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1.INTRODUCCIÓ
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i
concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret
Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament
urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement
i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat
de vida de les generacions presents i futures.
Des d’aquesta perspectiva, el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques
de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament
sostenible.
Altrament, la Llei 6/2009, de 28 d’abril sobre l’avaluació ambiental de plans i programes, que
transposa a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE de 27 de juny relativa l’Avaluació
Ambiental Estratègica de plans i programes i desenvolupa la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril,
estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació territorial i del
planejament urbanístic.
Així doncs, d’acord amb el marc normatiu anteriorment esmentat, a continuació es presenta el
Estudi Ambiental Estratègic de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de
l’Escala en tràmit d’aprovació inicial, referent a l’ampliació de la zona de serveis tècnics per a la
instal·lació d’una Estació de Tractament d'Aigües Potables.
El present document és redactat pels serveis tècnics de l’àrea de Serveis i Medi Ambient de
l’Ajuntament de l’Escala, essent aquest l’ens el promotor de la iniciativa de redacció d’aquesta
Modificació Puntual del Planejament general.
1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

El present Estudi Ambiental Estratègic correspon al document necessari pel procés d’Avaluació
Ambiental Estratègica Ordinària requerida per a la redacció d’aquesta Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana 1986/1993. Aquest avalua la incidència i l’impacte sobre el medi
ambient que pot comportar aquesta modificació (d’ara endavant MP).
Aquest Document és signat per Albert Albertí, geògraf amb número de col·legiat 3175.
1.2. MARC LEGAL
El present Estudi Ambiental Estratègic es redacta a l’empara de l’article 59.1 del DL 1/2010, de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant TRLUC), segons el
qual, entre la documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal hi ha de constar la
documentació mediambiental adequada i com a mínim, l’informe mediambiental. Així mateix,
l’article 96 de la TRLUC determina que qualsevol modificació d’una figura de planejament en
general se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació amb algunes
excepcions i particularitats.
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Aquest document considera la Normativa vigent en Avaluació Ambiental Estratègica i més
concretament:






Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’àmbit estatal i que transposa en
l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol la directiva comunitària 2001/42/CE.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, que s’aplica
íntegrament a Catalunya a aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals s’hagi
iniciat abans del 12 de desembre de 2013. Mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica
estatal, cal adoptar les regles establertes per la disposició addicional 8a de la Llei 16/2015,
de 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.
DA 8a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.

1.3. ANTECEDENTS
El present Estudi Ambiental Estratègic es redacta per tal de donar compliment al Document
d’Abast emès per l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental dels SSTT de Girona amb data del dia 18
de novembre de 2019. Aquest informe incorpora les consultes realitzades a les administracions
públiques afectades i al públic interessat durant el tràmit d’avanç de Pla. En aquest cas: l’Agència
Catalana de l’Aigua i el Departament de Cultura. Paral·lelament també es rep l’informe del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Rural.
Del Departament de Cultura s’indica que no consta cap jaciment arqueològic ni paleontològic ni
cap element arquitectònic. 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.
De l'Agència Catalana de l’Aigua s’indica que les terrenys de l’alternativa escollida per albergar la
instal·lació, en cas d’episodis extraordinaris de la conca del riu Ter, 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. En aquest cas, els riscos hidrològics previsibles estan
associats doncs a la inundació per elevació de la làmina d’aigua i no per la velocitat del corrent.
Caldria per tant, 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.
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Altrament, també estableix que el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu
el Programa de mesures determinen els objectius ambientals per la protecció de les masses
d’aigua subterrània i actuacions bàsiques i complementaries per assolir-los, entre els quals destaca
per la tipologia del Pla: evitar i limitar l’entrada de contaminants a les aigües subterrànies, així com
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; i 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.
En relació a l’Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Rural, es
determina, en primer lloc, que la variació de superfícies entre alternatives no es motiu per a la
selecció car que caldria establir la mateixa superfície entre totes perquè es tracta de la mateixa
instal·lació, i no la de les parcel·les. En segon lloc, que caldria valorar si l’afectació als marges
arbrats de l’alternativa 1 es pot evitar per tal d’aprofitar l’actual funció de pantalla visual. I en
tercer lloc, que l’alternativa 1, malgrat afectar directament un zona de connexió ecològica genera
un menor impacte sobre el terreny agrícola que l’alternativa 2.
Finalment, del Document d’Abast s’estableix, en el tràmit de l’avanç de Pla, que la present
modificació s’ha de sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental estratègica ordinària i que, 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. . En aquest anàlisi s’haurà d’incloure, també, una
valoració de possibles noves ubicacions dins del sòl industrial del polígon Els Recs.
b) Justificar la superfície ocupada 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.
c) Si l’alternativa escollida es troba 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.
Per tant, es redactat el present Estudi Ambiental Estratègic per donar continuïtat al procés
d’avaluació ambiental estratègica en el tràmit d’aprovació inicial d’un Pla, en aquest cas una
modificació puntual per possibilitar l’ampliació d’una zona de serveis tècnics per a la instal·lació
d’una Estació Tractament Aigua Potable al municipi de l’Escala.
Ajuntament de l’Escala - Carrer del Pintor Joan Massanet, 34, 17130 L'Escala, Girona
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1.4. MOTIUS D’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
ORDINÀRIA
D’acord amb l’informe ambiental estratègic de 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 amb número d’expedient
OTAAGI20190196, emès per l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental dels SSTT de Girona, estableix
que el Pla corregeix els errors de delimitació dels terrenys ocupats pels pous existents i 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.
Ara bé, 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 terrenys afectats, així com el seu tancament perimetral i l’habilitació o
ampliació dels accessos i una nova mobilitat generada en sòl no urbanitzable. El Pla per tant afecta
àmbits amb valors ambientals reconeguts als instruments de planificació ambiental i territorial.
Per tant, 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. I 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.
Per aquests motius i d’acord amb el marc legislatiu vigent estableix:
a) 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.
b) Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de l’Escala i publicar-la al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat
1.5. PROPÒSIT DEL PLA
La conveniència i oportunitat de la MP del PGOU del municipi ve determinada per la necessitat de
garantir la qualitat de l’aigua de l’abastament de l’Escala. Per a possibilitar-ho es preveu la
implantació d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per tal de centralitzar el procés de
condicionament de l’aigua.
Per tant, es tracta de:
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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, també, el Pla ha de permetre adaptar i corregir el Pla General d’Ordenació Urbana amb
Text Refós de 1993. Es tracta d’esmenar les actuals delimitacions del sòl destinat a Serveis Tècnics
de la zona ja que actualment no es cenyeix als terrenys que realment ocupen les instal·lacions dels
pous existents. Es tracta per tant de de tenir un document de planejament amb la seguretat
jurídica respecte als interessos públics i privats dels propietaris que actualment estan afectats.
Aquesta Modificació Puntual no incorpora normativa, únicament incorpora una proposta gràfica i
la modificació de l’actual delimitació de les àrees destinades a Serveis Tècnics d’aquesta àrea i que
correspon als sistema de pous d’abastament.
El Pla queda justificat, perquè es tracta de garantir la qualitat del subministrament d’un servei
bàsic com és el de l’aigua potable.
1.6. MOTIVACIÓ I OBJECTE DEL PLA
L’abastament d’aigua potable del municipi consta de quatre pous actius: Comuns 1, Comuns 2,
Sifons 2 i Sant Crist; més 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.
A l’hora 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 es planteja
construir una estació de tractament d’aigua potable (d’ara en endavant ETAP) i centralitzar el
procés de condicionament de l’aigua.
L’objectiu principal que motiva la redacció del Pla és determinar quina és la millor estratègia per a
garantir la qualitat de l’aigua d’abastament del municipi.
1.7. INICIATIVA, PROMOCIÓ I REDACCIÓ I TRAMITACIÓ
L’Avanç de la present MP 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.
La redacció del Pla ha estat realitzada per l'arquitecte Josep María Blázquez Boya. La Modificació
es redacta conforme al que disposa la legislació urbanística a Catalunya, tant pel que fa a la
documentació com la tramitació corresponent.
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1.8.INCORPORACIÓ DELS ASPECTES ESTABLERTS PEL DOCUMENT D’ABAST
D’acord amb les determinacions establertes pel Document d’Abast, el present Estudi Ambiental
Estratègic dóna conformitat al el contingut que estableix l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, i a més tracta de manera específica:
a) Ampliar l’anàlisi d’alternatives incloent alternatives d’ubicació adjacent o properes al nucli urbà
en terrenys transformats o semitransformats. 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.
S’inclou una nova alternativa, la número 3 que en aquest cas proposa una nova ubicació de la
planta a la zona del polígon industrial dels Recs i més concretament, al costat de l’actual nau de la
Brigada municipal. Aquesta nova alternativa també s’avalua de manera concreta i comparativa en
relació a la resta d’alternatives.
Tota aquesta nova informació s’incorpora al capítol 5, referent a la “Descripció i avaluació
d’alternatives”.
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.
S’eliminen les diferències entre superfícies a l’hora d’avaluar l’impacte entre les quatre
alternatives, prenent com a referència únicament la superfície que requereix la planta. Per tant
aquest criteri no es considera a l’hora de justificar l’alternativa escollida. Es modifica per tant el
capítol 5, referent a la “Descripció i avaluació d’alternatives”.
S’especifica la superfície de la planta al capítol 1, i més concretament a l’apartat referent al
Propòsit del pla.
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.
L’alternativa 1, la qual fa referència a la ubicació de la planta en zona del Parc natural, s’ha
desestimat, especialment pels efectes sobre la funcionalitat connectora i els valors
mediambientals del connector ecològic de Vilanera.
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
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9

Estudi Ambiental Estratègic – MP de PGOU ampliació de la zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’una ETAP

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 D’acord
amb l’estudi d’inundabilitat s’estableix que els terrenys escollits per l’alternativa seleccionada no
es troben dins l’àrea de Flux preferent, aspecte que queda especificat tant al capítol 2 referent a
l’apartat de riscos ambientals, com en 5 referent a la “Descripció i avaluació d’alternatives”.
Tanmateix però, pel fet de situar-se en zona inundable, s’incorpora a l’apartat 7 relatiu a les
“Mesures per prevenir i reduir els efectes negatius de l’aplicació del Pla” la condició que el
Projecte ha de considerar aquesta condició. Per tant, s’estableix com a mesura correctora dins
aquets document ambiental que el Projecte doti qualsevol instal·lació prevista a una alçada
superior als 60 cm per tal d’evitar els efectes de les crescudes d’aigua previstes pel risc
d’inundabilitat.
Finalment, i en relació 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, s’incorpora a l’apartat 8, un seguit de mesures complementàries i que completen
les que ja es varen establir per prevenir i reduir els efectes negatius de l’aplicació del Pla, i on es
defineix un conjunt d’actuacions que contribueixen a la millora dels serveis d’abastament i que el
projecte hauria de considerar com a recomanacions. Aquestes són varies i destaquen:







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;
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;
Donar compliment al Pla d’explotació de l’aqüífer de la massa subterrània Fluviodeltaic del
Ter;
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;
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;
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);
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
2.1 ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS
2.1.1. MARC TERRITORIAL I SITUACIÓ GEOGRÀFICA
L’àmbit territorial del Pla es troba al sector sud-oest del límit del terme municipal, a la zona
adjacent amb els municipis de Bellcaire i Albons. La zona és coneguda com “Els Falguerars” i es
situa a uns 1.500 m a l’est del nucli urbà de l’Escala.

