que aquestes coincideixin amb
els pous existents.
Alternativa 1: Adaptar les qualificacions de la clau F d’acord amb els àmbits ocupats pels pous i
ampliar l’àmbit del pou Niceto amb una superfície suficient per enquibir la nova ETAP. El total
serien dos àmbits aïllats pels pous de 954,84 m² i un tercer àmbit més gran de 7.782m m² per a
l’ETAP.
Alternativa 2: Adaptar les qualificacions de la clau F d’acord amb els àmbits ocupats pels pous i
ampliar l’àmbit del pou Comuns 2 amb una superfície suficient per enquibir la nova ETAP. El total
serien dos àmbits aïllats pels pous de 954,84 m² i un tercer àmbit més gran de 6.773,55 m² per a
l’ETAP.

La relació dels informes emesos en el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada, així
com les seves conclusions, és la que segueix a continuació:
1 Informe dels SSTT del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona de data 11 d’agost de
2019.
2 Informe dels SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i alimentació de la
Generalitat a Girona de data 10 de setembre de 2019.
3 Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat a Girona de data 8 de novembre
de 2019.
4 Resolució TES/3201/2019, de 14 de novembre del Departament de territori i Sostenibilitat de la
Generalitat a Girona, publicat al DOGC 8012 de 28 d novembre de 2019.
5 Document d’abast d’estudi Ambiental Estratègic dels SSTT de la OTAAA del departament de
Territori i Sostenibilitat a Girona de data 18 de novembre de 2019.
6 Acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) en la sessió de 17 de desembre de
2019.
1. Informe dels SSTT del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona
En l’informe del Departament de Cultura es conclou que:
Amb relació al patrimoni arqueològic i paleontològic, d’acord amb les dades de l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura es constata que a l’àmbit de la modificació no
consta cap jaciment arqueològic ni paleontològic.
En el cas que en el transcurs de les obres que es derivin de la modificació es posessin al descobert
restes d’interès arqueològic, s’estarà al que determina la legislació vigent sobre el patrimoni arqueològic.
Amb relació al patrimoni arquitectònic, un cop revisada la documentació inclosa a l’expedient que
s’informa, i d’acord amb les dades del SIG (Sistema d’informació geogràfica) del Departament de Cultura,
i de l’Inventari del patrimoni arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, no es detecta que
existeixi a l’àmbit comprès dins l’alternativa 2 cap bé declarat o incoat BCIN. Per tant, es considera que
aquest expedient no té afectacions sobre el patrimoni arquitectònic protegit a nivell nacional. Així mateix
tampoc es detecta cap element protegit a nivell local.
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2. Informe dels SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat a
Girona
En l’informe del DARPA es conclou que “D’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental i amb la disposició addicional 5a, apartat 1, de la Llei 18/2001, de 31 de desembre,
d’orientació agrària, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació suggereix que la
modificació del Pla general d’ordenació urbana per adaptació i ampliació dels serveis tècnics da la nova
estació de tractament d’aigua potable al TM de l’Escala tingui en consideració els punts descrits a
l’apartat anterior.”
Les consideracions del punt anterior es que es transcriuen a continuació:
-

-

-

En la matriu d’avaluació d’alternatives (punt 5.4.1) es justifica l’elecció de l’alternativa 2 respecte
l’alternativa 1 perquè preveu destinar menys superfície agrícola a la futura ETAP.
En aquest punt, aquest Departament considera que si la superfície mínima per a l’establiment de
la futura ETAP és de 6.773,55 m2 (corresponent a la superfície de la parcel·la de l’alternativa 2),
cal que s’ajusti la superfície de l’alternativa 1 al mateix valor a fi que es redueixi l’afectació del
projecte al sòl agrari.
A consideració d’aquest Departament aquest ajust es pot realitzar ocupant, per exemple, els
4.552,94 m2 de la parcel·la 69 i, la superfície restant (6.773,55 - 4.552,94 = 2.220,61 m2)
ocupant-la parcialment la parcel·la 88, de manera que aquesta la porció de la parcel·la 88 no
ocupada per l’ETAP podrà continuar essent classificada i utilitzada com a sòl agrícola.
Amb aquesta adaptació de superfície per a l’alternativa 1, es reduiria l’afectació de la superfície
agrícola d’aquesta alternativa i aquest factor (superfície agrícola afectada) esdevindria un
element no determinant en l’elecció de les alternatives.
Un altre element que es valora és l’afectació de marges arbrats i arbustius. En l’alternativa 1 es
justifica que hi ha una afectació de marges arbrats, mentre que en l’alternativa 2 que aquesta
afectació no hi és perquè actualment no hi ha arbres a l’entorn de la parcel·la on es vol ubicar
l’alternativa 2.
Aquest Departament considera que atès que l’emplaçament de l’alternativa 1 es situa a prop
d’uns marges arbrats existents, cal que es valori el manteniment d’aquesta franja arbrada i
arbustiva existent i que, per tant, no quedi afectada per les obres previstes de la nova ETAP.
El respecte i el manteniment de la franja arbrada existent de l’alternativa 1 aporta més valor
paisatgístic i de respecte amb l’entorn que la plantació d’arbrat en un nou emplaçament (el de
alternativa 2) on actualment no existeix aquest tipus de vegetació i on el fet d’implantar-la de nou
representa, en sí, una alteració de la qualitat del paisatge actual.
Finalment, un altre aspecte que cal valorar de l’emplaçament de les alternatives 1 i 2 és el seu
entorn. L’alternativa 1 es situa al centre d’una plana agrícola productiva sense relleus ni
elements alts (arbres, construccions...) que defineixin el paisatge en aquell punt. A més, l’àmbit
pertany a un espai connector.
La construcció d’una ETAP a la ubicació de l’alternativa 2 representarà la presència d’un element
discordant amb el paisatge i la connectivitat d’aquell entorn.
Aquesta afectació es considera que no seria tan greu si la nova ETAP es construís a
l’emplaçament de l’alternativa 1, atès que es situaria en una àrea amb una alteració prèvia del
paisatge: amb presència d’altres masies, edificacions, horts i arbres d’elevat port.
En aquest sentit, a criteri d’aquest Departament, l’emplaçament de la nova ETAP a l’àmbit de
l’alternativa 1, malgrat estar ubicada dins els límits del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i
Baix Ter, resultaria menys “discordant” respecte els valors de paisatge i mediambientals que si el
projecte s’ubica a l’àmbit de l’alternativa 2.

Que, finalment, per a la definició i concreció final del projecte es tinguin en consideració les franges de
servituds dels recs i drenatges presents a l’entorn del punt on finalment s’emplaci l’ETAP.
3. Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat a Girona
En l’informe de l’ACA es conclou que “D’acord amb les consideracions efectuades, s’emet en el present
informe a fi que l’organisme ambiental pugui concloure de la necessitat o exempció de sotmetre el
document a avaluació ambiental estratègica ordinària.”
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Les consideracions efectuades es transcriuen de forma resumida en:
L’àmbit objecte de la modificació ocupa terrenys de la plana al·luvial del marge esquerre del riu Ter,
drenats per una extensa xarxa de recs i regadius que conflueixen cap a la platja del Riuet i la platja del
Rec del Molí, i que alhora actuen d’eixos de drenatge secundaris dels terrenys, amb una morfològica molt
planera , en cas d’episodis de revingudes extraordinàries de la conca del riu Ter. A més, la manca de
pendent dificulta el desguàs de l’escorrentia superficial que provoca desbordaments i inundacions que
s’afegeixen a l’entollament propi dels terrenys de conreu per les dificultats de drenatge natural.
En cas d’episodis extraordinaris de la conca del riu Ter i d’acord amb els resultats provisionals dels
estudis hidràulics realitzats en el marc de la revisió i actualització de la segona fase, corresponen als
Mapes de Risc i Perillositat de l’Annex I del Pla de Gestió del Risc d’Inundació, mostren que els terrenys
de l’àmbit són inundables per avingudes de 100 i 500 anys de períodes de retorn i els calats màxims que
es donarien assoliren altures d’uns 30 cm i d’uns 65 cm, respectivament.
.................................. Els resultats actualment disponibles i encara provisionals, determinen que els
terrenys de l’àmbit estan situats fora de la zona de flux preferent segons les disposicions normatives de
l’apartat 2 de l’article 9 del vigent Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Els riscos hidrològics previsibles estan associats doncs a la inundació per elevació de la làmina d’aigua i
no a la velocitat del corrent de l’aigua.
Malgrat tot, caldria considerar, com a prescripcions condicionants per a la construcció de les instal·lacions
de l’ETAP, l’adopció d’unes mesures de protecció passiva, com poden ser les relatives a la determinació
de les zones practicables dels de les instal·lacions i les corresponents a la tipologia i el dimensionament
de les fonamentacions d’acord amb les subpressions de l’aigua i les condicions d’inundabilitat reflectides
el l’estudi hidràulic esmentat anteriorment.
........................................
En aquest sentit , el PGDCFC i el seu el Programa de mesures determinen els objectius ambientals per la
protecció de les masses d’aigua subterrània i les actuacions bàsiques i complementaries per assolir-los ,
respectivament , i que es resumeixen en els següents:
- Evitar i limitar l’entrada de contaminants a les aigües subterrànies, i evitar el deteriorament del seu estat.
- Protegir, millorar i regenerar totes les masses d’aigua subterrània i garantir l’equilibri entre les
extraccions i les entrades d’aquestes masses, amb l’objectiu d’assolir el bon estat de les aigües
subterrànies.
- Invertir tota tendència significativa i sostinguda a l’augment de la concentració de qualsevol contaminant
com a conseqüència de la repercussió de l’activitat humana, amb la finalitat de reduir progressivament la
contaminació de les aigües subterrànies
4. Resolució TES/3201/2019, de 14 de novembre del Departament de territori i Sostenibilitat de la
Generalitat a Girona
El Departament de TiS resolt que “Emetre l'informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació
puntual del Pla general d'ordenació urbana per a l'adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per
a la nova estació de tractament d'aigua potable, al terme municipal de l'Escala, s'ha de sotmetre a
avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que té efectes significatius sobre el medi ambient.”
En l’apartat de fets es fan les següents consideracions, que es transcriuen de forma resumida en:
L'àmbit de la Modificació no s'emplaça en cap espai natural protegit, però es troba a tocar del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
La modificació dels plànols d'ordenació per tal de corregir els errors de delimitació dels terrenys ocupats
pels pous existents no té efectes apreciables sobre el medi atès que es tracta d'un ajust cartogràfic de
l'àmbit ja ocupat per les instal·lacions que, alhora, disminueix sensiblement la seva superfície.
La construcció de la nova ETAP, en les alternatives proposades, implicarà la dispersió en el territori d'una
instal·lació amb una superfície relativament important que comportarà un cert grau d'urbanització dels
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terrenys afectats, així com el seu tancament perimetral i l'habilitació o ampliació dels accessos i una nova
mobilitat generada en sòl no urbanitzable. Totes dues alternatives afecten àmbits amb valors ambientals
reconeguts als instruments de planificació ambiental i territorial.
Les consideracions anteriors posen de manifest la necessitat d'ampliar l'anàlisi d'alternatives d'ubicació en
el sentit de cercar terrenys inclosos, adjacents o molt més propers al sòl urbà i urbanitzable que configura
el nucli urbà de l'Escala. Cal tenir present que la decisió que ara és objecte d'avaluació comporta
traslladar al sòl no urbanitzable un impacte generat en el nucli urbà de l'Escala. Aquesta anàlisi ha de
permetre obtenir tota la informació urbanística i ambiental que garanteixi que l'alternativa que finalment se
seleccioni és la de menors efectes ambientals, o que els seus efectes ambientals, si no són evitables, es
poden compensar de manera adient.
5. Document d’abast d’estudi Ambiental Estratègic dels SSTT de la OTAAA del departament de Territori i
Sostenibilitat a Girona
El document d’abast determina el nivell de detall de l’avaluació ambiental de la següent manera:
L’estudi ambiental estratègic tindrà el contingut que estableix l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, amb el següent grau de detall:
a) Ampliar l’anàlisi d’alternatives incloent alternatives d’ubicació adjacent o properes al nucli urbà en
terrenys transformats o semi-transformats. La única justificació aportada és la proximitat a les
captacions, aspecte que no sembla determinant a la vista de l’alternativa 2. En aquest anàlisi s’haurà
d’incloure, també, una valoració de possibles noves ubicacions dins del sòl industrial del polígon Els
Recs.
b) La justificació de la superfície ocupada haurà de realitzar-se en base a l’ocupació de les
instal·lacions necessàries per la potabilitzadora i no en funció de la superfície disponible en els
terrenys escollits. La superfície de terrenys a classificar hauria de ser la mateixa en totes les
alternatives i no pot ser, per tant, un factor a tenir en compte en l’anàlisi d’alternatives. Cal, per tant,
aportar informació que acrediti els requeriments de superfície del projecte en funció de la població
que es preveu atendre.
c) En cas que l’alternativa escollida es trobi dins l’espai connector caldrà analitzar amb detall els
possibles efectes sobre la funcionalitat connectora i determinar, si s’escau mesures correctores i,
específicament compensatòries per mantenir la superfície viable del connector.
d) Incloure les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al risc d’inundació de la nova
l’ETAP i del compliment de Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Incloure en la
valoració d’alternatives si la construcció de l’ETAP en aquests terrenys requerirà la seva
sobreelevació i valorar els impactes que, si s’escau, pugui comportar aquest requeriment.
Sobre la informació, consulta i administracions públiques afectades i públic interessat determina:
D’acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 21/2013, caldrà que l’EAE –juntament amb el pla- se sotmeti a
informació pública. Les actuacions de consulta inclouran, almenys, les següents:
-