Àmbit del Pla

Es tracta de terrenys agrícoles, d’orografia planera i situats a la cota dels 5 metres per sobre del
nivell del mar.
En aquests terrenys també hi trobem els quatre pous actius (Comuns 1, Comuns 2, Sifons 2 i Sant
Crist) de subministrament d’aigua al municipi, més un cinquè pou de reserva (Niceto). L’aigua
captada s’impulsa a través de canonades de tipologia diversa fins als dipòsits d’emmagatzematge,
on l’aigua es tractada per a ser distribuïda.
Els pous anomenats Sifons 2 i de St Crist es troben dins del TM de Bellcaire, tot i que extreuen
l’aigua cap els dipòsits del municipi de l’Escala.
El PGOU qualifica una sèrie de terrenys com a Sistemes Tècnics en aquesta zona, fet que també
motiva que la nova ETAP s’emplaci en aquesta zona.
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2.1.2. MEDI FÍSIC
L’àmbit del projecte es localitza a la zona anomenada del corredor d’Albons. Es tracta d’una
depressió estreta, orientada nord-sud. Separa els relleus costaners del Montgrí de les serres
interiors de Ventalló. Aquesta zona plana enllaça les valls del Ter i del Fluvià i en èpoques
històriques constituïa la vall baixa del riu Ter. S’encaixa entre materials calcaris del cretàcic i
roques d’edat terciària. Es troba reblerta per dipòsits fluvials i litorals.
Litològicament, l’àmbit del Pla es troba compost per:
1) Sorres amb presència de llims i argiles (Qpa). Es tracta d’un conjunt de sediments que formen la
plana al·luvial i deltaica. El seu sostre sovint es troba molt antropitzat i recobert per sòls de conreu
i materials de rebliment antròpic. Es tracta de materials predominantment sorrencs, si bé
localment inclouen nivells argilosos amb més o menys matèria orgànica dipositats en ambient
d'aiguamolls o de maresma, o nivells de graves d'origen fluvio- deltaic.
2) Llims amb argiles, sorres i graves (T-Qpa). Es tracta de llims i sorres de color gris fosc. De base a
sostre, hi ha sorres i graves, en contacte amb el substrat, i segueixen llims i argiles amb
intercalacions de sorres i graves cap a les parts superiors. A les parts més properes a la
desembocadura predominen les granulometries més fines. Té un potència d’entre 20 a 40 metres.
Corresponen a dipòsits de plana deltaica. Es localitza a la meitat nord del municipi.
Dins l’àmbit del projecte ni en les zones properes hi ha espais inclosos a l’Inventari d’espais
d’interès geològic de Catalunya.

Litologia
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Des del punt de vista geomorfològic la zona es localitza dins la plana al·luvial del Baix Ter. Es tracta
d’una unitat constituïda per materials al·luvials procedents de la dinàmica al·luvial del riu Ter,
formant un relleu planer només suaument ondulant a les zones de progradació dels lòbuls
al·luvials.
Els sòls es caracteritzen per presentar un potencial agrícola molt important. En concret es
localitzen dins la Sèrie Albons franco arenosa (Es4) i la Sèrie Sorres (Ew1 i Ew4).
L’alt valor d’aquests sòls agrícoles resta reconegut en diferents treballs, com p.ex. el que identifica
els “Sòls d’alt valor agrícola de l’Alt Empordà” realitzat com a estudi de base per a la identificació
del Sistema de Protecció Territorial del Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines.
2.1.3. HIDROLOGIA

L’àmbit del projecte per tany a la conca del Rec del Molí, antic braç del riu Ter. Aquest desemboca
a la platja del Rec del Molí o primera platja d’Empúries. Neix a la resclosa de Colomers i dins el
terme municipal (al Molí de l’Escala) rep les aigües del Rec de Cinyana. Aquest segueix paral·lel al
Rec del Molí i drena bona part del corredor d’Albons. Recull les aigües d’escolament del torrent de
Santa Caterina, que és el torrent que drena totes les aigües del vessant NW del massís del
Montgrí. Ambdós estructuren tot un sistema de recs, sèquies i canals de regadiu.
Segons l’estació de mostreig present a la desembocadura del Rec del Molí podem establir que la
qualitat de l’aigua del Rec del Molí és regular, tot i que per conductivitat o quantitat d’oxigen
dissolt la qualitat és dolenta.

Cursos fluvials propers

2.1.4 HIDROGEOLOGIA
Segons la caracterització de les masses d’aigua de l’ACA, l’àmbit del Pla es localitza sobre la massa Fluviodeltaic del Ter

(33).

Ajuntament de l’Escala - Carrer del Pintor Joan Massanet, 34, 17130 L'Escala, Girona

13

Estudi Ambiental Estratègic – MP de PGOU ampliació de la zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’una ETAP

La tipologia litològica dominant és l’al·luvial i es caracteritza per ser un aqüífer lliure i confinat amb
predomini d’aqüífers lliures. Presenta risc d’intrusió salina.
Es troba continguda en les terrasses fluvials 1 i 2, i unitats al·luvials associades (ventall al·luvial de
Celrà) a la cubeta de Celrà, i sediments corresponents a les terrasses T1 i T2 de rebliment de les
planes dels rius Ter i Daró. La litologia dominant són graves i sorres amb presència de llims i
argiles. El conjunt de sediments que formen aquest rebliment poden agrupar-se, en base a les
seves característiques litològiques i de geometria interna dels cossos sedimentaris, segons 3
unitats aqüíferes principals:
- l’aqüífer profund de la plana al·luvial del Baix Ter (codi 4021A12)
- l’aqüífer superficial de la cubeta de Celrà (codi 2016A10)
- l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró (4021A11)
La recàrrega natural es produeix per infiltració directa de pluja, infiltració des dels rius Ter i Daró,
recàrrega des de l’aqüífer dels travertins del Pla de Mata i al·luvials del Terri, i recàrrega des de
l’aqüífer dels detrítics del Bartonià Superior. La recàrrega es produeix principalment per tota l’àrea
aflorant de l’aqüífer superficial i a través dels rius Ter i Daró en els trams dominantment influents.
La descàrrega es produeix, principalment, de l’aqüífer superficial cap al tram distal del riu Ter i de
l’aqüífer superficial cap al mar. Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat,
la circulació predominant és de tipus porós.
Piezomètricament, a nivell regional s’observa un flux general d’W-E, segons la orientació del curs
del Ter, i de S-N segons la orientació del Daró, amb períodes temporals i trams (no delimitats) en
què pot predominar el règim d’influència o d’efluència.
El gradient hidràulic de l’aqüífer superficial és de l’ordre de 10-3. En conjunt existeix un flux
continu des de l’aqüífer dels travertins del Pla de Mata i al·luvials del Terri (massa d’aigua 6) a
l’aqüífer lliure superficial de la cubeta de Celrà i de la plana del Ter, i un flux continu de descàrrega
de l’aqüífer superficial al mar.
La litologia de la zona no saturada és llim-sorrenca. El seu gruix oscil·la entre 5 i 14,70 m a l’àrea de
la cubeta de Celrà i entre 0 i 5 metres a la zona del Baix Ter, depenent de la major o menor
proximitat a la línia de costa.
El tram d’aqüitard multicapa que separa l’aqüífer lliure superficial de l’aqüífer semiconfinat
profund a la part mitja de la plana pot arribar a ser de 15-20 m. La seva litologia és llim-argilosa
amb intercalacions de nivells sorrencs. A prop de la línia de costa l’aqüífer profund desapareix
totalment a favor d’aquests sediments de granulometria fina.
La part de l’aqüífer inclòs dins el terme municipal es troba protegit segons el Decret 328/88 i es
troba també dins les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari, segons Decret
476/2004. Com casi totes les masses d’aigua subterrània identificades a Catalunya té una captació
superior a 10m3/dia destinada al consum humà.
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Aquesta massa d’aigua es defineix com de vulnerabilitat intrínseca elevada atenent a la topografia
planera de la seva superfície, a les característiques de la recàrrega i del sòl, a la litologia sorrenca
de la zona no saturada i a la litologia gravosa de la zona saturada del conjunt d’aqüífers al·luvials,
superficial i profund, que la conformen.
Els impactes més importants són degut a les concentracions mitjanes de clorurs superiors a 250
mg/l, i les de sulfats i nitrats són puntualment elevades (fins 525 mg/l i 107 mg/l respectivament).
Podem establir que la magnitud de l'impacte és alt.
Es detecten afeccions locals a la piezometria, amb un descens mitjà de 2 m en l’aqüífer superficial
des de 1974 i un descens mitjà superior a 10 m a l'embut de Gualta des de 1973. Podem
considerar que hi ha una pressió total alta i un impacte comprovat moderat. Per tot podem
avaluar que hi ha risc total degut sobre l’estat químic relatiu a nitrats i plaguicides, i sobre l’estat
quantitatiu per descens de nivell i cons de bombament acusats a l’Escala i Gualta.
2.1.5. USOS DEL SÒL
El municipi es caracteritza per la important extensió que ocupa la zona urbana (32,5%). De fet, el
sòl urbà i l’espai agrícola suposen casi el 70% del total del terme municipal. Cal també destacar la
presència d’usos del sòl força particulars que ocupen una extensió molt reduïda com les llacunes i
la vegetació d’aiguamolls litorals, la zona de platges o els espais de rocam i de penya-segats
litorals. Per grans categories, la distribució és força equitativa essent l’ús agrícola el que ocupa més
extensió, seguit de l’urbà (32,52%) i el forestal (30,05%).

Usos i cobertes del sòl

L’àmbit concret del projecte es localitza dins la matriu agrícola i els usos dominants són els
conreus, en aquest cas amb règim de regadiu intensiu. Es tracta principalment de cultius de fruita
dolça (pomeres), a més de farratges i blat de moro.
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També destaca, en menor mesura, la presència, cada vegada més escassa, de marges arbrats que
delimiten el parcel·lari i de la vegetació de ribera que ressegueix el mateix rec del molí o les fileres
de tamarigars disposades al voltant de la principal xarxa de camins.

Matriu agrícola dominants a la zona

2.1.6. VEGETACIÓ I FLORA
En tractar-se d’un territori eminentment agrícola no es coneix la presència d’espècies de flora i de
vegetació d’interès, excepte el cinyell de vegetació ripària que ressegueix el Rec del Molí. Es tracta
principalment d’helòfits, com les comunitats de canyissar i de boga (Typho-Schoenoplectetum
glauci).
La vegetació arbrada, malgrat presentar un cert grau d’alteració encara s’aprecia una certa
dominància del freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), tot i que també prenen una cert
recobriment els pollancres (Populus nigra).
Finalment, cal també esmentar les fileres de tamarius (Tamarix gallica). Lluny de constituir
l’hàbitat d’interès comunitari de «Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs
humits (Nerio-Tamaricetea)», aquestes prenen importància des del punt de vista paisatgístic, així
com també faunístic per diverses espècies de fauna, especialment ocells i micromamífers.
2.1.7. HÀBITATS
El Pla no inclou terrenys amb hàbitats d’interès comunitari. Els hàbitats presents dins el sector són
eminentment hàbitats agrícoles i principalment:
a) Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
b) Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de
presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies
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Hàbitats d’interès comunitari

Hàbitats. En vermell s’indiquen Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides) xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa . En groc els conreus
herbacis extensius i fruiterars amb règim de regadiu
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2.1.8. FAUNA
Les principals comunitats faunístiques de més interès es troben lligades als cursos fluvials i per
tant, són les pròpies dels ambients aigualosos. Destaca la presència de diverses espècies d’aus,
com l’agró blanc, el martinet de nit, martinet blanc, el bernat pescaire, la fotja, el blauet, l’ànec
collverd, etc. com també d’amfibis, molts d’ells protegits, com el gripau corredor, el gripau comú,
la granota pintada, la granota verda, la reineta i la salamandra.
Aquests espais també destaquen per la presencia d’alevins d’anguila (Anguilla anguilla).
També cal esmentar la presència de la babosa de riu (Salaria fluviatilis) i nàiades (Margaritifera
auricularia) al rec de Cinyana.
L’espai agrícola també alberga comunitats faunístiques lligades als ambients de closes, degut
principalment a la presència dels marges arbrats. Hi destaca la presència de diverses espècies
d’amfibis i ocells que gaudeixen de diferents nivells de protecció i que són propis tant d’ambients
aquàtics com de zones de conreus. A més, aquests espais també destaquen per la gran diversitat
de papallones, entre les quals cal esmentar per representativitat la blaveta de la ginesta i la
papallona del margall, i per raresa la blaveta de l’om i la papallona zebrada.
Cal destacar que l’àmbit del Pla és localitza dins la “Zona de protecció per a l’avifauna amb la
finalitat de reduir els riscos d’electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió,
segons estableix la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les àrees
prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus
amenaçades a Catalunya, i es dóna publicitat de les zones de protecció per a l’avifauna amb la
finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d’alta tensió.

Àrea afectada pel Pla conservació de la llúdriga (Lutra lutra)

Finalment i en relació a les espècies d’interès cal destacar-ne 4. La primera es localitza a la zona
del Rec del Molí, espai inclòs dins el Pla de conservació de la llúdriga (Lutra lutra). Aquesta és
espècie es cataloga d’Amenaçada (NT) a nivell mundial i de Preocupació menor per l’estat
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espanyol (LC), d’acord amb les categories establertes per la Unió Internacional de Conservació de
la Natura (IUCN).
En relació a altres espècies d’interès faunístic presents a la zona cal esmentar la presència de tres
espècies d’ocell. El primer és l’esparver cendrós, espècie inclosa dins el “Libro rojo de la aves de
España”. Actualment, el seu estat de conservació a Catalunya és de vulnerable. Es troba a l’Annex I
de la Directiva 79/409/CEE, a l’annex IV de la Ley 42/2007, amb la categoria de Vulnerable segons
el Real Decreto 139/2011, d’espècie protegida (Categoria B) segons el Decret Legislatiu 2/2008 i a
l’Annex II (Espècie molt sensible) segons el Decret 148/1992.
Les principals amenaces rauen en la pèrdua d’hàbitat i més concretament en els canvis d’usos del
sòl de les zones de reproducció, dispersió i alimentació (cas dels terrenys afectats pel projecte).
També s’esmenten com a amenaces, la mecanització de l’agricultura amb la conseqüent pèrdua
de naturalitat i heterogeneïtat estructural del paisatge i la pèrdua dels conreus de secà, malgrat
que als darrers anys també ha nidificat en zones de regadiu. Més concretament amb conreu de
raigràs i festuca.
Pel que fa a la conservació s’estableixen, entre altres, el foment de mesures agroambientals per a
la preservació de les àrees de nidificació, el manteniment del paisatge divers al voltant dels
principals nuclis de nidificació a causa de l’amplitud dels territoris de cacera i el manteniment de
les àrees de rostoll i de la vegetació de marges, erms, guarets i brolles.
La tercera espècie és el gaig blau. Aquesta presenta un estat de conservació proper a l’amenaça.
Es troba a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE, a l’annex IV de la Ley 42/2007, i com espècie
protegida amb categoria C segons el Decret Legislatiu 2/2008. Els aspectes negatius per a la seva
conservació són la pèrdua o fragmentació d'hàbitat per intensificació agrícola, i més concretament
la transformació de cultius tradicionals de secà en regadiu; l’augment de l'ús de plaguicides, que
incideixen sobre les preses; la concentració parcel·lària amb eliminació de marges en terrenys de
cultiu, pèrdua d'arbres on nidificar i d'hàbitat per a les espècies presa. Pel que fa a les mesures de
conservació, destaca la necessitat de conservar el seu hàbitat, entre altres.
També i en relació a l’ornitofauna que es veu amenaçada per l’execució del projecte, malgrat que
no es troba dins les mateixes categories de protecció que les dues espècies anteriors, cal citar el
torlit (Burhinus oedicnemus). Aquesta es troba catalogada d’espècie vulnerable i es troba inclosa a
l’Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels
seus hàbitats) de la Directiva 79/409/CEE, a l’Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació
especials quant al seu hàbitat) de la Ley 42/2007 i com a Espècie protegida (Categoria C) del
Decret Legislatiu 2/2008.
Entre les amenaces més importants s’esmenta la reducció i homogeneïtzació de l'hàbitat de cria
degut als processos urbans i els canvis en la matriu agrícola (transformacions en regadiu,
disminució de la pastura, reforestacions, etc.). També es citen com a factors de risc l'aplicació
d'insecticides, l’agricultura intensiva i la col·lisió amb línies elèctriques.
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2.1.9. CATÀLEG DE FLORA AMENAÇADA DE CATALUNYA
D’acord amb el nou Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, aprovat segons el Decret
172/2008, dins l’àmbit del Pla no s’hi localitza cap espècie.
2.1.10. ESPAIS NATURALS PROTEGITS
D’acord amb el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, l’àmbit del Pla no afecta cap espai
d’interès natural protegit, ni tampoc cap espai natural de protecció especial ni cap espai inclòs a la
Xarxa Natura 2000.
Tampoc afecta cap espai inclòs a l’inventari de zona humides de Catalunya. Per proximitat però,
cal senyalar que l’àmbit del Pla es troba a poc menys de 500 m del Parc Natural del Montgrí, Baix
Ter i Illes Medes.
Concretament, del sector agrícola de Vilanera. Es tracta d’un espai d’interès com a connector
ecològic, en aquest cas entre els aiguamolls de l’Alt Empordà i els ambients humits presents al Baix
Ter, a més també de ser una zona de gran interès agrícola i ecològic amb la inclusió dels pradells
secs (bàsicament llistonars) dels turons de les Corts i de Vilanera.

Àmbit del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

2.1.11. ÀREES D’INTERÈS FLORÍSTIC I FAUNÍSTIC D’ESPÈCIES AMENAÇADES
Segons el Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic, l’àmbit del Pla inclou el Rec de de Cinyana i
el Rec del Molí o Ter Vell com a àrees d’interès. Aquest fet es deu principalment a la seva funció
com a connector ecològic.
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Àrees d’interès florístic o faunístic

2.1.12. CONNECTIVITAT TERRITORIAL I ECOLÒGICA
D’acord amb els diferents estudis sobre connectivitat ecològica, l’àmbit del projecte s’inclou dins
una àmplia franja que desenvolupa la funció de connector, principalment entre el parc natural
dels aiguamolls de l’Alt Empordà i el Parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
Aquesta connectivitat també queda recollida en el PTP de les comarques gironines que identifica
aquesta franja amb codi EA06.

Connectivitat ecològica
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Connectivitat ecològica segons el PTP

2.1.13. EL PAISATGE
A nivell de municipi, es poden diferenciar, grans trets, dos tipus de paisatges: el natural i l’urbà. El
primer es caracteritza perquè l’augment de la superfície urbana ha comportat que aquest ocupi
una superfície força minsa i que estigui compost per espais relictes disposats en mig d’una
important trama urbana. Tot i la poca extensió que aquests ocupen, la diversitat biològica que
alberguen és important.
El paisatge urbà es presenta com un continu de diferent densitat i tipologia urbana que engloba la
franja de terreny que va des de la Platja del Rec fins a la platja de Montgó. Dins aquest dens espai
urbà hi ha pocs espais lliures, malgrat l’extensió de l’espai de les Planasses que trenca la
uniformitat del front litoral.
L’àmbit del Pla però es caracteritza per la total dominància del paisatge agrícola, el qual s’estén
des de Vilanera fins a Bellcaire. Es caracteritza per conformar un paisatge de gran valor, testimoni
de l’extensió de terres molt fèrtils i aptes per a l’agricultura que dominen a la plana empordanesa.
Domina tot el sector de ponent del municipi i presenta una elevada qualitat estètica, conformada
per la diversitat de conreus i els diversos marges arbrats. Degut a la seva morfologia eminentment
plana i a les diverses amenaces en què es troben sotmesa, en aquesta unitat hi caldrà potenciar el
caràcter rural i preservar la fertilitat dels seus sòls. Es tracta d’un paisatge amb un elevat valor
productiu i estètic.
D’acord amb l’anàlisi de les visuals, l’àmbit del Pla es localitza en una zona de visibilitat alta. Així,
malgrat no ser visible des de les carreteres principals, si que presenta una alta exposició des de la
xarxa de camins principals, especialment aquells que estructuren i permeten la mobilitat a traves
de l’àmbit rural, com també des dels indrets elevats i que ofereixen una elevada visibilitat de tot el
municipi, com Punta Montgó.
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2.1.14. RISCOS AMBIENTALS
En relació als diferents riscos ambientals, l’àmbit del Pla es veu afectat pel risc d’inundabilitat.
Concretament es troba dins una una zona amb grau de perillositat entre Moderada i Greu per un
període de retorn de 100 i 500 anys.
Respecte a la delimitació de la zona de Flux Preferent i segons l’aplicatiu Visor mapes de
perillositat i risc d’inundació de l’Agència Catalana de l’Aigua l’àmbit del Pla queda fora ja que els
terrenys inclosos es cenyeixen per aquest àmbit al voltant dels recs, en aquest cas en Rec del Molí
i Cinyana .