Administracions públiques i públic interessat objecte de consulta
Agència Catalana de l’Aigua
Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona
Protecció Civil. Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Institució Alt empordanesa per la Defensa i l’Estudi de la Natura

Anunci de la informació pública en el diari oficial corresponent, advertint que la consulta es dirigeix tant al
públic en general com a les persones físiques o jurídiques que es considerin interessades d’acord amb
l’article 4 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, atorgant un mínim de 45 dies hàbils per examinar el Pla
i l’EAE i realitzar les al·legacions i suggeriments oportuns. Els textos íntegres hauran de fer-se públics a la
pàgina web de l’Ajuntament de l’Escala facilitant el seu accés mitjançant la seva inclusió com a notícia
destacada al portal i de forma que sigui fàcilment descarregable pels potencials interessats.
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Aquest període s’ha d’aprofitar per efectuar consultes individualitzades a les administracions públiques
afectades i públic interessat següents, sens perjudici d’aquelles altres consultes preceptives
contemplades en la pròpia tramitació del Pla, utilitzant a l’efecte mitjans convencionals, telemàtics o
qualsevol altre vàlid d’acord amb la legislació sobre procediment administratiu. En tot cas, el termini de
resposta serà com a mínim de 45 dies hàbils.
L’EAE inclourà un annex o una taula en el qual indiqui els apartats concrets on s’han incorporat les
determinacions del present document d’abast.
6. Acord de la CTUG
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 17 de desembre de 2019, va acordar
emetre informe urbanístic i territorial sobre l’avanç de la Modificació del Pla General per ampliar i adaptar
els serveis tècnics a l’ETAP nova amb les observacions següents:
1.1.Cal crear un apartat específic per a la nova ETAP dins la regulació de la clau F amb les
determinacions que tot seguit es detallen:
1.1.1.Per a l’autorització de noves edificacions del tipus C2 en sòl de protecció especial, d’acord
amb l’article 2.7 del PTPCG, caldrà que es justifiqui el compliment de les condicions dels
apartats 5,6,7 i 8 del mateix article.
1.1.2.Cal assegurar una franja al voltant de la instal·lació lliure d’edificació tractada amb
vegetació (arbòria i arbustiva) que es conformi amb espècies i amb un patró de plantació
similars a la vegetació de l’entorn.
1.1.3.Cal fixar la necessitat de tramitar un projecte d’actuació específica d’acord amb l’article 48
del TRLLU i 47 del Decret 64/2014, de 3 de maig.
1.1.4.Cal que la modificació, a banda de l’ETAP i els pous, defineixi la resta de la xarxa general
d’abastament d’aigua que es manté així com la que es preveu de nova implantació.
Aspectes a introduir en el document per a l’aprovació inicial en relació als dels informes emesos en
aquest procediment d’avaluació ambiental:
1. Respecte l’informe del Departament de Cultura, atès que no té no consta cap jaciment arqueològic ni
paleontològic, i que no té afectacions sobre el patrimoni arquitectònic protegit a nivell nacional ni local,
no cal introduir cap prescripció.
2. Respecte l’informe del DARPA, en relació a l’alteració del paisatge actual de l’alternativa 2, es proposa
incorporar al projecte el corresponent Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), en el que
s’haurà d’incloure un anàlisi de l’impacte visual i especialment l’establiment de mesures correctores,
preventives i compensatòries per a reduir els seus efectes. En aquest estudi caldrà avaluar la
plantació de pantalles vegetals que delimitin la parcel·la afectada com també el marge del camí de
Mas Duran en el tram que discorre per la parcel·la prevista per a la instal·lació, així com condicionar
l’espai amb una tanca adient amb l’entorn rural on s’ubica i adoptar aquells tons cromàtics
mimèticament correctes.
En aquest sentit, s’inclouran en l’alternativa 2 i en els condicionants normatius respecte el document
del PAE les següents mesures de caràcter paisatgístic:
- la proposta de plantació d’una filera de Platanus x hispanica al marge del tram del camí rural,
- la plantació de dues alineacions de Tamarix gallica i/o Cupressus sempervirens en sentit est oest
als costats nord, sud i est de la parcel·la coincidint amb major distància (llargada) de les
instal·lacions. Amb aquesta alineació es segueix la mateixa disposició que les franges habituals
en permetre l’esmorteïment dels vents de tramuntana. Es prefereix la plantació de Tamarix
gallica degut a que l’índex de supervivència és major i no es veuen afectats per pugons,
caparretes, fongs i perforadors.
- No permetre la plantació d’espècies exòtiques invasores, siguin o no incloses en el Real Decret
630/2013, així com al Reglament 1143/2014 de la UE o a la llista EXOCAT si tenen un
comportament invasor i/o és una espècie naturalitzada, a excepció del Platanus x hispanica, el
qual no colonitza nous espais.
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-

Per tal d’adoptar unes tonalitats cromàtiques adients caldrà que s’avaluï si els tancats de les
instal·lacions han d’adoptar tons cromàtics ocres (marrons) o bé tonalitats verdes i blaves com
proposa el projecte “Concretament es proposen diverses franges horitzontals amb gradacions de
tons verds a la base fins a tons blaus en les parts més elevades passant per franges blanques o
grises en la transició d’un color a un altre”.

3. Respecte l’informe de l’ACA, i en relació a l’adopció d’unes mesures de protecció passiva en la
construcció de les instal·lacions de l’ETAP, caldrà establir en els condicionants normatius respecte el
document del PAE que les zones practicables de les instal·lacions es situïn a 65cm per sobre del
nivell del terreny, per evitar així les alçades màximes de crescudes per avingudes de 100 i 500 anys
de períodes de retorn.
En relació a les mesures de protecció de les masses d’aigua subterrània, s’incorporarà en el plànol
normatiu de modificació proposada la delimitació gràfica dels perímetres de protecció dels pous per tal
de garantir la defensa contra accions antròpiques al voltant de les captacions i establir les diverses
restriccions aplicables a cada corona del perímetre de protecció, d’acord amb el document l’Agència
Catalana de l’Aigua “H0330-Captacions d’aigua. Criteris tècnics supletoris per a la determinació de
perímetres de protecció de captacions destinades a consum humà”. S’adjunta en l’annex 2 la
justificació del càlcul.
També, l’establiment d’un control dels nivells dels pous de captació per evitar una possible
sobreexplotació de l’aqüífer, d’acord amb el PGDCFC i el seu programa per la protecció de les
masses d’aigua subterrània.
4. Respecte la Resolució TES/3201/2019, en relació a la necessitat d'ampliar l'anàlisi d'alternatives
d'ubicació en el sentit de cercar terrenys inclosos, adjacents o molt més propers al sòl urbà i
urbanitzable que configura el nucli urbà de l'Escala, s’inclou en el document una nova alternativa, la
número 3, que s’emplaçaria en una de les parcel·les lliures del polígon industrial Els Recs de l’Escala.
5. Respecte l’informe de la OTAAA, fa referència al nivell de detall de l’estudi ambiental estratègic que
determina el document d’abast respecte:
- S’ha ampliat l’anàlisi una nova alternativa, la número 3, que s’emplaçaria en una de les
parcel·les lliures del polígon industrial Els Recs de l’Escala
- S’ha ajustat la superfície dels terrenys a qualificar com a Serveis Tècnics, clau F, per a
l’emplaçament de l’ETAP, a l’estrictament necessari per a l’ocupació de les instal·lacions de la
potabilitzadora, i no en funció de la superfície disponible en els terrenys escollits, i s’inclou la
proposta gràfica de la seva implantació en l’alternativa 2 i en l’annex 1 del document la proposta
gràfica de l’estudi de necessitats del projecte tècnic. Aquest ajust a comportat una reducció del
sòl actualment qualificat de Serveis tècnics de 1.445,38m².
- S’han incorporat les mesures correctores de l’EAE en l’apartat 2.4 del document.
- S’han incorporat les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació a la sobre elevació
de la nova ETAP per evitar el risc d’inundació.
6. Respecte l’acord de la CTUG, s’ha incorporat un apartat de normativa en la modificació puntual que
proposa modificar l’article 99 del PGOU amb un apartat específic per a les noves edificacions dins la
regulació de la clau F , amb les determinacions següents:
- Per a la seva construcció caldrà tramitar un projecte d’actuació específica d’acord amb l’article
48 del TRLLU i 47 del Decret 64/2014, de 3 de maig.
- El PAE haurà de justificar el compliment de les condicions dels apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 2.7
del PTPCG per a l’autorització de noves edificacions del tipus C2 en sòl de protecció especial.
- El PAE haurà d’assegurar una franja al voltant de la instal·lació lliure d’edificació tractada amb
vegetació (arbòria i arbustiva) que es conformi amb espècies i amb un patró de plantació similars
a la vegetació de l’entorn.
S’ha definit també que la resta de la xarxa general d’abastament d’aigua que es manté, així com la
que es preveu de nova implantació, en la totalitat de les alternatives estudiades en la present
modificació.
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L’article modificat inclou aquestes prescripcions, envers a les noves edificacions , i les que en resulten
de l’informe de l’ACA.
1.1 Antecedents i introducció
El municipi de l’Escala es troba situat al litoral empordanès, a migdia del golf de Roses i al sector de
contacte amb el Baix Empordà, des del grauet d’Empúries (l’antiga gola del Fluvià), al Nord, fins al
promontori de Montgó, al Sud, a l’extrem septentrional del massís del Montgrí.
L’abastament d’aigua potable del municipi consta de quatre pous actius (Comuns 1, Comuns 2, Sifons 2 i
Sant Crist) i un cinquè pou en reserva (Niceto). L’aigua captada s’impulsa a través de canonades de
tipologia diversa fins als dipòsits d’emmagatzematge, on l’aigua es tracta per esser distribuïda. Existeixen
quatre dipòsits, dos ubicats al Padró i dos més ubicats al Puig Sec.
Per tal de garantir la qualitat de l’aigua de l’abastament de l’Escala, l’Ajuntament d’aquest municipi es
planteja construir una estació de tractament d’aigua potable (d’ara en endavant ETAP) i d’aquesta manera
centralitzar el procés de condicionament de l’aigua.
1.2 Motivació i objecte de la modificació
L’objectiu principal que motiva la redacció del present document és determinar quina és la millor
estratègia per garantir la qualitat de l’aigua de l’abastament de l’Escala des d’ara fins a l’horitzó del
projecte, que es fixa en l’any 2028. Al mateix temps, el disseny ha de permetre l’ampliació del tractament
un cop superat aquest horitzó.
Per assolir l’objectiu global, es fixen els següent objectius específics:
-

Que l’aigua, un cop tractada, compleixi amb el que es disposa en el Reial Decret 140/2003, de 7 de
febrer, per qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
Facilitar l’ampliació de les noves instal·lacions.
Que les necessitats energètiques estiguin optimitzades.
Minimitzar la complexitat tècnica de les operacions de condicionament.
Adaptar el tractament a les variacions estacionals de la demanda.

L’estudi sobre la viabilitat tècnica i econòmica per a garantir la qualitat de l’aigua de l’abastament de
l’Escala és el que a redactat l’enginyeria ABM en el document d’Estudi d’alternatives d’implantació d’una
nova estació de tractament d’aigua potable a l’Escala, i que s’adjunta com a annex en el present
document.
1.3 Iniciativa, promoció i redacció i tramitació
La present modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’adequació i ampliació de la
zona de Serveis Tècnics per la nova ETAP al municipi de L’Escala és d’iniciativa i promoció de
l’Ajuntament de L’Escala, amb NIF nº P1706800H situat al carrer Pintor Massanet nº 34 L’Escala, codi
postal 17130, que està representat per el seu alcalde, el Sr. Víctor Puga López.
La redacció del present document ha estat realitzada per l'arquitecte Josep María Blázquez Boya, tècnic
competent per a la seva redacció en virtut del que disposa la disposició addicional tretzena del Text refós
de la Llei d’urbanisme a Catalunya.
La present Modificació es redacta conforme al que disposa la legislació urbanística a Catalunya, tant pel
que fa a la documentació com la tramitació corresponent.
1.4 Marc urbanístic i Legal
El marc legal ve donat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i financeres (Llei 2/2014, de 27 de
gener; Llei 3/2015, de l’11 de març; Llei 5/2017, del 28 de març) i la Llei 1672015 del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
El reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i el Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
El Projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’adequació i ampliació de la
zona de Serveis Tècnics per la nova ETAP al municipi de L’Escala, s’emmarca en les previsions de
l’article 96 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Pel que fa al contingut de la
modificació és d’aplicació l’article 59 del mateix Decret Legislatiu els articles 118.1 i 118.4 del D 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei d’urbanisme.
Pel que fa al Pla General de l’Escala, les modificacions de planejament general venen regulades per
l’article 6 del text normatiu.
1.5 Contingut documental
La documentació de la present modificació ve regulada pels articles 118.1 i 118.4 del D 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei d’urbanisme, on s’estableix que han
d’incorporar la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació.
En aquets sentit, d’acord amb el contingut i naturalesa d’aquesta modificació puntual que es proposa, la
mobilitat generada no es veu afectada en relació a les previsions del PGOU vigent.
Pel que fa la memòria social, en tractar-se d’una modificació d’un àmbit d’ús industrial, en res queda
alterat per la present modificació.
Atès que la present modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la intensitat dels usos,
o la transformació dels usos ja establerts, sinó que és tracta d’una divisió del sector vigent en dos sectors
per facilitar el seu desenvolupament , no esdevé necessària la documentació prevista a l’art. 99 TRLU.
Pel que fa al programa de Participació Ciutadana, es cenyirà al que disposa el TRLU per a la tramitació
de les figures de planejament general, complementada per les disposicions de la Llei de procediment
administratiu.
En tant que es tracta d’una modificació que proposa modificacions en la divisió de sectors, s’inclou la
informació de l’estructura de propietat cadastral, d’acord amb la llei de protecció de dades.
D’acord amb tot això, la present modificació contindrà la següent documentació:
I.- Memòria informativa i justificativa
II.- Agenda i avaluació econòmica i financera
III.- Normes urbanístiques
IV.- Plànols d’informació i ordenació
V.- Annex 1: Plànol d’implantació de l’ETAP
VI.- Annex 2: Càlcul del dimensionament dels perímetres dels POUS
VII.- Annex 3: Estudi Ambiental Estratègic
1.6 Tramitació
La Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya, recull a la disposició addicional vuitena, concretament al punt 6. b), les
figures de planejament que són objecte d’Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) simplificada. Es en el
punt tercer, en el que es recull que s’haurà de sotmetre a AAE simplificada: “les modificacions dels plans
urbanístics dels apartats primer i segon que no constitueixen variacions fonamentals de les estratègies,
les directrius i les propostes o de la cronologia del Pla, però que produeixin diferències en els efectes
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previstos o en la zona d’influència”.
Dit això, en la Resolució TES/3201/2019, de 14 de novembre del Departament de territori i Sostenibilitat
de la Generalitat a Girona, s’ha resolt que la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per a
l'adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova estació de tractament d'aigua potable,
al terme municipal de l'Escala, s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària.
La tramitació de l’expedient queda regulada per l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme on s’estableix que l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans
d’ordenació urbanística municipal que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen a l’ajuntament
corresponent.
Un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’ha de posar a informació pública per un termini d’un mes i
sol·licitar el corresponent informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
El text aprovat inicialment caldrà adaptar-lo amb les condicions dels informes rebuts i de les al·legacions
estimades i es portarà al Ple de l’Escala per a la seva aprovació provisional, per trametre’l a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.
D’acord amb els punts 1 i 2 de l’article 73 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme, l’aprovació inicial de la present modificació puntual, obliga al ser un instrument de
planejament urbanístic al ajuntament a acordar la suspensió de llicències en el àmbit sotmès a
modificació.
1.7 Àmbit i situació física del terrenys
L’Escala és un municipi de la Costa Brava ubicat a l’extrem sud-est de la comarca de l’Alt Empordà, i la
seva superfície és de 16,3 km2. Limita amb Viladamat, Ventalló, Albons i Bellcaire d’Empordà per l’est,
amb Sant Pere Pescador i l’Armentera pel nord, i Torroella de Montgrí pel sud. Presenta una població de
10.276 habitants (2015) i una densitat de 630 hab./km2. Es caracteritza per ser un nucli costaner on
l’activitat turística és la predominant.
Morfològicament, l’Escala s’assenta entre els contraforts septentrionals del massís del Montgrí i la plana
litoral empordanesa. Presenta un relleu suaument irregular, tot i que també la part occidental es
caracteritza per ser eminentment planera. La faixa costanera s’estén des de Sant Martí d’Empúries fins al
promontori de Montgó, punt més alt del municipi (96 m).
La xarxa hidrogràfica està formada pel rec del Molí (antiga desembocadura del Ter) i el Riuet o Riu Vell
(antiga desembocadura del Fluvià). Ambdós cursos hídrics, es troben complementats per diversos recs i
sèquies.
Els terrenys objecte de la present modificació s’emplacen la costat sud-oest del límit del terme municipal
amb Bellcaire, en la zona anomenada “Els falguerars”, situats a uns 1.500 metres a l’est del nucli urbà de
l’Escala, en uns terrenys planers a la cota al voltant dels 5 metres per sobre del nivell del mar.
En aquests terrenys és on es troben els quatre pous actius (Comuns 1, Comuns 2, Sifons 2 i Sant Crist) i
un cinquè pou en reserva (Niceto). L’aigua captada s’impulsa a través de canonades de tipologia diversa
fins als dipòsits d’emmagatzematge, on l’aigua es tracta per esser distribuïda. Cal dir que els pous
anomenats Sifons 2 i de F Crist es troben dins del terme municipal de Bellcaire, tot i que extreuen l’aigua
cap els dipòsits del municipi de l’Escala.
Tenint en compte que el Pla general actual ja qualifica una sèrie de terrenys com a Sistemes Tècnics en
aquesta zona, es considera adequat que la nova ETAP s’emplaci en aquests terrenys propers als pous.
en una parcel·là dels terrenys de Mas Martí, A les figures 3 i 4 es mostren unes imatge de la ubicació de
la parcel·la.
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Situació i emplaçament respecte el municipi

Ubicació dels pous

Imatges dels terrenys
Les coordenades geogràfiques de la situació exacte dels pous son les següents:
Comuns 1: X= 508.926, Y= 4.662.105
Comuns 2: X= 508.987, Y= 4.661.817
Sifons 2: X= 508.746, Y= 4.661.542
Sant Crist: X= 508.261, Y= 4.660.934
Modificació Puntual del PGOU per a l’adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova ETAP
L’Escala. Gener de 2020. (Aprovació inicial)

13

L’àmbit objecte del present document ve determinat per la superfície ocupada pel sòl qualificat de F, tant
si es tracta dels pous com de la nova ETAP.
La superfície afectada per la present modificació puntual es de 7.630,94m².
1.8 Estructura de la propietat cadastral
Les finques cadastrals afectades per la proposta de la present modificació són les següents:
POU
NICETO
COMUNS 2
COMUNS 1

POLÍGONO
5
5
5

PARCELA
69
46
38

REFERÈNCIA CADASTRAL
17068A005000690000DT
17068A005000460000DD
17068A005000380000DF

1.9 Determinacions del planejament vigent
En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial
parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). Aquest Pla atorga als terrenys de l’àmbit, la categoria de
sòl de protecció especial, regulat per les determinacions dels articles 2.6 i 2.7 de la seva normativa de les
Normes d’ordenació territorial del PTPCG.