Classificació de zones inundables per un període de 100 anys. En taronja

Zones de Flux Preferent (delimitades en lila)

2.1.15. AMBIENT ATMOSFÈRIC
a) Qualitat de l’aire
Segons dades de la Direcció Ambiental de Qualitat Ambiental, actualment al municipi no hi ha
activitats incloses dins el CAPCA. La qualitat presenta uns nivells de SO2, CO i de Partícules molt
baixos i per tant doncs, una capacitat per a l’establiment de nous focus emissors d’alta.
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Segons el Balanç de la qualitat de l’aire a Catalunya, a la Zona de qualitat de l’Empordà (9) els
nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el benzè i el plom estan per sota dels
valors límit fixats per la normativa vigent. Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i
benzo(a)pire no s’han superat els valors establerts a la legislació. Respecte a les mesures d’ozó
troposfèric, els nivells són superiors al valor objectiu per a la protecció de la salut humana
d’aplicació a partir de l’any 2013. D’altra banda, però, no hi ha hagut cap superació del llindar
d’informació horària a la població ni del llindar d’alerta.
En relació a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari d’emissions i
les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.
Segons dades del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi, més les estimacions realitzades
per aquest document, i les dades de Institut Català d'Energia (ICAEN) per el període 2010-2014,
s’estableix que l’emissió de TnCO2 des de 2005 i fins a 2014 ha augmentat en 1.057,77 tnCO2
(1,27%), tot i que aquest augment ha estat contingut degut a diversos factors. Destaca, també, el
fet que des de l’any 2012 l’evolució ha estat regressiva, de manera que el nombre d’emissions
s’han anat reduint a partir de 2010, que és l’any on aquestes assoleixen el nombre més elevat.
Amb dades de 2014, podem establir que el total d’emissions al municipi és de 84.491,77 tnCo2.
Entre els diversos factors que expliquen aquesta tendència de contenció, cal esmentar la
disminució del consum energètic, que ha suposat una reducció de 3.639 tnCO2 entre el 2009 i el
2014, essent per aquest darrer any el consum més baix (51.907.430 kWh). Aquesta reducció del
consum energètic ha estat prou significativa en el sector de la construcció (amb una reducció del
78,56%), com també en l’industrial (17,37%) i el terciari (16,41%). Pel sector residencial ha estat
però més moderat (8,98%).
Si considerem l’evolució de les emissions per càpita i superfície del municipi, podem establir que hi
ha una reducció del primer indicador, reduint-se de 10,04 tnCo2/càpita l’any 2005 a 8,33
tnCO2/càpita l’any 2014, és a dir, un 1,71 punts. Per àmbit de superfície, es passa de 5118,70
tnCO2/Km2 a l’any 2005 a 5183,54 tnCO2/km2 l’any 2014.
Finalment, pel que fa a les tnCO2 eq, podem establir, que per l’any 2005 es varen emetre un total
de 50.135,70 tnCO2eq, mentre que per l’any 2014 aquestes varen augmentar fins arribar a
64.433,78 tnC02eq. En aquest sentit la qualitat de l’aire del municipi ve condicionada
principalment per les emissions que provenen del trànsit de vehicles i en menor mesura per les
emissions contaminants derivades dels usos domèstics.
b) Contaminació acústica
Respecte al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica l’àmbit del Pla es localitza en
zona de Sensibilitat acústica alta, ja que es tracta de sòl rural.
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c) Contaminació lumínica
D’acord amb les prescripcions establertes a la Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi i Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, l’àmbit del Pla es localitza en Zona E2 que
correspon al sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de protecció especial
i d’una àrea de la Xarxa Natura 2000.
2.1.16. EL CICLE DE L’AIGUA
a) Abastament
Amb dades de Sorea, per l’any 2015 s’han consumit 1.353.863 m3 d’aigua potable i suposa un
augment de 97.309 m3 respecte el 2014 (representa un 7,74%).
Per sectors, l’any 2015, el domèstic és el que genera un major consum (74,86%), seguit del sector
industrial (22,05%) i el de les instal·lacions municipals (3,09%). La comparativa respecte el 2015,
ens mostra que el sector domèstic és el que experimenta un major increment (8,61%), seguit del
municipal (5,76%) i el industrial (5,18%). Per períodes trimestrals durant l’any 2015, el segon i
tercer trimestre es detecta un major consum d’aigua.
Pel mateix any, el consum d’aigua per sectors i trimestres mostra pel sector domèstic, un clar
augment. Pel sector industrial i municipal, el primer trimestre presenta una evolució negativa,
mentre que per la resta de mesos aquesta és positiva.
Si tenim en compte el consum total i el nombre d’habitants del municipi, s’obté que el consum
total del municipi és de 360,96 l/hab/dia. Si considerem únicament el consum d’aigua per ús
domèstic, aquesta proporció és redueix fins als 270,21 l/hab/dia. Tot i així però, em d’establir que
aquest encara es troba molt per sobre d’un consum òptim que seria entre els 100 i els 120
l/hab/dia. Per tant, es considera que la ratio l/hab/dia és pròpia d’un municipi amb una forta
pressió de població visitants i a la presència de nombroses residències.
b) Sanejament
La xarxa de sanejament del municipi està constituïda per una xarxa en baixa o per gravetat i una
xarxa en alta o impulsada. Bona part de la totalitat de la xarxa d’aigües residuals és unitària, és a
dir, es recullen en el mateix sistema les aigües negres domèstiques i industrials i les aigües pluvials.
Actualment, les aigües residuals s’aboquen a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)
d’Albons. Aquesta tractaria els efluents de l’Escala, Albons, Bellcaire, l’Armentera i Sant Pere
Pescador. El tractament consisteix en un tamissat, desarenat-desgreixat, canal d’oxidació en
aeració perllongada amb nitrificaciódesnitrificació, decantació secundària i bombament d’aigua
tractada cap a un emissari submarí. També s’ha plantejat, sense encara haver-hi una proposta, la
implantació d’un tractament secundari per a reutilitzar total o parcialment l’afluent final. Aquesta
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instal·lació té un cabal de disseny de 21.000 m3/d amb capacitat per depurar l’aigua de 70.000
habitants.
La posada en funcionament de la depuradora d’Albons, ha ajudat a pal·liar els problemes de
contaminació microbiològica que pateix la Platja del Rec, en la desembocadura del Rec del Molí, ja
que aquest recollia, aigües amunt, les aigües residuals d’alguns municipis, com Albons, així com
també les aigües residuals de la zona urbana de la Palanca i de bona part del sector urbà de Camp
dels Pilans a l’Escala.
Les aigües residuals que actualment van a la depuradora són pràcticament totes d’origen
domèstic, a excepció d’algunes que provenen de les indústries anxoveres, i que afegeixen, en
determinats moments, punts als paràmetres de clorurs i conductivitat. Els paràmetres químics de
l’aigua de sortida, actualment compleixen els graus de tractament previstos a la Directiva 91/271/
CEE.
2.1.17. XARXA DE CAMINS
Respecte a la xarxa de camins rurals, l’àmbit del projecte es troba comunicat a través del camí de
Mas Niceto i de Mas Duran. Aquests formen part de la xarxa de camins d’ús públic del municipi i a
l’hora també es troben senyalitzats com a camins de la xarxa de senders i de BTT.
2.1.18. CANVI CLIMÀTIC
De manera breu, a continuació, es caracteritzen aquells aspectes derivats del canvi climàtic que
majors efectes poden tenir sobre l’àmbit del Pla, considerant les actuacions que des del punt de
vista de l’ordenació urbanística es poden desenvolupar per mitigar-ne els seus efectes i garantir
una major adaptació.
1. Canvis en els patrons de demanda energètica
Les previsions d’increment de les temperatures porten directament un canvi en les pautes de
consum d’energia. Aquest implicarà un augment de la demanda de climatització freda (elèctrica) a
l’estiu, mentre que a l’hivern, el període d’ús de la calefacció (combustibles) serà més breu. Per
tant, les puntes de consum energètic (per demanda de l’energia elèctrica) es concentraran a l’estiu
en detriment de l’hivern. A més, durant el període estival, cal tenir en compte l’increment de
població corresponent al turisme i que afectarà notablement l’augment del consum elèctric
durant aquest període. Actualment, el 90% del consum correspon a consum elèctric, essent la
principal font energètica, si es deixa de banda el consum de combustibles líquids (vinculats
fonamentalment a la mobilitat).
Per fer front als canvis en els patrons de la demanada energètica, caldria incentivar l’establiment
de mesures d’eficiència energètica en les edificacions (tant en reformes com en la construcció de
nous d’habitatges), com també en la redacció d’ordenances. Cal considerar que el Pla també pot
adoptar un paper important a l’hora d’implantar actuacions d’estalvi energètic preveient
l’aplicació de mesures.
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2. Major intensitat de tempestes
Una major intensitat i freqüència d’episodis de tempesta comporta efectes sobre el mobiliari urbà
(especialment aquell amb una instal·lació de caràcter temporal), sobre els vessants per
l’escolament de l’aigua, així com també sobre els col·lectors per l’augment del volum d’aigües
pluvials a evacuar i sobre les infraestructures tant de transport i com energètiques.
Per aquest motiu el Pla cal que prengui en consideració aquests aspectes i planificar la nova
instal·lació considerant aquest fenomen.
3. Augment del risc d'inundacions
Actualment, en períodes de pluges intenses es produeixin desbordaments puntuals al llarg del Rec
del Molí i del Riuet. Aquests desbordaments puntuals estan relacionats amb la suau pendent del
terreny que dificulta el drenatge i la sortida de l’aigua. La interrupció de la sortida d’aigua al mar
que es produeix habitualment en cas de llevantades, també contribueix als desbordaments
d’aquests cursos aigües amunt. En aquests casos es tracta d’inundacions per augment del nivell de
l’aigua i no per velocitat.
En cas d’un augment del règim de pluges torrencials caldrà garantir que els sistemes de
clavegueram i canalització estiguin nets per permetre el flux d’aigua que puguin assumir. També
caldrà garantir, especialment en períodes de llevantada, que les desembocadures restin obertes i
permeten el correcte desguàs de les aigües.
4. Augment de les sequeres
Actualment les fonts d’abastament són pròpies i l’aigua prové de diversos pous. Recentment però
s’ha plantejat l’opció, on el municipi en formaria part, de crear una xarxa d’abastament d’aigua
per a tots els municipis del litoral gironí interconnectant les conques dels rius Muga, Ter i Tordera
(més la dessaladora de Blanes) perquè en casos d’emergència, es pugui transvasar de nord a sud.
Aquesta connexió suposaria alliberar part de la pressió sobre l’aqüífer, on cada vegada s’agreugen
els problemes de salinitat i potabilització per excés de manganès i que obliguen a augmentar la
profunditat de la captació i executar processos de cloració.
La demanda d’aigua del municipi té uns màxims que es corresponen amb els mesos de més calor
(juny, juliol i agost) i també on majoritàriament les segones residències i els apartaments turístics
tenen plena ocupació. A més, també, és el període on es consumeix més aigua pel reg de jardins
públic i privats i, per la neteja de la via pública.
Tenint en compte que el consum d’aigua ha augmentat respecte al 2014, que la ràtio de consum
és de 360 L/Hab/dia (270,21 L/Hab/dia pel sector domèstic) i que els principals períodes de
sequera es concentren al període estival que és també quan hi ha un major consum, es poden
preveure situacions problemàtiques en casos extrems si no es desenvolupen actuacions per
fomentar l’estalvi d’aigua.
5. Major intrusió salina en aqüífers costaners
L’increment del nivell del mar implicarà canvis en l’equilibri aigua dolça/aigua salina dels freàtics
situats prop de la costa i en molts cassos es traduirà en un augment de la salinització.
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Actualment, el municipi s’abasteix d’aigua de cinc pous situats sobre la massa d’aigua fluviodeltaic
del Ter (33), excepte el nucli de Cinclaus, que s’abasteix de captacions pròpies de la massa d’aigua
fluviodeltaica del Fluvià-Muga (32). Les dues masses es troben protegides segons el Decret 328/88,
tenen un risc de salinització i també són zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen
agrari, segons Decret 476/2004.
Per tal de fer front a la demanda d’aigua del nucli, s’extreuen actualment 3.709,21 m3/dia, essent
durant el període estival quan aquesta és més intensa. D’aquesta manera, cal destacar que
l’extracció d’aigua de manera indiscriminada posa en perill la mateixa existència del recurs, per
efecte d'un descens constant dels nivells freàtics. Aquest fet comporta, freqüentment, un grau
important d'intrusió marina i de salinització, fet que es veurà agreujat per l’augment del nivell del
mar.
Per tant, l’establiment de mesures pel foment de l’estalvi d’aigua, la millora de l’eficiència del reg
que prové de captacions subterrànies, el cens de totes les captacions i els volums d’aigua extrets
anualment, l’establiment d’un perímetre de protecció al voltant de les captacions que reguli les
activitats que puguin afectar la qualitat de les aigües o la mateixa captació (vessaments o noves
explotacions), o l’avaluació de la possibilitat de reinjectar les aigües tractades per la EDAR a
l’aqüífer (considerant la seva qualitat final), esdevenen claus per evitar la salinització dels aqüífers.
6. Augment de desertització o aridesa
L’escassetat d’aigua pot suposar un important impacte sobre els ecosistemes presents, així com
també sobre el medi urbà. Des de la planificació urbanística es pot preveure l’establiment de
diverses actuacions per tal de mitigar aquest risc, ja sigui incentivant l’aplicació de sistemes de reg
més eficients i l’aplicació de mesures d’estalvi i reutilització dels recursos hídrics.
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3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES
3.1. PLANEJAMENT SECTORIAL, TERRITORIAL I URBANÍSTIC
1. El Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
L’àmbit del Pla no afecta cap espai inclòs al PEIN ni a la XN2000. Si que es localitza de manera molt
propera als límits del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (PNMBT).