ETAP
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La modificació és compatible amb el PTPCG, el qual admet de forma explícita aquesta infraestructura
sempre i quan es mantingui el règim urbanístic del sòl no urbanitzable i que no afecti els valors del sòl de
protecció on s’ubica, pel cas del sòl de protecció especial. En aquest sentit per a l’autorització de noves
edificacions del tipus C2 en sòl de protecció especial caldrà tenir en compte les condicions dels apartats
5, 6, 7 i 8 de l’article 2.7 del PTPCG que es transcriuen a continuació:
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també
totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables considerades del tipus B en l’apartat 3 de
l’article 2.5 requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’Estudi d’impacte i integració
paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius
de Paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció
de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors
que motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció
especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions
que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics,
corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones
humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a
activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions
agràries i les seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la
naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció
especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins
l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de
Paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el
compliment de les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de
demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial els
valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents
variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte
de l’activitat.
8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans d’ordenació
urbanística– i d’altres instruments de planificació sectorial, es poden, en el marc de les regulacions
d’ordre general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma detallada les
condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com
també les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi
hagi aquestes regulacions, no és necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què
es fa referència, amb caràcter general, en aquest article, sense perjudici de: a) Les avaluacions
d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a determinades actuacions en funció de la
seva naturalesa i dimensió. b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa
ambiental de Catalunya per als espais compresos en el pla d’espais d’interès natural. c) Les
condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que formen part de la
Xarxa Natura 2000, en especial el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
Per altre banda, el PTPCG conté directrius de paisatge generals segons components (art 2.1 al 2.10) i
directrius específiques referents als Objectius de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge
de les Comarques Gironines (art. 3.1 al 3.19), de totes elles, i en referència a la modificació, es destaquen
les següents: article 2.3 referent a la modelació agrària, article 2.7 referent a les infraestructures lineals i
l’article 2.8 referent a les àrees especialitzades.
El planejament vigent al municipi de l’Escala és el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat
definitivament per la C.T.U.G. en data 2 de juny del 1993 i publicat al B.O.P número 109 en data de 4 de
setembre de 1993.
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La totalitat del terrenys inclosos en la present modificació estan classificats de sòl classificat de sòl no
urbanitzable de Serveis Tècnics, clau F, o de sòl Rústega Ordinària, clau 21, segons el plànol B de
Classificació del sòl.

2

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

2.1 Conveniència i oportunitat
La conveniència i oportunitat del present Projecte de modificació puntual del Pla General de L’Escala ve
donada per la necessitat de garantir la qualitat de l’aigua de l’abastament de l’Escala des d’ara fins a
l’horitzó del projecte, que es fixa en l’any 2028. Per a que això sigui possible es necessari la implantació
d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) i d’aquesta manera centralitzar el procés de
condicionament de l’aigua.
Per assolir l’objectiu global, es fixen els següent objectius específics:
-

Que l’aigua, un cop tractada, compleixi amb el que es disposa en el Reial Decret 140/2003, de 7 de
febrer, per qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

-

Facilitar l’ampliació de les noves instal·lacions.

-

Que les necessitats energètiques estiguin optimitzades.

-

Minimitzar la complexitat tècnica de les operacions de condicionament.

-

Adaptar el tractament a les variacions estacionals de la demanda.

Alhora s’aprofitarà aquest document per adaptar i corregir del Pla general del 1993 el sòl destinat a
Serveis Tècnics, clau F, d’aquest indret al sòl que realment ocupen les instal·lacions dels pous existents,
cosa que permetrà tenir un document de planejament amb la seguretat jurídica pel que fa als interessos
públics i privats dels propietaris que actualment estan afectats. Tot això, incorporant les prescripcions dels
informes elaborats de les administracions sectorials en el tràmit previ d’avaluació ambiental de l’avanç
envers a les consultes demanades per l’OTAAA i que es descriuen al punt 1.0 d’aquest document.
Tenint en compte que es tracta de garantir un servei bàsic com és el de l’aigua potable tant pels habitants
actuals com per les generacions futures, es justifica doncs la conveniència tant dels interessos municipals
com dels particulars pel desenvolupament d’aquesta modificació.
2.2 Modificació proposada amb estudi d’alternatives
2.2.1 Objectius de la modificació
La proposta general es concreta amb tres objectius principals:
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1

L’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics, clau F, del Pla General als terrenys que realment
tenen aquest ús i que es cenyeixen als espais delimitats dels pous existents, dins del terme
municipal en aquest indret. També els perímetres de protecció dels pous respecte a les mesures de
protecció de les masses d’aigua subterrània, per tal de garantir la defensa contra accions
antròpiques al voltant de les captacions i establir les diverses restriccions aplicables a cada corona
del perímetre de protecció, d’acord amb el document l’Agència Catalana de l’Aigua “H0330Captacions d’aigua. Criteris tècnics supletoris per a la determinació de perímetres de protecció de
captacions destinades a consum humà”. S’adjunta en l’annex 2 la justificació del càlcul.

2

Preveure el sòl mínim necessari qualificat de Serveis Tècnics, clau F, per a la implantació d’una
estació de tractament d’aigua potable (ETAP).

3

La modificació de l’article 99 del normes urbanístiques creant un apartat específic per a que la
implantació d’edificacions o instal·lacions similars del tipus C2 a les que ens ocupa, en sòl de
protecció especial que es dugui a terme d’acord amb l’article 2.7 del PTPCG, i, des del punt de vista
de la integració paisatgística, amb el compliment a les directrius de paisatge generals segons
components i amb les directrius específiques referents als Objectius de qualitat paisatgística (OQP)
dels Catàlegs de paisatge de les Comarques Gironines. També, en relació a l’adopció d’unes
mesures de protecció passiva en la construcció de les instal·lacions de l’ETAP, que les zones
practicables de les instal·lacions es situïn a 65cm per sobre del nivell del terreny, per evitar així les
alçades màximes de crescudes per avingudes de 100 i 500 anys de períodes de retorn.

2.2.2 Estudi d’alternatives
Per tal que això sigui possible s’han plantejat en l’avanç de la modificació 3 alternatives, a la que s’ha
afegit una quarta d’acord amb l’informe de la OTAAA, i que s’inclou en aquest document com a alternativa
3:
Alternativa 0
La primera alternativa consisteix en mantenir la situació actual del Pla general, sense preveure cap
classificació nova de sòl.
En aquesta alternativa la superfície de sòl qualificada de Serveis Tècnics, clau F, té una superfície
amidada digitalment de 7.630,94m².
La proposta es cenyeix a grafiar els àmbits qualificats pel Pla General de Serveis Tècnics sobre la base
cartogràfica actualitzada, on es pot veure que existeix una discordança entre el sòl que realment es
destina a Serveis Tècnics i el que preveu el Pla General, on fins hi tot es pot veure que no coincideixen
amb els pous existents. El resultat final son uns àmbits de forma quadrada de 44 metres de costat
aproximadament.
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Extracte del plànol 04

Alternativa 1
La segona alternativa consisteix en l’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics, clau F , del Pla
General als terrenys que realment tenen aquest ús, i preveure un espai per a l’emplaçament de l’ETAP en
els terrenys al voltant del pou d’en Niceto.
En aquesta alternativa la superfície de sòl dels pous és de 954,84m² i el de la futura ETAP és de
7.782,03m². La superfície de sòl total qualificada de Serveis Tècnics, clau F, amidada digitalment seria de
8.736,87m².
Aquesta alternativa comportaria un increment de sòl de Serveis Tècnics de 1.105,93m², sobre tot per la
superfície destinada a la nova ETAP, en tant que s’ha fet coincidir amb els límits naturals de la finca
afectada, tot i afectaria a la parcel·la cadastral 69 i a part de la finca 88.
En aquesta proposta desapareix la discordança del Pla general en quan a que el sòl que realment es
destina a serveis tècnics en el Pla General coincideix amb els pous existents.

Extracte del plànol 04

Alternativa 2
La tercera alternativa consisteix en l’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics, clau F , del Pla
General als terrenys que realment tenen aquest ús, igualment com la segona alternativa, i preveure un
espai per a l’emplaçament de l’ETAP en els terrenys al voltant del pou Comuns 2.
En aquesta alternativa la superfície de sòl dels pous és de 954,84m² i el de la futura ETAP és de
5.230,72m². La superfície de sòl total qualificada de Serveis Tècnics, clau F, amidada digitalment seria de
6.185,56m².
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Plànol de les xarxes d’impulsió amb aquesta alternativa

Aquesta alternativa comportaria una disminució de sòl de de Serveis Tècnics, clau F de 1.445,38m², i que
no ocuparia la totalitat de la finca cadastral número 46. Aquest sòl que no es qualifica de Serveis tècnics
passaria a sòl Rústega Ordinari, clau 21.
En aquesta proposta desapareix la discordança del Pla general en quan a que el sòl que realment es
destina a clau F en el Pla General coincideix amb els pous existents.

Extracte del plànol 04

Per tal de corregir l’impacte caràcter paisatgístic, es proposa incorporar el corresponent Estudi d’Impacte i
Integració Paisatgística (EIIP), en el que s’haurà d’incloure un anàlisi de l’impacte visual i especialment
l’establiment de mesures correctores, preventives i compensatòries per a reduir els seus efectes. En
aquest estudi caldrà avaluar la plantació de pantalles vegetals que delimitin la parcel·la afectada com
també el marge del camí de Mas Duran en el tram que discorre per la parcel·la prevista per a la
instal·lació, així com condicionar l’espai amb una tanca adient amb l’entorn rural on s’ubica i adoptar
aquells tons cromàtics mimèticament correctes. En aquest sentit es preveuen les següents mesures:
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-

La plantació d’una filera de Platanus x hispanica al marge del tram del camí rural,

-

La plantació de dues alineacions de Tamarix gallica i/o Cupressus sempervirens en sentit est oest
als costats nord, sud i est de la parcel·la coincidint amb major distància (llargada) de les
instalꞏlacions. Amb aquesta alineació es segueix la mateixa disposició que les franges habituals
en permetre l’esmorteïment dels vents de tramuntana. Es prefereix la plantació de Tamarix gallica
degut a que l’index de supervivència és major i no es veuen afectats per pugons, caparretes, fongs
i perforadors.