Àmbit del Parc Natural del Montgrí Illes Medes i Baix Ter i dels espais del PEIB i XN2000

Aquest es troba regulat, mentre no es redacti el corresponent Pla Especial, d’una banda pel que
regeix el règim urbanístic del sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la legislació
urbanística vigent a Catalunya i amb les restriccions addicionals segons els requeriments de
protecció de cada espai o per altres motius i de l’altra, per la Llei 15/2010 el 28 de maig, de
declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
2. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026)
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va elaborar el projecte de Pla
d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) amb l’objectiu de definir de
manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb
l’horitzó temporal de l’any 2026. Al municipi, el PITC no preveu actuacions per la xarxa viària que
afecta al municipi.
3. Pla Territorial Sectorial de la implantació de la energia eòlica
L’objectiu principal d’aquest Pla és la definició d’un marc regulador que faci compatibles la
necessitat d’impulsar les energies netes i renovables i disminuir les emissions de CO2, la necessitat
d’afavorir el desenvolupament local sostenible i la necessitat de preservar el patrimoni natural de
Catalunya.
En el cas de l’Escala, tot el municipi es considera zona compatible, amb l’excepció dels sector
inclòs dins l’àmbit del parc natural que són considerats de incompatible. La classificació de zona
compatible, inclou aquelles àrees idònies per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la
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protecció del patrimoni natural i cultural. S’aplica el règim de llicència ambiental previst a la llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. L’administració
promourà l’aprofitament eòlic en aquestes zones. En qualsevol cas, caldrà considerar igualment en
el projecte els valors naturals i culturals inclosos a la base de dades de vulnerabilitat eòlica.
4. Pla Director de la mobilitat a les comarques gironines (2019)
Pla aprovat inicialment el març de 2010 i que estableix diverses mesures de foment per a la
mobilitat sostenible dins l’àmbit de les comarques gironines.
D’aquestes i que tenen relació amb el municipi de l’Escala, cal destacar:
a) Incentivar la redacció de Plans de Mobilitat Urbana, instrument que el municipi ja ha elaborat i
on en l’àmbit concret del Pla no estableix mesures concretes;
b) Estudi dels serveis de transport públic en zones turístiques i els serveis discrecionals de tipus
turístic amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i millora de l’oferta de transport públic; c) Implantar els serveis que es descriuen al pla de transports de viatgers de Catalunya en l’àmbit
de les comarques gironines i que inclou la millora de la connexió bus-tren
5. Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
Aquest Pla aprovat l’any 2012 té per objectiu establir la nova orientació a la política energètica
catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia.
A més d’integrar objectius i polítiques d’estalvi i d’altres mesures per disminuir les emissions de
GEH relatius al consum energètic, en relació a les infraestructures energètiques, preveu un conjunt
d’actuacions d’adaptació i desenvolupament de les xarxes de transport i distribució AT d’energia
elèctrica.
Per la zona de les comarques de Girona el desenvolupament de les xarxes de transport i
distribució d’alta tensió en la revisió 2009 del Pla de l’energia 2006-2015 i resol el dèficit
estructural històric de garantia de subministrament de la zona.
6. Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
Aprovada el juliol de 2018 aquest document de planificació estratègica defineix el full de ruta de
les polítiques de conservació de la natura a Catalunya fins el 2030. Defineix objectius estratègics a
assolir l’any 2030, però es desplegarà de forma quadriennal, amb línies d’actuació que es
concretaran en accions, en una primera fase durant el període 2019-2022. S’articula sobre la base
de sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l’acció del Govern per conservar la natura i
frenar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya des de:
a) el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural;
b) la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics;
c) la reorientació del model territorial;
d) la integració de les polítiques sectorials;
c) l’estructura administrativa i el marc legal,
d) la implicació social.
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7. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)
Pla aprovat de manera definitiva el 14 de setembre de 2010 i que va deixar sense efecte el Pla
Director Territorial de l’Empordà (PDTE). Referent al municipi, de la interpretació dels plànols
d’ordenació (Plànol O.8 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures)
es desprèn el següent:
a) En relació al sistema d’assentaments, s’estableix l’estratègia de Desenvolupament qualitatiu pel
nucli de l’Escala i l’estratègia de Millora i compleció pel nucli de Sant Martí d’Empúries.
b) En relació al sistema d’espais oberts, el Pla classifica l’àmbit de la MP com a sòl de protecció
especial. Considera que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el més
adequat és integrar-los dins una xarxa permanent i contínua d’espais oberts per tal de garantir la
biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i
funcions.
c) Finalment, en relació al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport el PTPCC no preveu
cap modificació substancial.

Pla territorial de les comarques gironines

8. Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.
Llei que té principalment 5 finalitats. Primer, aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions
de gasos amb efecte d'hivernacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la
transició cap a un model neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i, alhora,
transformar el model de producció i accés als recursos naturals i energètics.
En segon lloc, reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s'han elaborat durant els darrers
anys en l'àmbit del canvi climàtic.
En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial
relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes,
i també fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
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En quart lloc, esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies que
contribueixin a la mitigació, i també a reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos
energètics externs, a la descarbonització i a la desnuclearització.
I en cinquè lloc, fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com
en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.
Del diferent articulat que desplega aquesta Llei i d’acord amb les característiques del Pla cal
destacar:
Art. 16. Aigua
1. Les mesures que s'adoptin en matèria d'aigua han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat
del sistema hídric, i concretament a:
a) La recuperació i la conservació en bon estat de les aigües continentals i, en el cas de les
subterrànies, com a reserva estratègica per als períodes de sequera i els efectes del canvi climàtic.
b) L'aplicació de mesures en l'àmbit econòmic per a la restauració progressiva i integral dels
ecosistemes i per a la gestió del cicle de l'aigua.
c) La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits amb millores d'estalvi i
eficiència cap a l'assoliment dels objectius de qualitat dels ecosistemes aquàtics i, en cas de
sequera extrema, cap a l'abastament urbà.
d) L'avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d'aigua continentals i costaneres a partir
de la diagnosi del document d'impactes i pressions dels successius plans de gestió hidrològica i les
mesures d'adaptació necessàries.
(...)
4. El subministrament en alta en tot el territori de Catalunya ha de tenir caràcter públic.
Art. 21. Infraestructures
(...)
2. Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infraestructures de ports,
aeroports, transport, energia, residus i aigua que es desenvolupin a Catalunya han d'incorporar,
en el marc de l'avaluació ambiental de plans i projectes:
a) La definició d'objectius de reducció d'emissions, l'anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del
canvi climàtic i l'establiment d'un mecanisme de seguiment. Aquesta anàlisi ha d'avaluar, pel cap
baix, l'impacte sobre la nova infraestructura de fenòmens meteorològics extrems i de la manca de
subministraments, i el sistema de monitoratge de les mesures.
b) L'avaluació de llur contribució a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, inclòs llur
impacte sobre la capacitat d'embornal del territori afectat, tant en la fase de construcció com en
la d'explotació i desmantellament o finalització. Aquesta avaluació ha de recollir, per a cada una
de les alternatives, una estimació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
3. El departament competent en matèria de medi ambient ha de crear una àrea de control
d'emissions en les infraestructures portuàries de competència de la Generalitat, per tal de
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controlar l'entrada dels vaixells que utilitzin combustibles fòssils altament contaminants i no
tinguin instal·lats sistemes de filtres de partícules i catalitzadors d'òxids de nitrogen.
(...)
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4. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
En primer lloc es tracten els objectius de protecció ambiental fixats en l'àmbit internacional,
nacional, autonòmic o local que tinguin relació amb el Pla; i en segon lloc, els criteris i els
objectius ambientals proposats per elaborar el Pla els quals deriven de l’anàlisi dels apartats
precedents d’aquest document.
4.1. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS PREDETERMINATS
De manera sintètica a continuació es tracten els objectius de protecció mediambiental fixats a
l'àmbit internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el
pla.
Amb caràcter general, pel fet de tractar-se aquest d’una MP, es considera que caldrà tenir
especial consideració en el TRLU i més concretament, en el fet que s’estableix com a objectiu
bàsic, l’assoliment d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible. D’acord amb els criteris
fixats per al planejament territorial a Catalunya, per a ser aplicables al Pla, es considera:






Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica
Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables com a components de l’ordenació del
territori
Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori
Fer de la mobilitat un dret i no una obligació

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans,
estratègies, etc. que d’una manera o altre estableixen obligacions i criteris que s’haurien de tenir
en compte a nivell general pel planejament urbanístic. A mode de síntesi es poden extreure els
objectius ambientals amb els quals haurà de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic
internacional, comunitari, estatal i autonòmic. Aquests són:








Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte
mitjançant estratègies d’adaptació
Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals
Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats,
inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera
Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies
Protegir i gestionar adequadament el paisatge
Avançar cap a un model de mobilitat sostenible, basat en la priorització dels vianants, la
bicicleta, el transport públic i la intermodalitat
Prevenir els riscos naturals i tecnològics que puguin afectar a les persones i als seus bens,
així com al patrimoni natural

En relació al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, cal destacar d’acord amb la
Memòria d’aquest Pla, els següents objectius:
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Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic
Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del
territori.
Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
Evitar la degradació dels sòls no urbanitzats que reuneixen especials qualitats com a espais
d’interès agrari, natural, paisatgístic o cultural.
Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat
i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides.
Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic
Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del sistema
d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no
urbanitzades.
Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que
es poden admetre en sòl no urbanitzable.

4.2. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PEL PLA
4.2.1. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
OBJECTIU 1. Considerar la biodiversitat de l’àmbit del Pla en l’ordenació i conservar els elements
d’interès natural.
O1.a) Manteniment del mosaic compost per l’alternança d’espais oberts i tancats
O1.a1. Manteniment dels espais agrícoles i de l’activitat agrícola
O1.a2. Foment i conservació dels diferents marges arbrats i arbustius que delimiten l’actual
parcel·lari agrari
O1.b) Evitar l’afectació de terrenys inclosos al Sistema d’Espais Naturals Protegits o amb valors
naturals reconeguts o amb funcionalitat ecològica (connectivitat)
O1.c) Evitar l’afectació sobre la fauna d’interès i/o protegida
4.2.2. PAISATGE
OBJECTIU 2. Integrar el paisatge en el procés d’ordenació i garantir-ne la qualitat.
O2.a) Preservar i fomentar la conservació de l’arbrat existent i que actua de pantalla d’ocultació
per aquelles edificacions i/o elements paisatgísticament discordants
O2c) Dotar l’àmbit del Pla d’un model de tanca adient segons les Normes d’Ordenació Territorial
establertes al Pla Territorial i definir i implantar un model permeable per a la fauna.
O2.c) Donar compliment a les Directrius de paisatge definides a la normes d’ordenació territorial
del Pla Territorial de les comarques gironines i que tenen de referència aquells aspectes presents
dins l’àmbit del Pla
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4.2.3. XARXA DE CAMINS
OBJECTIU 3. Promoure la mobilitat sostenible i reconèixer l’actual traçat històric de la xarxa de
camins i dotar-la de continuïtat vers els diferents àmbits del Pla i el territori circumdant
O3.a) Mantenir la continuïtat de la xarxa de camins i senders rurals del municipi
O3.b) Promoure la mobilitat sostenible mitjançant la definició d’una xarxa de senders pedestres i
cicloturístics
4.2.4. RISCOS AMBIENTALS
OBJECTIU 4. Considerar els riscos ambientals existents, especialment els riscos associats al
risc d’inundabilitat.
O4.a. No afectar les zones incloses dins les àrees de flux preferent
4.2.5. CANVI CLIMÀTIC
OBJECTIU 5 Mitigar els efectes derivats del canvi climàtic i augmentar la capacitat d’adaptació
O5.a. Optimitzar el consum energètic
O5.b. Garantir la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, d’acord amb el que es disposa en
el RD 140/2003, de 7 de febrer, per qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà.
O5.c. Adaptar el tractament de l’aigua a les variacions estacionals de la demanda considerant
l’augment dels períodes de sequera, aridesa, estat de conservació dels aqüífers i del risc de
salinització i de les freqüències de les onades de calor
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5. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
La modificació puntual incorpora 3 alternatives. Pel objectius i propòsits del Pla no s’estableixen
normes urbanístiques escrites i l’apartat normatiu es cenyeix únicament als plànols de la proposta
escollida.
5.1. ALTERNATIVA 0
L’alternativa 0 consisteix en mantenir la situació actual del planejament urbanístic vigent, sense
preveure cap classificació nova de sòl. En aquesta alternativa la superfície de sòl qualificada de
Serveis Tècnics i Ambientals (clau ST) té una superfície de 7.630,94m².
La proposta es cenyeix a grafiar els àmbits qualificats pel Pla General de ST sobre la base
cartogràfica actualitzada. Aquesta alternativa és discordant entre el sòl que realment es destina a
ST i el que preveu el Pla General. Tampoc suposa grafiar correctament els pous actualment
existents.
El resultat final son uns àmbits de forma quadrada de 44 metres de costat aproximadament.

Alternativa 0
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5.2. ALTERNATIVA 1
L’alternativa 1 consisteix en l’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics i Ambientals (clau ST)
del PGOU 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 de
7.782,03m². La superfície de sòl total qualificada amb clau clau ST és de 8.736,87m².
Aquesta alternativa comporta un increment de sòl amb clau ST de 1.105,93m², degut a l’augment
de la superfície destinada a la nova ETAP i perquè s’ha fet coincidir amb els límits naturals de la
finca afectada (parcel·la cadastral 69 i a part de la finca 88).
Aquesta alternativa corregeix la discordança generada pel PGOU, ja que el sòl que realment
destinat a ST en el Pla General coincideix amb els pous existents.

Alternativa 1
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5.3. ALTERNATIVA 2
L’alternativa 2 consisteix en l’adaptació de la qualificació de Serveis Tècnics i Ambientals (clau ST)
del PGOU als terrenys que realment tenen aquest ús. A diferència de l’alternativa 1 preveu un
espai per a l’emplaçament de l’ETAP en els terrenys al voltant del pou Comuns 2.
A diferència de la documentació de l’avanç de Pla, en aquesta alternativa la superfície de sòl dels
pous és de 954,84m² i el de la futura ETAP és redueix fins 5.230,72 m² (en Avanç de Pla era de de
6.773,55m²). Per tant la superfície de sòl total qualificada de ST és 6.185,56 m² (en Avanç de Pla
era de 7.728,39 m²).
Aquesta alternativa comporta una disminució de sòl de Serveis Tècnics, clau F de 1.445,38 m² i pèr
tant no ocupa la totalitat de la finca cadastral número 46. Aquest sòl que no es qualifica de Serveis
tècnics passaria a sòl Rústega Ordinari, clau 21.
Aquesta proposta corregeix la discordança del Pola General respecte al sòl que realment es
destina a ST en el PGOU.

Alternativa 2

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
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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.
5.4. ALTERNATIVA 3
D’acord amb document d’abast emès per l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental dels SSTT de
Girona s’incorpora una nova alternativa. Aquesta consisteix en la implantació de la ETAP en 10
parcel·les lliures situades dins del polígon industrial de “ Els Recs” de l’Escala, entre els carrers dels
Pagesos, els Saladors i dels Boters. La superfície total destinada a Serveis Tècnics, clau F és de
8.923,26m².
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.

Alternativa 3
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Estudi Ambiental Estratègic – MP de PGOU ampliació de la zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’una ETAP

5.5. AVALUACIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
D’acord amb els Objectius prèviament fixats i establerts a continuació s’estableix una avaluació
comparativa entre totes dues
5.5.1. MATRIU D’AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
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Document Ambiental Estratègic – MP de PGOU ampliació de la zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’una ETAP – Avanç de Pla

OBJECTIU 1. Considerar la biodiversitat de l’àmbit del Pla en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.
Criteris
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
O1.a) Manteniment del mosaic compost per
l’alternança d’espais oberts i tancats
Suposa destinar 7.782,03 m2 de superfície
Suposa destinar 5.230,72 m2 de superfície
O1.a1. Manteniment dels espais agrícoles i de
agrícola per a la futura ETAP i un augment de
Suposa mantenir l’actual mosaic agrícola i per tant
agrícola per a la futura ETAP i un augment de
l’activitat agrícola
1.105,93 m2 de sòl destinat a ST. També
l’activitat actual i els marges arbrats i arbustius que
97,45 m2 de sòl destinat a ST. No s’afecten
O1.a2. Foment i conservació dels diferents marges
suposa l’afectació de 180 ml de marges
estructuren el parcel·lari de la zona.
marges arbrats ni arbustius
arbrats i arbustius que delimiten l’actual parcel·lari
arbrats.
No afecta terrenys inclosos al Sistema d’Espais
No afecta terrenys inclosos al Sistema d’ENP o
agrari
Suposa l’afectació de terrenys inclosos al Parc
Naturals Protegits o amb valors naturals
amb valors naturals reconeguts. Afecta
O1.b) Evitar l’afectació de terrenys inclosos al Sistema
Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, així
reconeguts
terrenys delimitats com a connector ecològic
d’Espais Naturals Protegits o amb valors naturals
com terrenys delimitats com a connector
No es preveuen efectes sobre la fauna, més enllà
pel PTP i per tant de i de Protecció Especial
reconeguts o amb funcionalitat ecològica
ecològic i de Protecció Especial (PTP)
dels actualment existents
No es preveuen efectes sobre la fauna, més
(connectivitat)
No es preveuen efectes sobre la fauna, més
enllà dels generats pels processos constructius
O1.c) Evitar l’afectació sobre la fauna d’interès i/o
enllà dels generats pels processos constructius
protegida
OBJECTIU 2. Integrar el paisatge en el procés d’ordenació i garantir-ne la qualitat.
Criteris
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
O2.a) Preservar i fomentar la conservació de l’arbrat
Suposa mantenir l’actual mosaic agrícola i els
Afecta part d’un marge arbrat que delimita la
No afecta cap marge arbrat. Implica la
existent que actua de pantalla d’ocultació per
marges arbrats i arbustius presents a la zona i per
parcel·la afectada per a la instal·lació. Implica
instal·lació d’una tanca o de millora de
aquelles edificacions i/o elements paisatgísticament
tant la funció que aquestes desenvolupen
la instal·lació d’una tanca i/o millora de
l’existent. Possibilitat d’incorporar les
discordants
actualment. No suposa la instal·lació de tanques
l’existent. Possibilitat d’incorporar les
Directrius de Paisatge de les NOT per mitigar
O2c) Dotar l’àmbit del Pla d’un model de tanca adient sinó el manteniment de les actualment existents.
Directrius de Paisatge de les NOT per mitigar
els efectes negatius sobre el paisatge que es
segons les Normes d’Ordenació Territorial establertes No implica el compliment de les Directrius de
els efectes negatius sobre el paisatge generats
pugui generar per l’aprovació i
al Pla Territorial i definir i implantar un model
paisatge definides a les NOT més enllà del
per l’aprovació i desenvolupament del Pla.
desenvolupament del Pla
permeable per a la fauna.
compliment que cal donar al planejament general
Impacte visual per la presència d’una gran
Impacte visual per la presència d’una gran
O2.c) Donar compliment a les Directrius de paisatge
a l’hora d’adaptar-se al PTP
instal·lació en un entorn planer (7 m d’alçada)
instal·lació en un entorn planer (7 m d’alçada)
definides a la normes d’ordenació territorial del Pla
Territorial de les comarques gironines i que tenen de
referència aquells aspectes presents dins l’àmbit del
Pla
OBJECTIU 3. Promoure la mobilitat sostenible i reconèixer l’actual traçat històric de la xarxa de camins i dotar-la de continuïtat vers els diferents àmbits del Pla i el territori circumdant
Criteris
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
O3.a) Mantenir la continuïtat de la xarxa de camins i
Suposa mantenir l’actual xarxa de camins i
Els efectes previstos sobre sobre l’actual xarxa
Els efectes previstos sobre sobre l’actual xarxa
senders rurals del municipi
senders, així com el model de mobilitat actual
de camins i senders rurals, vindran determinats de camins i senders rurals, vindran determinats
O3.b) Promoure la mobilitat sostenible mitjançant la
pel pas dels vehicles a l’hora d’executar les
pel pas dels vehicles a l’hora d’executar les
definició d’una xarxa de senders pedestres i
obres i posteriorment pel manteniment i
obres i posteriorment pel manteniment i
cicloturístics
funcionament de la instal·lació. Aquest flux de funcionament de la instal·lació. Aquest flux de
mobilitat arribaria fins a la zona de Mas Martí,
mobilitat arribaria fins a la zona de
espai més pròxim a la zona urbana
Bassanaires, més a l’interior de la matriu
agrícola
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Alternativa 3
Suposa destinar 7.968,42m² de superfície destinada
a ús industrial o per activitats econòmiques per a la
futura ETAP i un augment de 97,45 m2 de sòl
destinat a ST
Suposa no afectar terrenys destinat a sòl agrícola,
ni tampoc inclosos al Sistema d’Espais Naturals
Protegits o amb valors naturals reconeguts, o amb
funcionalitat ecològica (connectivitat)
No es preveuen efectes sobre la fauna, més enllà
dels actualment existents. Únicament afecta sòl
destinat a ús industrial