-

No permetre la plantació d’espècies exòtiques invasores, siguin o no incloses en el Real Decret
630/2013, així com al Reglament 1143/2014 de la UE o a la llista EXOCAT si tenen un
comportament invasor i/o és una espècie naturalitzada, a excepció del Platanus x hispanica, el
qual no colonitza nous espais.

-

Per tal d’adoptar unes tonalitats cromàtiques adients caldrà que s’avaluï si els tancats de les
instal·lacions han d’adoptar tons cromàtics ocres (marrons) o bé tonalitats verdes i blaves com
proposa el projecte “Concretament es proposen diverses franges horitzontals amb gradacions de
tons verds a la base fins a tons blaus en les parts més elevades passant per franges blanques o
grises en la transició d’un color a un altre”.

En aquesta alternativa, s’ha ajustat la superfície dels terrenys a qualificar com a Serveis Tècnics, clau F,
per a l’emplaçament de l’ETAP, a l’estrictament necessari per a l’ocupació de les instal·lacions de la
potabilitzadora, i no en funció de la superfície disponible en els terrenys escollits, i s’inclou la proposta
gràfica de la seva implantació en l’annex 1 del document la proposta gràfica de l’estudi de necessitats del
projecte tècnic.

Implantació de l’ETAP sobre ortofoto (En vermell la part a qualificar amb clau F)

Alternativa 3
La quarta alternativa consisteix en la implantació de la ETAP en 10 parcel·les lliures del polígon industrial
de l’Escala “Els Recs”, situades entre els carrers dels Pagesos, els Saladors i dels Boters, amb una
superfície total destinada a Serveis Tècnics, clau F de 8.923,26m².
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En aquesta alternativa la superfície de sòl dels pous, i de la qualificació de Serveis Tècnics, clau F és de
954,84m² i la de la futura ETAP de 7.968,42m² . Per la futura ETAP no caldria fer cap modificació
respecte a la normativa de l’article 99 del PGOU.

Plànol de les xarxes d’impulsió amb aquesta alternativa

Aquesta alternativa comportaria realment una reducció del sòl productiu futur de l’activitat econòmica del
municipi en tant que s’està emprant unes parcel·les d’ús industrial-comercial del municipi convenient
urbanitzades i per a poder acollir qualsevol empresa que es vulgui implantar, amb la conseqüent
generació de llocs de treball al municipi, per emplaçar un sistema tècnic d’ús públic que s’hauria
d’emplaçar en un sistema urbanístic previst expressament per aquest ús. Cal aclarir que l’efecte seria el
mateix, pel que fa a la pèrdua de sòl productiu del municipi, si s’optés per modificar la qualificació
d’aquests terrenys de sòl industrial per Sistemes Tècnics.
Si a més s’afegeix que el consistori hauria d’afrontar una despesa addicional per l’adquisició d’aquests
terrenys, a part de l’elevat cost que comportarà l’execució de l’ETAP, tenint en compte que en tant que es
tracta d’unes parcel·les en sòl urbà de qualificació Zona industrial completament urbanitzades, el seu cost
de forma aproximada estaria al voltant del milió d’euros, cosa que resultaria inviable econòmicament pel
consistori.
Aquestes raons justifiquen que seria realment difícil, per no dir impossible, justificar aquesta alternativa
per l’impacte econòmic que comportaria a les arques del consistori, que acabaria revertint-se en els
propis ciutadans, i per tant de la que no seria viable raonar i justificar urbanísticament l’oportunitat i
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.
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Extracte del plànol 04

2.2.3 Anàlisi energètic comparatiu segons ubicació de l’ETAP
S’ha realitzar un estudi d’anàlisi energètic comparatiu envers les dues situacions pel que fa al tipus de sòl
de l’ETAP:
-

Alternativa 1: ETAP situada al costat dels pous

-

Alternativa 2: ETAP situada al polígon industrial

S’adjunta plànols d’ambdues alternatives.

Al costat dels pous

Al polígon industrial

Dades inicials
La major part del cabal que consumeix l’Escala ( aprox el 95%) s’extreu dels pous de Sifons 2 i Sant Crist.
Pou
Sifons 2
Sant Crist

Cota aigua (m)
2,8
3,9

Cabal màxim extret
(L/s)
77,90
60,23

Les longituds i distàncies segons l’alternativa estudiada son les següents:
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Alternativa 1 ( ETAP al costat dels pous)

Alternativa 2 ( ETAP al polígon)

Longituds

Longituds

Tram
Longitud pous-ETAP
Longitud ETAP - dipòsits del Padro 1 i 2
Longitud ETAP - dipòsits del Puig
Cota superficie ETAP

Longitud (m)
1510
4131
4214

Unitat
m
m
m

6

m

Tram
Longitud pous-ETAP
Longitud ETAP - dipòsits del Padro 1 i 2
Longitud ETAP - dipòsits del Puig
Cota superficie ETAP

Longitud (m)
3185
4634
3354

Unitat
m
m
m

14

m

Càlcul energètic
Mitjançant el programa EPANET s’ha calculat la potència consumida dels bombaments d’ambdues
alternatives, des dels pous fins l’ETAP i des de l’ETAP fins als dipòsits.

Figura 1 – Pressions a la xarxa en alta amb la hipòtesis d’ubicació de la ETAP al costat dels pous.
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Figura 2 – Pressions a la xarxa en alta amb la hipòtesis d’ubicació de la ETAP en el Polígon.

Del model s’extreuen els següents valors:
Alternativa 1 ( ETAP al costat dels pous)

Sifons 2 - ETAP
Sant Crist - ETAP
ETAP - dipòsits

Potència Consumida
(kW)
17,28
13
158,25

Alternativa 2 ( ETAP al polígon)

Sifons 2 - ETAP
Sant Crist - ETAP
ETAP - dipòsits

Potència Consumida
(kW)
30,28
22,98
150,25

Tenint en compte un règim de funcionament de 24 hores al dia i 30 dies mensuals el consum energètic
mensual de cada alternativa és el següent:
Alternativa 1 ( ETAP al costat dels pous)

Sifons 2 - ETAP
Sant Crist - ETAP
ETAP - dipòsits
TOTAL

Consum energètic
(kWh mes)
12441,6
9360
113940
135.741,60

Alternativa 2 ( ETAP al polígon)

Sifons 2 - ETAP
Sant Crist - ETAP
ETAP - dipòsits
TOTAL

Consum energètic
(kWh mes)
21801,6
16545,6
108180
146.527,20

Emissions de CO2
Finalment s’ha estimat les emissions de CO2 de cada alternativa. Per al càlcul de les emissions de CO2
per kWh, s’ha considerat un equivalent de 321 g CO2/kWh. Aquest valor correspon al mix de elèctric
peninsular general que l’OCCC recomana utilitzar per l’any 2018. L’emissió, s’obté multiplicant el consum
energètic mensual per el coeficient. La metodologia de càlcul del mix elèctric de la xarxa s’explica de
forma detallada en l’Annex 7 de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions De Gasos Amb Efecte
D’hivernacle (Geh) publicat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
A partir d’aquestes premisses s’obtenen els següents resultats.
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Càlcul Emissions CO2 per kwh

Càlcul Emissions CO2 per kwh

El mix de elèctricl’OCCC (2018)

g CO2/kWh

El mix de elèctricl’OCCC (2018)

Sifons 2 - ETAP
Sant Crist - ETAP
ETAP - dipòsits

Equivalent Kg CO2/més
3993,8
3004,6
36574,7
43573,1

g CO2/kWh
Equivalent Kg
CO2/més
6998,3
5311,1
34725,8
47035,2

Sifons 2 - ETAP
Sant Crist - ETAP
ETAP - dipòsits

Conclusions
Des d’un punt de vista energètic ubicar l’ETAP al costat dels pous és millor opció que ubicar l’ETAP al
polígon industrial ja que el consum energètic es redueix un 8%.
Quadre de superfícies comparatiu entre les diferents alternatives:
El quadre comparatiu que quantifica les superfícies de les diferents alternatives és el següent:
PGOU vigent
(m²)

PGOU proposat
(m²)

dif. (m²)

dif. ( %)

Alternativa 0

7.630,94

7.630,94

0,00

0,00%

Alternativa 1

7.630,94

8.736,87

1.105,93

14,49%

Alternativa 2

7.630,94

6.185,56

-1.445,38

-18,94

Alternativa 3

7.630,94

8.923,26

1.292,32

16,94%

La única alternativa que redueix la superfície de sòl Rústega Ordinari, clau 21, és l’alternativa 2, i des del
punt de vista quantitatiu és la que menys afecta a aquest tipus de sòl d’ús agrícola.
2.2.3 Proposta de modificació
Un cop valorades les 4 alternatives possibles, tenint en compte les mesures ambientals per prevenir i
reduir els efectes negatius respecte l’impacte paisatgístic, les del cicle de l’aigua del seu entorn immediat
de l’EAE que es concreten en el punt 2.4 d’aquesta memòria, les conclusions des del punt de vista
energètic sobre la ubicació en la zona dels pous o en la del polígon industrial, l’afectació de forma
quantitativa en el sòl agrari i les raons més de caire urbanístic pel que fa a justificar l’oportunitat i
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents, es conclou que la alternativa més
sostenible ambiental, social i econòmicament de les quatre estudiades és l’alternativa 2.
D’aquesta manera, tenint en compte els objectius i propòsits de la modificació, la proposta de la present
modificació puntual es concreta en els següents aspectes:
1.- Per una banda, la modificació de l’article 99 del normes urbanístiques creant un apartat específic per a
la implantació d’edificacions o instal·lacions similars a les que ens ocupa en altre sòl diferents al
classificat de sòl urbà, on s’inclouen les prescripcions de l’acord de la CTUG envers a les noves
edificacions, i no només per a una ETAP i les que en resulten de l’informe de l’ACA, amb el text següent:

(en blau s’indica el text de les modificacions proposades en l’art. 99 vigent)