Alternativa 3
No afecta cap marge arbrat. Possibilita la
instal·lació d’una tanca i no suposa incorporar les
Directrius de Paisatge de les NOT per mitigar els
efectes negatius sobre el paisatge ja que afecta sòl
industrial. Zona ocupada per altres instal·lacions,
com la nau de la Brigada municipal o la deixalleria
municipal. Suposa un cert impacte paisatgístic,
principalment visual, degut als 7 m d’alçada, i des
de la zona agrícola de Vilanera i més concretament
des del camins rurals que circumscriuen aquesta
zona.

Alternativa 3
No es preveuen efectes sobre l’actual xarxa de
camins i senders rural, sinó sobre la xarxa viària del
polígon industrial. Respecte a les anteriors
alternatives aquesta nova mobilitat implicaria un
augment del transit de vehicles fins a rotonda
d’entrada al nucli per la banda sud (zona dels Recs)

Document Ambiental Estratègic – MP de PGOU ampliació de la zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’una ETAP – Avanç de Pla

OBJECTIU 4. Considerar els riscos ambientals existents, especialment els riscos associats al risc d’inundabilitat associat a la xarxa hídrica.
O4.a. Delimitar i considerar les zones incloses dins les
No suposa cap afectació sobre les zones
Suposa afectar una zona inundable però no
àrees de flux preferent
inundables més enllà de l’estat actual
delimitada com a zona de Flux Preferent
OBJECTIU 5. Mitigar els efectes derivats del canvi climàtic i augmentar la capacitat d’adaptació
Criteris
Alternativa 0
O5.a. Optimitzar el consum energètic
Suposa mantenir l’estat actual i per tant no
O5.b. Garantir la qualitat de l’aigua destinada al
incloure cap tipus de mesura ni estratègia per
consum humà, d’acord amb el que es disposa en el RD mitigar els efectes derivats del canvi climàtic ni
140/2003, de 7 de febrer, per qual s’estableixen els
augmentar la capacitat adaptació més enllà de
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum
donar compliment a la legislació vigent en matèria
humà.
de canvi climàtic
O5.c. Adaptar el tractament de l’aigua a les variacions
estacionals de la demanda considerant l’augment dels
períodes de sequera, aridesa, estat de conservació
dels aqüífers i del risc de salinització i de les
freqüències de les onades de calor
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Alternativa 1
Suposa garantir la qualitat de l’aigua per
consum humà d’acord amb el que es disposa
en el RD 140/2003, a l’hora que s’optimitza el
consum energètic i s’adapta el tractament de
l’aigua a les variacions estacionals de la
demanda.
S’estima un consum elèctric de 1.628.899,2
Kw/any que suposa un total d’emissions de
GEH de 522,88 tnCO2eq.
Risc de salinització dels aqüífers per augment
del volum de les captacions fins els 14.000 m³/
dia

Suposa afectar una zona inundable però no
delimitada com a zona de Flux Preferent

Alternativa 2
Suposa garantir la qualitat de l’aigua per
consum humà d’acord amb el que es disposa
en el RD 140/2003, a l’hora que s’optimitza el
consum energètic i s’adapta el tractament de
l’aigua a les variacions estacionals de la
demanda.
S’estima un consum elèctric de 1.628.899,2
Kw/any que suposa un total d’emissions de
GEH de 522,88 tnCO2eq.
Risc de salinització dels aqüífers per augment
del volum de les captacions fins els 14.000 m³/
dia
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Alternativa 3
No afecta cap zona de risc inundable ni tampoc
d’incendi. Al ubicar-se en una zona industrial caldrà
considerar els riscos ambientals derivats de
l’activitat industrial
Alternativa 3
Suposa garantir la qualitat de l’aigua per consum
humà d’acord amb el que es disposa en el RD
140/2003, a l’hora que s’optimitza el consum
energètic i s’adapta el tractament de l’aigua a les
variacions estacionals de la demanda.
S’estima un consum elèctric de 1.758.326,4
Kw/any que suposa un total d’emissions de GEH
de 564,42 tnCO2eq.
Risc de salinització dels aqüífers per augment del
volum de les captacions fins els 14.000 m³/dia

5.5.2. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
D’acord amb l’avaluació ambiental de les diferents alternatives, l’alternativa 2, malgrat no ser la
més adequada ambientalment, ha estat l’escollida.
Aquesta, compleix en major grau els objectius de qualitat ambiental establerts anteriorment
respecte a l’alternativa 1. I a diferència de l’alternativa 0, tant les alternatives 1, 2 i 3 possibiliten
adequar uns terrenys per a la implantació d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable, a més de
corregir les discordances gràfiques actuals del PGOU respecte als terrenys destinats a Serveis
Tècnics.
L’alternativa 1 afecta directament terrenys inclosos al Parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix
Ter i suposa destinar 7.782,03 m2 de superfície agrícola per a la futura ETAP. Comporta un
augment de 1.105,93 m2 del sòl destinat a ST i afecta 180 ml de marges arbrats.
L’alternativa 2, es situa fora dels límits del Parc Natural però si que afecta terrenys inclosos
d’interès per a la connectivitat ecològica, tal i com es delimita al PTP de les comarques gironines.
Aquesta, suposa reduir l’espai destinat a la futura ETAP ja que destina 5.230,72 m2. Afecta
superfície agrícola però no suposa l’eliminació de marges arbrats i arbustius. Com l’alternativa 1,
no es preveuen que generi afectes sobre la fauna, més enllà dels generats pels processos
constructius.
Cal considerar que ambdues alternatives, malgrat diferir en superfície, la seva afectació per
transformació per sòl agrícola és la mateixa, car que la instal·lació requereix de la mateixa
superfície. També ambdues afecten el Sistema d’Espais Oberts de Protecció Especial, segons el
PTP. La diferència per tant rau en el fet que l’alternativa 1 implica transformar terrenys inclosos al
sistema d’Espais Naturals Protegits, en aquest cas un Espai Natural de Protecció Especial.
L’alternativa 3, suposa destinar terrenys inclosos al polígon industrial del municipi a Serveis
Tècnics (ST) i per tant la modificació puntual suposa un canvi de qualificació ja que dins aquest
zona destinada a usos industrials i per activitats econòmiques, no hi ha terrenys qualificats per a
ST. Ambientalment aquesta alternativa no suposa transformació sòl agrícola, ni tampoc afecta
terrenys inclosos al sistema d’Espais Oberts de Protecció Especial, sinó terrenys classificats
d’urbans.
Aquesta, a diferencia de les anteriors, com que possibilita la instal·lació de la futura ETAP en una
zona industrial allunyada dels pous de captació implica un major consum elèctric derivat de la
utilització del sistema de bombament de l’aigua tractada i que s’ha de tractar. Concretament
suposa un consum elèctric de 1.758.326,4 Kw/any que suposa un total d’emissions de GEH de
564,42 tnCO2eq. Les alternatives 1 i 2, suposen per contra, consum elèctric de 1.628.899,2
Kw/any i per tant un total d’emissions de GEH de 522,88 tnCO2eq, és a dir, 41,54 tnCO2eq.
Cal senyalar que, actualment, existeix una discordança de superfície entre la zona amb els
diferents pous de captació que permeten el subministrament d’aigua al municipi i la superfície
destinada a ST segons el PGOU vigent, essent clarament major la delimitada que la que realment
és destinada. D’aquesta manera, a diferencia de l’alterantiva 0, les alternatives 1,2 i 3 corregeixen
aquesta discordança, establint una superfície de 1.105,93 m2 major per l’alternativa 1 i 97,45 m2
per l’alternativa 2, respecte a l’alternativa 0.

Des del punt de vista de la transformació d’usos del sòl i afectació sobre la matriu agrícola,
l’alternativa 3 és la que menys impacte genera. A més, aquesta, en situar-se en sòl industrial, no
afecta la zona del connector ecològic, i a diferència de l’alternativa 1 i 2, tampoc es situa en
terrenys inundables. També és la que genera menys impacte visual, ja que queda inserida dins la
zona industrial i resta poc exposada respecte a la zona urbana. Per tant, l’alternativa 3, suposa
l’afectació de terreny que malgrat trobar-se sense urbanitzar i erm es troba qualificat d’industrial, i
esdevé des d’aquest punt de vista, la més avantatjosa.
La millora en relació al canvis d’usos del sòl, afectació paisatgística, salvaguarda de les
instal·lacions en relació als riscos ambientals, en aquest cas per inundabilitat, i sobre la
biodiversitat que suposa l’alternativa 3 respecte a l’alternativa 1 i 2 queda, però, contrarestada
principalment per el major consum elèctric i del nombre d’emissions de tnC02eq. Aquest augment
es deu al fet que requereix una major potència pels bombaments des dels pous i des d’aquí a
l’ETAP i als dipòsits. També aquesta alternativa implica un major moviment de terres per la
construcció de noves rases pel pas de les canonades.
Altres aspectes a considerar en relació a l’alternativa 3, és que comporta 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.
A més, cal afegir que la manca de terrenys qualificats de ST dins la zona industrial suposa que
caldrà adquirir terrenys de propietat privada i qualificats per l’ús industrial. Uns terrenys,
completament urbanitzats fet que suposa que elevar el seu cost, el qual caldrà afegir-hi el cost de
la mateix ETAP, estimant-se en més de un milió d’euros, cosa que resulta inviable econòmicament.
Per tant, malgrat que l’alternativa 3 és ambiental la que comporta un impacte menor, per
aquestes raons es desestima. L’impacte econòmic sobre les arques municipals la fa inviable ni es
justifica urbanísticament l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents.
Per tot, s’ha escollit l’alternativa 2 ja que malgrat generar un impacte ambiental major que
l’alternativa 3, però menor que l’alternativa 0 i 1, amb l’aplicació de mesures correctores i de
mitigació el seu impacte es pot minimitzar. A l’hora també, aquesta suposa un menor nombre
d’emissions que l’alternativa 1 i 3, i un menor cost econòmic en relació a l’alternativa 3. A més el
fet que s’ubica en un entorn eminentment agrícola també queda justificat perquè es situa molt a
prop de les actuals instal·lacions de l’EDAR d’Albons i per tipus de terreny es permet la instal·lació
de pantalles arbrades per tal d’ocultar les instal·lacions.
5.6. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
5.6.1. CONTINGUT DEL PLA AMB EXPRESSIÓ DE LES SEVES DETERMINACIONS AMB POSSIBLES
REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEDI AMBIENT
D’acord amb el que s’ha establert anteriorment, el Pla suposa l’alteració d’una zona actualment
destinada a conreu i per tant la pèrdua de terreny destinat a aquest ús, així com l’afectació d’una
zona identificada com a connector ecològic, si bé aquesta afectació suposa la transformació de