ART. 99.- CLAU F - SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS.
Recull les àrees destinades a ubicar instal·lacions o magatzems relacionats amb el funcionament de les
infraestructures o de determinats serveis públics.
Comprèn:
1- Terrenys per a depuradores o situació de maquinària d’impulsió de la xarxa de clavegueres.
2- Instal·lacions de pous d’extracció d’aigua, maquinària d’impulsió i dipòsits de proveïment, així
com depuradores d’aigües blanques. En el cas dels pous, s’haurà d’establir un control dels
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nivells dels pous de captació per evitar una possible sobreexplotació de l’aqüífer, d’acord amb el
PGDCFC i el seu programa per la protecció de les masses d’aigua subterrània.
3- Centres de Transformació d’energia elèctrica, repetidors de comunicacions o assimilats.
4- Parc de bombers.
5- Dipòsit municipal de vehicles o maquinària.
6- D’altres de funcions similars, assimilables a indústries.
Les edificacions s’ajustaran a la seva funció, i l’únic requeriment urbanístic que se’ls hi fa, quan
s’implantin en terrenys de sòl no urbà, és que se separin de les partions amb veïns un mínim equivalent
a la seva alçada.
Quan la seva implantació es dugui a terme en terrenys que tinguin la classificació de sòl no
urbanitzable, hauran de complir els requeriments següents:
- Per a la seva construcció caldrà tramitar un projecte d’actuació específica, PAE, d’acord amb
l’article 48 del TRLLU i 47 del Decret 64/2014, de 3 de maig, que haurà d’incorporar el
corresponent Estudi d’Impacte e Integració Paisatgística, i compliment a les directrius de
paisatge generals segons components i a les directrius específiques referents als Objectius de
qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge de les Comarques Gironines.
- Per a l’autorització de noves edificacions del tipus C2 en sòl de protecció especial, el PAE haurà
de justificar el compliment de les condicions dels apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 2.7 del PTPCG.
- El PAE haurà d’assegurar una franja al voltant de la instal·lació lliure d’edificació tractada amb
vegetació (arbòria i arbustiva) que es conformi amb espècies i amb un patró de plantació similars
a la vegetació de l’entorn.
- Les zones practicables de les instal·lacions es situaran a 65cm per sobre del nivell del terreny.
2.- Per l’altre, l’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics, clau F, del Pla General als terrenys que
realment tenen aquest ús i que es cenyeixen als espais delimitats dels pous existents en aquest indret. En
aquest plànol s’inclouran les mesures de protecció de les masses d’aigua subterrània, amb la delimitació
gràfica dels perímetres de protecció per a cada un dels pous, amb l’objecte de garantir la defensa contra
accions antròpiques al voltant de les captacions i establir les diverses restriccions aplicables a cada
corona del perímetre de protecció d’acord amb el document l’Agència Catalana de l’Aigua “H0330Captacions d’aigua. Criteris tècnics supletoris per a la determinació de perímetres de protecció de
captacions destinades a consum humà”. S’adjunta en l’annex 2 la justificació del càlcul.
Els perímetre de protecció resultants pous dins del terme municipal de l’Escala a son els següents:
POU

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

COMUNS 1

50

121,59

303,97

COMUNS 2

50

88,54

221,36

NICETO

50

89,44

223,61

SIFONS 2

30

0,00

337,00

3.- I per últim, la proposta de qualificació del sòl mínim necessari per a la implantació d’una nova estació
de tractament d’aigua potable (ETAP), i que es recull plànol normatiu de modificació proposada:
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Extracte del plànol 05 de modificació proposada

2.3 Quadre comparatiu de superfícies entre el PGOU vigent i la proposta de modificació
La superfície total afectada per la present modificació puntual es de 7.630,94m², dels quals es proposen
qualificar de Sistemes tècnics, clau F, 6.185,56m², es a dir 1.445,38m² menys i que representen un
18,94% menys respecte el Pla general vigent.
El quadre comparatiu entre el PGOU vigent proposta de modificació és el següent:
Qualificació urbanística
Sistemes tècnics, clau F

PGOU vigent
(m²)
7.630,94

PGOU
proposat (m²)
6.185,56

dif. (m²)

dif. ( %)

-1.445,38

-18,94%

Extracte del plànol 6 de comparatiu entre el PGOU i la proposta de modificació

2.4 Mesures ambientals per prevenir i reduir els efectes negatius de l’aplicació del Pla
El projecte «Estudi d’alternatives d’implantació d’una Estació de Tractament d’aigua potable a l’Escala» i
més concretament, en el document ambiental (Informe Ambiental), s’estableixen diverses mesures
correctores i preventives per tal d’evitar efectes negatius sobre els diversos vectors ambientals avaluats.
Es preveu que els treballs no comportin una afectació rellevant sobre l’entorn immediat de la zona sempre
i quan es realitzin de forma adequada i amb l’aplicació de les mesures correctores establertes.
Serà doncs, durant la fase de funcionament quan els impactes siguin més significatius. En aquest cas, es
tracta especialment dels efectes sobre el paisatge i sobre l’aqüífer. En menor mesura caldrà també
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considerar l’augment d’emissió de GEH, malgrat que l’augment serà mínim.
Entre les principals mesures correctores es proposa la redacció del corresponent Estudi d’Impacte i
Integració Paisatgística (EIIP), en fase de tramitació de projecte d'actuació específica, tal i com estableix
l’actual TRLU i amb el contingut detallat en el Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.
Degut a les característiques de la nova instal·lació, l’EIIP haurà d’establir aquelles actuacions i mesures
necessàries per reduir l’impacte visual de les noves instal·lacions per millorar la seva integració
paisatgística. L’objectiu és que la instal·lació no esdevingui un element distorsionador del paisatge. Per
aquest motiu, aquest Estudi haurà d’avaluar detingudament la conca visual i l’establiment de pantalles
arbrades amb la funció d’ocultar les noves instal·lacions, utilitzant l’arbrat propi de la zona (Cupressus
sempervirens, Platanus x hispanica i Tamarix gallica).
En aquest cas, i a diferència de les mesures per mitigar l’impacte paisatgístic que estableix «l’Estudi
d’alternatives d’implantació d’una Estació de Tractament d’aigua potable a l’Escala», es proposa la
plantació d’una filera de Platanus x hispanica al marge del tram del camí rural i la plantació de dues
alineacions de Tamarix gallica i/o Cupressus sempervirens en sentit est oest als costats nord, sud i est de
la parcel·la coincidint amb major distància (llargada) de les instalꞏlacions.
A més aquesta alineació segueix la mateixa disposició que les franges habituals en permetre
l’esmorteïment dels vents de tramuntana. També es prefereix la plantació de Tamarix gallica degut a que
l’index de supervivència és major i no es veuen afectats per pugons, caparretes, fongs i perforadors. En
cap cas, no s’ha de permetre la plantació d’espècies exòtiques invasores, siguin o no incloses en el Real
Decret 630/2013, així com al Reglament 1143/2014 de la UE o a la llista EXOCAT si tenen un
comportament invasor i/o és una espècie naturalitzada, a excepció del Platanus x hispanica, el qual no
colonitza nous espais.
Per tal d’adoptar unes tonalitats cromàtiques adients es proposa que s’avaluí si els tancats de les
instal·lacions han d’adoptar tons cromàtics ocres (marrons) i bé tonalitats verdes i blaves com proposa el
projecte «Concretament es proposen diverses franges horitzontals amb gradacions de tons verds a la
base fins a tons blaus en les parts més elevades passant per franges blanques o grises en la transició
d’un color a un altre».
Per tant, en gran mesura el EIIP haurà d’avaluar entre totes les mesures, quines són les més efectives i
adients segons els patrons paisatgístics dominants a la zona.
En relació al risc per inundabilitat per elevació de la làmina d’aigua i no per a la velocitat del corrent de
l’aigua, el projecte ha de considerar que els terrenys de l’àmbit són inundables per avingudes de 100 i 500
anys de períodes de retorn i que els calats màxims que es donarien assoliren altures d’uns 30 cm i d’uns
65 cm, respectivament. Per tant, el projecte ha de considerar, com a prescripcions condicionants per a la
construcció de les instal·lacions de l’ETAP, que les zones practicables de les instal·lacions i la tipologia i
el dimensionament de les fonamentacions considerin aquestes alçades màximes de crescudes , elevant
la instal·lació fins als 65 cm.
En relació als aspectes considerats al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, cal
considerar que el Pla no suposa un contradicció ni tampoc un impediment a l’aplicació de les mesures
que són d’aplicació i que fan referència a la gestió de la demanda i dels recursos hídrics, com també a la
Directiva 2000/60/CE i al Decret 907/2007 de 6 de juliol.
En aquest cas però per mitigar els efectes sobre el cicle de l’aigua, caldrà també adoptar un seguit de
mesures complementàries per tal contribuir a la millora dels serveis d’abastament i que el projecte hauria
de considerar com a recomanacions:
1 Instar a una revisió d’ofici les principals concessions inscrites i especialment de la comunitat de
regants del rec de Sentmenat, per tal d’adequar-la a l’actualitat real.
2 Considerar la possibilitat en un futur de poder connectar el subministrament d’aigua potable al
municipi a l’actual xarxa d’abastament provinent del Ter- Pasteral i que ja alimenta bona part dels
municipis de la Costa Brava Sud.

Modificació Puntual del PGOU per a l’adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova ETAP
L’Escala. Gener de 2020. (Aprovació inicial)

28

3 Donar compliment al Pla d’explotació de l’aqüífer de la massa subterrània Fluviodeltaic del Ter
4 Donar continuïtat a les actuacions de millora i extensió de la xarxa en alta i dotar l’abastament
municipal d’un control de cabals en alta per a l’aprofitament de les aigües de l’aqüífer
5 Promoure iniciatives i criteris, fonamentalment tècniques, per al foment de l’estalvi d’aigua i
l’aprofitament d’aigües grises o pluvials i d’eficiència energètica;
6 Definir recomanacions i directrius en relació al planejament urbanístic sobre el rendiment mínim a
les xarxes de distribució i d’abastament (coordinació de les línees de subvenció previstes en el
Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 i el
Pla únic d’obres i serveis)
Altres mesures correctores que caldria incorporar al Pla són:
a) La delimitació dels perímetres de protecció per a cada un dels pous situats a la zona, els quals han
de permetre la defensa contra accions antròpiques al voltant de les captacions i establir les
diverses restriccions aplicables a cada corona del perímetre de protecció. Aquesta delimitació
caldrà realitzar-se d’acord amb el document « H0330 – CAPTACIONS D’AIGUA. CRITERIS
TÈCNICS SUPLETORIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PERÍMETRES DE PROTECCIÓ DE
CAPTACIONS DESTINADES A CONSUM HUMÀ», publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
b) L’establiment d’un control dels nivells dels pous de captació per evitar una possible sobreexplotació
de l’aquïfer
c) El desenvolupament de campanyes de sensibilització per reduir el consum d’aigua potable.
d) Soterrar la línia elèctrica que ha d’alimentar la futura instal·lació. En cas de no ser possibile caldrà
justificar-se i donar compliment al Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen
mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta
tensió.
e) Dotar la instal·lació de panells fotovoltaïcs i a l’hora garantir que la màquinaria instal·lada seran
d’alta eficiència IE2 de baix consum energètic, garantint així un nivell baix d’emissions de GEH,
com també de sorolls i vibracions
A mode de síntesi, les mesures establertes pel EAE per aquesta actuació són les següents:
1. Donar compliment a les diverses mesures correctores i preventives establertes a «l’Estudi
d’alternatives d’implantació d’una Estació de Tractament d’aigua potable a l’Escala» i més
concretament en el document ambiental (Informe Ambiental)
2. Incorporar al projecte el corresponent Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), tal i com
estableix l’actual TRLU i amb el contingut detallat en el Decret 343/2006, de 19 de setembre, que
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de
Catalunya.
Aquest ha d’incloure un anàlisi de l’impacte visual i especialment l’establiment de mesures
correctores, preventives i compensatòries per a reduir els seus efectes. Es proposa, avaluar la
plantació de pantalles vegetals que delimitin la parcel·la afectada com també el marge del camí de
Mas Duran en el tram que discorre per la parcel·la prevista per a la instal·lació, així com
condicionar l’espai amb una tanca adient amb l’entorn rural on s’ubica i adoptar aquells tons
cromàtics mimèticament correctes.
3. Incorporar al Pla la delimitació gràfica dels perímetres de protecció per a cada un dels pous situats
a la zona. Aquests han de garantir la defensa contra accions antròpiques al voltant de les
captacions i establir les diverses restriccions aplicables a cada corona del perímetre de protecció.
Aquesta delimitació s’ha de realitzar d’acord amb el document « H0330 – CAPTACIONS D’AIGUA.
CRITERIS TÈCNICS SUPLETORIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PERÍMETRES DE
PROTECCIÓ DE CAPTACIONS DESTINADES A CONSUM HUMÀ», publicat per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
4. Per mitigar els efectes sobre l'aqüífer i especialment la sobreexplotació de l'aqüífer i dels efectes
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que puguin derivar del canvi climàtic es proposa l’establiment d’un control dels nivells dels pous de
captació per evitar una possible sobreexplotació de l'aqüífer i el desenvolupament de campanyes
de sensibilització (amb un mínim de una per any) per reduir el consum d’aigua potable.
5. Soterrar la línia elèctrica que ha d’alimentar la futura instal·lació des de l’estació transformadora.
En cas de no ser possible caldrà justificar-se i donar compliment al Reial Decret 1432/2008, de 29
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i
l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.
2.5 Concurrència d’interessos públics i privats
D’acord amb l’article 97 del TRLU, les propostes de modificacions de les figures de planejaments, com és
el cas, han raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i la oportunitat i la conveniència en relació als
interessos públics i privats concurrents, i estableix els casos en els quals cal fer-ne una valoració
negativa:
97.2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents:
97.2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre
les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits
següents:
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat
dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament
anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la
concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar
part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes
que objectivament en legitimin la modificació.
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic
sostenible.
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes
d'ordenació territorial.
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que no
hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits següents:
Primer. Quan no es dona un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 98.1 amb
relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones
verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a
sistemes urbanístics generals o locals.
Segon. Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls qualificats de
sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels
estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d'equipament se
substitueixi per la d'habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que
estableix aquesta llei.
Tercer. Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats d'equipaments
de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels equipaments previstos
o existents, ni la concurrència d'un interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre
sistema urbanístic públic.
Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de titularitat pública
mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per a
la implantació dels usos propis d'aquesta qualificació.
Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls que ja són
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de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat
privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la
modificació sigui executiva
De la simple lectura d’aquest apartat veiem que la modificació proposada no es correspon a cap
d’aquests supòsits de valoració negativa, ja que no comporten un increment del sostre edificable, de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos, no
altera el model d’ordenació ni representa una actuació excepcional. Tampoc es dona cap dels supòsits
del subapartat 4 ja que no s’afecten les superfícies i funcionalitat dels espais lliures, de les zones verdes i
equipaments.
L’interès públic de la present modificació, tal i com ja exposat àmpliament en els diferents apartats
d’aquest document, rau en la proposta adaptar i corregir del Pla general del 1993 el sòl destinat a Serveis
Tècnics d’aquest indret al sòl que realment ocupen les instal·lacions dels pous existents, i al de preveure
el sòl necessari per a la implantació d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP).
2.6 Memòria Social
Tenint en compte que per naturalesa de la present modificació no es veu afectat cap paràmetre ni
indicador envers al habitatges ni població, no es considera necessari la justificació d’aquest apartat.
2.7 Sistema d’Actuació
Entre els sistemes d’actuació previstos per la llei, en tant que ens trobem en sòl no urbanitzable i es
preveu la qualificació Serveis Tècnics sense aprofitament urbanístic, es fixa com a sistema d’actuació el
d’expropiació, per taxació conjunta, d’acord amb el que determina el Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
L’Administració Actuant serà l’ajuntament de l’Escala, i com a tal, serà la beneficiaria dels terrenys
expropiats.
2.8 Desenvolupament urbanístic sostenible
La proposta de modificació de l’ordenament urbanístic no comporta cap modificació significativa de les
condicions de sostenibilitat del planejament municipal. En qualsevol cas, representa una millora
d’aquestes condicions atès que permetrà tenir un document de planejament amb la seguretat jurídica pel
que fa als interessos públics i privats dels propietaris que actualment estan afectats, i garantir un servei
bàsic com és el de l’aigua potable tant pels habitants actuals com per les generacions futures.
2.9 Mesures per a facilitar la mobilitat sostenible
Tenint en compte que per naturalesa de la present modificació no es veu afectat cap paràmetre ni
indicador envers al habitatges ni població, no es considera necessari la justificació d’aquest apartat.
2.10 Programa de participació ciutadana
En el procés de formulació i tramitació del present document s’ha iniciat amb diverses reunions amb els
propietaris del sector. Paral·lelament s’han mantingut converses amb representants de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona.
El procés de publicitat i participació ciutadana s’iniciarà amb l’aprovació inicial i el termini de 30 dies
d’exposició pública del document. Un cop acordada l’aprovació inicial d’aquest document de modificació
puntual del Pla general vigent, s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes. Durant aquest
temps hi haurà a disposició del públic un exemplar a l’Ajuntament, es podrà consultar el document en la
pàgina web municipal i es convocarà els veïns a una reunió explicativa.
En aquest període es podran presentar les al·legacions que es creguin oportunes. Finalitzat el termini
d'al·legacions a l'aprovació inicial, el redactor proposarà un esborrany de l'informe d’al·legacions a l'equip
de govern i un calendari d’audiències per resoldre aquelles al·legacions que per la seva importància o
singularitat que així ho aconselli. En aquestes audiències hi participaran representants de l'equip de
govern municipal, el redactor i la part interessada.
Posteriorment, es presentarà l'informe d’al·legacions definitiu amb el document de modificació puntual
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corregit amb les al·legacions estimades per a la seva aprovació provisional i tramesa a la CTUG per a la
seva aprovació definitiva. La resolució de les al·legacions serà comunicada a cadascun dels interessats
de les mateixes.
2.11 Compliment de les particularitats dels articles 99 i 100 del TRLU.
En el cas de la present modificació, atès la seva naturalesa i el tipus de sòl, no representa cap increment
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos no
ens trobem en cap del supòsits de l’article 99.1, i per tant no son d’aplicació cap de les particularitats que
els apartats 2 i 3 del mateix article determinen pel cas que si es dones aquest supòsit.
L’increment de les reserves per a sistemes urbanístics ve determinada per l’article 100 del TRLU en els
supòsits de l’article 99 del que ja s’ha esmentat en l’apartat anterior.
Ens trobem en sòl no urbanitzable, el que representa que no siguin d’aplicació els apartats a i b que fan
referència a sòl urbanitzable, però tampoc els altres apartats tota vegada que la modificació proposada
no te per objecte la reordenació general d'un àmbit que comporta la transformació global dels usos
previstos pel planejament, ni una actuació aïllada de dotació i per tant no hi ha lloc que requereixen un
increment de les reserves per a sistemes urbanístics.
2.12 Justificació que no es tracta d’una revisió del planejament urbanístic general
La modificació plantejada per l’abast, objecte i superfícies afectades, es clar que es tracta d’una
modificació puntual del planejament urbanístic general, i s’emmarca en els supòsits previstos a l’article 6
de les seves NNUU, i no es tracta de cap revisió.
La present proposta de modificació no representa cap modificació de l’estructura general ni orgànica, no
modifica la classificació del sòl no urbanitzable, ni tampoc s’ha acomplert el termini de vigència del pla ni
es dona cap de les circumstancies dels apartats 2 i 4 de l’article 95.
2.13 Justificació del compliment de la modificació d’espais lliures i equipaments esportius
L’article 98.1 del TRLU demana garantir la superfície i funcionalitat dels espais lliures i equipaments
esportius, quan aquests s’alteren a través de qualsevol figura de planejament.
La modificació proposada no representa cap tipus de modificació ni en els espais públics ni en els
equipaments esportius, i per tant, no son d’aplicació les prescripcions d’aquest article.
2.14 Document comprensiu
L’article 8 del TRLU determina que en el procés d’informació pública cal acompanyar un document
comprensiu amb un plànol amb l’àmbit de suspensió de llicències i una explicació resumida de l’abast de
la modificació.
De forma resumida, la modificació del PGOU de l’escala consisteix en:
a. L’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics, clau F, del Pla General als terrenys que realment
tenen aquest ús i que es cenyeixen als espais delimitats dels pous existents en aquest indret.
També els perímetres de protecció dels pous respecte a les mesures de protecció de les masses
d’aigua subterrània, per tal de garantir la defensa contra accions antròpiques al voltant de les
captacions i establir les diverses restriccions aplicables a cada corona del perímetre de protecció.
POU

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

COMUNS 1

50

121,59

303,97

COMUNS 2

50

88,54

221,36

NICETO

50

89,44

223,61

SIFONS 2

30

0,00

337,00

b. Preveure el sòl mínim necessari qualificat de Serveis Tècnics, clau F, per a la implantació d’una
estació de tractament d’aigua potable (ETAP), amb una superfície de sòl de 5.230,72m²
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Ambdós aspectes es recullen en el plànol normatiu de Modificació proposada:

c. La modificació de l’article 99 del normes urbanístiques creant un apartat específic per a que la
implantació d’edificacions o instal·lacions similars del tipus C2 a les que ens ocupa, en sòl de
protecció especial, es dui a terme d’acord amb l’article 2.7 del PTPCG, i, des del punt de vista de
la integració paisatgística, el compliment a les directrius de paisatge generals segons components i
a les directrius específiques referents als Objectius de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs
de paisatge de les Comarques Gironines. També, en relació a l’adopció d’unes mesures de
protecció passiva en la construcció de les instal·lacions de l’ETAP, que les zones practicables de
les instal·lacions es situïn a 65cm per sobre del nivell del terreny, per evitar així les alçades
màximes de crescudes per avingudes de 100 i 500 anys de períodes de retorn.
ART. 99.- CLAU F - SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS.
Recull les àrees destinades a ubicar instal·lacions o magatzems relacionats amb el funcionament
de les infraestructures o de determinats serveis públics.
Comprèn:
1- Terrenys per a depuradores o situació de maquinària d’impulsió de la xarxa de clavegueres.
2- Instal·lacions de pous d’extracció d’aigua, maquinària d’impulsió i dipòsits de proveïment, així
com depuradores d’aigües blanques. En el cas dels pous, s’haurà d’establir un control dels
nivells dels pous de captació per evitar una possible sobreexplotació de l’aqüífer, d’acord
amb el PGDCFC i el seu programa per la protecció de les masses d’aigua subterrània.
3- Centres de Transformació d’energia elèctrica, repetidors de comunicacions o assimilats.
4- Parc de bombers.
5- Dipòsit municipal de vehicles o maquinària.
6- D’altres de funcions similars, assimilables a indústries.
Les edificacions s’ajustaran a la seva funció, i l’únic requeriment urbanístic que se’ls hi fa, quan
s’implantin en terrenys de sòl no urbà, és que se separin de les partions amb veïns un mínim
equivalent a la seva alçada.
Quan la seva implantació es dugui a terme en terrenys que tinguin la classificació de sòl no
urbanitzable, hauran de complir els requeriments següents:
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-

-

Per a la seva construcció caldrà tramitar un projecte d’actuació específica, PAE, d’acord
amb l’article 48 del TRLLU i 47 del Decret 64/2014, de 3 de maig, que haurà d’incorporar el
corresponent Estudi d’Impacte e Integració Paisatgística, i compliment a les directrius de
paisatge generals segons components i a les directrius específiques referents als Objectius
de qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge de les Comarques Gironines.
Per a l’autorització de noves edificacions del tipus C2 en sòl de protecció especial, el PAE
haurà de justificar el compliment de les condicions dels apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 2.7 del
PTPCG.
El PAE haurà d’assegurar una franja al voltant de la instal·lació lliure d’edificació tractada
amb vegetació (arbòria i arbustiva) que es conformi amb espècies i amb un patró de
plantació similars a la vegetació de l’entorn.
Les zones practicables de les instal·lacions es situaran a 65cm per sobre del nivell del
terreny.

El quadre comparatiu entre el PGOU vigent proposta de modificació és el següent:
PGOU vigent
(m²)

PGOU proposat
(m²)

7.630,94

6.185,56

dif. (m²)
-1.445,38

dif. ( %)
16,94%

2.15 Suspensió de llicències
L’article 73.1 del TRLU i l’article 101 del RLU faculta als òrgans competents per poder suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la
reforma, que no es el cas, ja que el present document ja es la pròpia modificació.
L’article 73.2 del TRLU estableix que l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga
l'administració competent a acordar les mesures enunciades a l'apartat 1, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic o en el cas que es pretengui assolir altres
objectius urbanístics concrets, els quals hauran d’ésser explicitats i justificats.
Per tant, d’acord amb la naturalesa de la present modificació, es proposa suspendre les llicències
urbanístiques i ambientals pel termini d’un any, o fins a l’aprovació definitiva l’àmbit dels terrenys que es
delimiten per la modificació proposada.
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II. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
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AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
1

Agenda de les actuacions i pla d’etapes

La Modificació Puntual del PGOU per a l’adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova
ETAP, un cop aprovada definitivament i publicada al DOGC, es preveu que es desenvolupi dins el primer
quadrienni. en dues etapes:
1. L’expropiació per a l’obtenció dels sòl afectats per la modificació de l’ETAP, dins del primer any.
2. La redacció i tramitació del projecte d’actuació específica, dins del 1er any.
3. L’execució de les obres de tancament de la finca i construcció de l’ETAP, en un termini d’un any i mig
per aquesta fase, en funció de disponibilitat econòmica de l’ajuntament.
2

Avaluació econòmica financera

La avaluació econòmica financera es centra en l’estudi de la viabilitat econòmica de l’actuació urbanística
d’aquesta Modificació puntual PGOU, quantificant els recursos necessaris per a la seva execució per les
aportacions que s’han de realitzar des de l’administració afectada o del concessionari del servei d’aigua
potable de l’Escala.
Per la naturalesa i classificació dels terrenys afectats, aquesta modificació del PGOU no altera l’equilibri
socioeconòmic del Pla ni de l’ajuntament de l’Escala pel que fa a la suficiència dels usos productius i, per
tant, no s’escau la justificació específica.
3

Informe de sostenibilitat econòmica

Criteris i objectius
Aquest apartat es redacta en compliment de l’article 59 del DL 1/2010, en relació a la documentació dels
plans d’ordenació urbanística municipal, apartat 3.d, determina els objectius de l’informe de sostenibilitat
econòmica.
Els objectius d’aquest document són:
Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius:
Aquesta modificació del PGOU no altera l’equilibri socioeconòmic del Pla pel que fa a la suficiència dels
usos productius en relació al sostre residencial. Per tant, no s’escau la justificació específica.
Avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions:
Les actuacions previstes en la modificació, per l’import resultant de la valoració, no generen aportacions
impositives a la caixa general de l’ajuntament, i les despeses de manteniment de les infraestructures i de
la implantació i prestació dels serveis necessaris que justifiquen l’objecte de la modificació són despeses
que en data d’avui l’Ajuntament de L’Escala ja fa front amb el pressupost ordinari municipal, i en el marc
de la concessió d’aquest servei públic
Les actuacions previstes a tenir en compte per a la Modificació puntual son les que es detallen a
continuació:
-

L’obtenció dels terrenys per expropiació, i de les servituds durant l’execució de l’obra.

-

La ordenació i, si s’escau, una lleugera intervenció pel que fa a facilitar els accessos ETAP en el
camí adjacent.

-

Tanca perimetral dels fronts que delimitaran la futura ETAP.

-

Implantació en tot el seu perímetre d’una barrera visual constituïda per una massa vegetal
d’espècies autòctones, per una millor integració en el seu entorn.

La valoració econòmica de la inversió per a la implantació del ETAP, d’acord amb l’estudi econòmic del
projecte elaborat per ABM en l’Estudi d’alternatives d’implantació d’una nova estació de tractament
d’aigua potable a l’Escala, en resulten vuit alternatives per al disseny de la instal·lació estudiades en
funció dels possibles tractaments que poden formar part del procés de condicionament i del
Modificació Puntual del PGOU per a l’adaptació i ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova ETAP
L’Escala. Gener de 2020. (Aprovació inicial)

36

posicionament del decantador, oscil·len entre 5.378.000€ i 8.073.000€ sense l’IVA corresponent.
Pel que fa a la implantació de l’obra, hauran de ser sufragades per les aportacions que s’han de realitzar
des de l’administració afectada o del concessionari del servei d’aigua potable de l’Escala, més la part
corresponent a cofinançar-se, si s’escau, amb el PUOSC 2020-2025.
Per altre banda, convé posar de manifest que les despeses de manteniment de les infraestructures i de
la implantació i prestació dels serveis necessaris que justifiquen l’objecte de la modificació, són plenament
assumibles en el pressupost municipal ordinari, ja que actualment ja s’hi fan front, suposant si de cas, un
irrellevant augment abastament compensat per la qualitat del servei que s’oferirà.
Impacte de les finances públiques de la modificació del PGOU
Manteniment de les infraestructures i serveis de sistemes, que són plenament assumibles en el
pressupost municipal ordinari.
Conclusions
La implantació d’aquesta ETAP, com es fa esment en l’apartat 1 és del tot assumible per les arques
municipals, i si s’escau, en el marc de la concessió del servei d’aigua potables, adequant-se íntegrament
a les necessitats del Municipi que derivarà en una major seguretat col·lectiva per garantir un servei bàsic
com és el de l’aigua potable tant pels habitants actuals com per les generacions futures.
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III. NORMES URBANÍSTIQUES
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Per al desenvolupament de la present Modificació Puntual del PGOU de l’Escala per a l’adaptació i
ampliació de la zona de serveis tècnics per a la nova ETAP es proposa la modificació de l’article 99, del
Capítol 1er de Normes d’ús i edificació als sistemes, dins del Títol VI: Normes específiques
d’aprofitament i ús del sòl segons la seva qualificació, amb les especificacions que es detallen a
continuació:
Article 1. Modificació Puntual del PGOU de l’Escala per a l’adaptació i ampliació de la zona de
serveis tècnics per a la nova ETAP
S’afegeix a l’article 99, dins del Capítol 1er de Normes d’ús i edificació als sistemes de les normes
urbanístiques, les condicions per la implantació d’una nova ETAP en sòl no urbanitzable:
ART. 99.- CLAU F - SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS.
Recull les àrees destinades a ubicar instal·lacions o magatzems relacionats amb el funcionament de les
infraestructures o de determinats serveis públics.
Comprèn:
1- Terrenys per a depuradores o situació de maquinària d’impulsió de la xarxa de clavegueres.
2- Instal·lacions de pous d’extracció d’aigua, maquinària d’impulsió i dipòsits de proveïment, així
com depuradores d’aigües blanques. En el cas dels pous, s’haurà d’establir un control dels
nivells dels pous de captació per evitar una possible sobreexplotació de l’aqüífer, d’acord amb el
PGDCFC i el seu programa per la protecció de les masses d’aigua subterrània.
3- Centres de Transformació d’energia elèctrica, repetidors de comunicacions o assimilats.
4- Parc de bombers.
5- Dipòsit municipal de vehicles o maquinària.
6- D’altres de funcions similars, assimilables a indústries.
Les edificacions s’ajustaran a la seva funció, i l’únic requeriment urbanístic que se’ls hi fa, quan
s’implantin en terrenys de sòl no urbà, és que se separin de les partions amb veïns un mínim equivalent
a la seva alçada.
Quan la seva implantació es dugui a terme en terrenys que tinguin la classificació de sòl no
urbanitzable, hauran de complir els requeriments següents:
- Per a la seva construcció caldrà tramitar un projecte d’actuació específica, PAE, d’acord amb
l’article 48 del TRLLU i 47 del Decret 64/2014, de 3 de maig, que haurà d’incorporar el
corresponent Estudi d’Impacte e Integració Paisatgística, i compliment a les directrius de
paisatge generals segons components i a les directrius específiques referents als Objectius de
qualitat paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge de les Comarques Gironines.
- Per a l’autorització de noves edificacions del tipus C2 en sòl de protecció especial, el PAE haurà
de justificar el compliment de les condicions dels apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 2.7 del PTPCG.
- El PAE haurà d’assegurar una franja al voltant de la instal·lació lliure d’edificació tractada amb
vegetació (arbòria i arbustiva) que es conformi amb espècies i amb un patró de plantació similars
a la vegetació de l’entorn.
- Les zones practicables de les instal·lacions es situaran a 65cm per sobre del nivell del terreny.
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IV. PLÀNOLS
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PLÀNOLS
1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

2

PGOU VIGENT

E: 1/5.000

3

SITUACIÓ POUS I CANALITZACIONS AIGUA POTABLE

E: 1/7.000

4

ESTUDI D’ALTERNATIVES

E: 1/5.000

5

MODIFICACIO PROPOSADA

E:1/5.000

6

COMPARATIU

E:1/5.000
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