5.230,72 m2 de terreny, que representa un percentatge molt baix respecte al total de l’àmbit
identificat com a connector ecològic pel PTP.
Tanmateix, a més d’aquesta afectació cal considerar la repercussió ambiental sobre el paisatge
degut principalment al tipus d’edificació, i en menor mesura, l’alçada.
També cal considerar, en primer lloc, els efectes derivats sobre l’aqüífer els quals no vindran
generats pel propi Pla, ni per la mateixa ETAP, sinó pel fet que es dona continuïtat a l’actual règim
d’explotació. I en segon lloc, els efectes derivats del consum elèctric necessari pel funcionament
de la planta, com també, els generats per la mobilitat degut al manteniment de la instal·lació. En
aquest cas es preveu un consum total aproximat de 522,88 tnCO2eq anuals.
5.6.2. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DE LES
DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
DERIVADES DE LA PROPOSTA
El preveu una afectació total de 5.230,72m² que correspon als terrenys que seran destinats a la
construcció de la instal·lació. Aquest impacte afecta exclusivament al sòl agrícola el qual suposa
una reducció mínima si considerem la resta de sòl agrícola del municipi.
Respecte a les demandes addicionals de recursos naturals és preu un consum elèctric aproximat
de 1.628.899,2 kwh per any, que suposa un total de 522,88 tnCO2eq anuals.
Finalment i respecte a la demanda d’infraestructures cal esmentar que el Pla no suposa una
modificació de la xarxa viària actual ni tampoc l’obertura i/o ampliació dels camins actuals, la qual
continuarà sent eminentment rural ja que no es preveu un augment de la circulació de vehicles
més enllà dels necessaris per garantir el bon funcionament de les instal·lacions.

6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES
Vectors

Ocupació del territori

Medi físic (geologia, sòl i
geomorfologia)
Hidrologia - Cicle de l’aigua
Aigües subterrànies

Biodiversitat

Connectivitat ecològica
Vectors
Connectivitat ecològica
Paisatge
Mobilitat
Qualitat de l’aire

Efectes
El Pla suposa una ocupació de 97,45 m2 de
terrenys destinats a ST en relació al PGOU
vigent, tant en fase d’execució com de
funcionament
El Pla corregeix la discordança actual entre allò
delimitat al PGOU i el sòl destinat a ST que
delimita els pous realment existents
Augment de la superfície artificialitzada i
compactació del sòl
No es preveuen efectes sobre la xarxa
hidrològica. En relació al cicle de l’aigua suposa
una millora millora substancial de la qualitat de
l’aigua per consum
Possible sobreexplotació per l’increment de les
captacions que abasteixen el municipi.
Sorolls i vibracions durant la construcció i de
funcionament de la instal·lació.
Presència de línia d’alta tensió i alteració del
paisatge
Pas de vehicles en el moment de construcció
de la nova instal·lació i durant el funcionament
pel manteniment
Efectes
Transformació de 5.230,72 m2 de terrenys que
formen part d’un connector ecològic (PTP)
Presència d’una gran instal·lació (de fins a 7 m
d’alçada) en un entorn planer i poc
concorregut
Afectació de la mobilitat per ús turísticorecreatiu durant la fase de construcció de la
instal·lació
Generació de pols i durant la fase de
construcció de les instal·lacions

Valoració

Tipus

Mínim, Negatiu Directe, Permanent, acumulatiu, llarg termini,
Irreversible, Acumulatiu, Llarg termini, Execució i explotació

Compatible

Mínim, Positiu, Directe, Permanent, Simple, Llarg termini,
Reversible, Disseny

Compatible

Mínim, Negatiu, Directe, Permanent, Acumulatiu, Llarg i curt
termini, Irreversible, Execució i explotació

Compatible

Mínim, Positiu, Indirecte, Permanent, Simple, Llarg termini,
Reversible, Explotació

Compatible

Notable, Negatiu, Indirecte, Permanent, Acumulatiu, Llarg
termini, Reversible, Explotació
Mínim, Negatiu, Directe, Temporal, Simple, Curt termini,
Irreversible, Execució i explotació
Notable, Negatiu, Directe, Permanent, Simple, Llarg termini,
Reversible, Disseny i execució
Mínim, Negatiu, Directe, Temporal, Simple, Curt termini,
Irreversible, Execució i Explotació
Valoració
Notable, Negatiu, Directe, Permanent, Acumulatiu, Llarg
termini, Irreversible, Disseny i Explotació

Sever
Compatible
Greu
Compatible
Tipus
Compatible

Notable, Negatiu, Directe, Permanent, Acumulatiu, Llarg
termini, Irreversible, Disseny i Explotació

Greu

Mínim, Negatiu, Directe, Temporal, Simple, Llarg termini,
Irreversible, Execució

Compatible

Mínim, Negatiu, Directe, Temporal, Simple, Curt termini,
Irreversible, Execució

Compatible

Vectors

Canvi climàtic

Efectes
Possibilitat d’optimitzar les necessitats
energètiques derivades del procés
d’abastament d’aigua
Emissions de GEH generades pel consum
elèctric i de la mobilitat generada
Minimitzar la complexitat tècnica de les
operacions de condicionament
Adaptar el tractament de l’aigua potabilitzada
a les variacions estacionals de la demanda
Sobreexplotació dels aqüífers i augment del
risc de salinització, degut a la possibilitat
d’assolir un increment de les captacions de fins
14.000 m³/dia

Valoració

Tipus

Mínim, Negatiu, Directe, Temporal, Simple, Llarg termini,
Irreversible, Execució

Compatible

Mínim, Negatiu, Directe, Temporal, Simple, Curt termini,
Irreversible, Execució
Mínim, Positiu, Indirecte, Permanent, Simple, Llarg termini,
Reversible, Disseny i explotació
Mínim, Positiu, Directe, Permanent, Acumulatiu, Llarg termini,
Reversible, Explotació
Mínim, Positiu, Indirecte, Temporal, Simple, Curt termini,
Reversible, Disseny

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
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6.1. IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES
Medi físic
El Pla suposa una afectació directa sobre el sòl el qual es veurà urbanitzat per a la instal·lació d’una
Estació de Tractament d’Aigua Potable. Així es preveuen alguns moviments de terra, fruit de les
obres de construcció, i la impermeabilització d’una part de la superfície que reduirà l’aigua
aportada als d’aqüífers de la zona. Tot i així, el volum de l’aigua infiltrada que es veurà disminuït
per la quantitat de sòl que s’impermeabilitzarà, serà mínim. D’altra banda, la modificació no
preveu cap incidència sobre l’espai fluvial, car que els que creuen la zona es troben prou allunyats
de l’àmbit.
Medi natural
La principal incidència sobre la vegetació natural és nul·la ja que s’afecta un terrenys destinat a ús
agrícola. En aquest cas, no s’afecta cap zona amb presència d’hàbitats d’interès comunitari, ni cap
zona d’interès faunístic i/o florístic. Tampoc s’afecta cap marge arbrat ni arbustiu, car que els
terrenys destinats per albergar la instal·lació no es troben delimitats com a tals.
Si que s’afecta a terrenys inclosos dins d’un àmbit de connexió ecològica segons el Pla territorial
parcial de les comarques gironines, si bé l’afectació sobre aquest àmbit s’estima que serà lleu o
compatible. Aquest fet es deu, d’una banda perquè la superfície transformada és de 5.230,72 m2
que representa un percentatge molt petit respecte a tot aquest àmbit identificat com a connector;
i de l’altra perquè es permet l’establiment de mesures correctores que permeten garantir la
funcionalitat ecològica.
Si que des d’aquest document es proposa la plantació d’una pantalla arbrada per tal d’ocultar les
instal·lacions, utilitzant espècies pròpies de la zona, fet que permetrà una certa naturalització del
sector. L’afectació a la fauna serà baixa, ja que la instal·lació ocupa poc espai i suposa
transformació una part molt minsa de tota la matriu agrícola del municipi. Tot i així, pot haver-hi
desplaçament de certs individus en el moment de construir la instal·lació i d’altres que fan
aparicions esporàdiques a la zona, cap a altres espais més allunyats de la pressió humana, però es
descarta l’afectació directa sobre espècies protegides.
Altrament cal destacar que el desenvolupament del sector no afectarà negativament la
connectivitat ecològica, ja que s’allunya de l’espai delimitat com a tal per aquesta funció i que
actualment es troba inclòs dins el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Tampoc es
preveu afectar el rec del Molí ni el Cinyana, principals elements que estructuren la connectivitat
de tot aquest sector.
Paisatge
L’alçada de la instal·lació (aproximadament uns 7 m) inserida en un entorn eminentment planer i
de marcat caràcter agrícola suposa un important impacte visual. Si bé, s’afecta un espai poc
transitat i poc visible des del nucli urbà, si que per tipologia d’edificació serà fortament visible des
de l’entorn proper.
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En aquest cas, la plantació d’una franja arbrada o pantalla vegetal que actuí com a element
d’ocultació serà clau per a mitigar-ne el seu efecte, al menys de la zona agrícola propera.
Riscos ambientals
En relació als riscos ambientals, cal destacar que la instal·lació no es troba en zona de risc
d’incendi forestal però si en zona inundable per un període de retorn de 100 anys. Es localitza però
fora de l’àrea delimitada com de Flux preferent segons la revisió i actualització dels Mapes de
Perillositat i Risc corresponents al segon cicle de la planificació de la gestió dels riscs d’inundació
del Districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI 2019) publicats per l’ACA.
En aquest cas es proposa que el Projecte consideri aquesta condició i que situí a una alçada
superior al límit màxim de les crescudes d’aigua previstes qualsevol tipus d’aspecte de la planta i
de la maquinaria necessària per a garantir el seu correcte funcionament.
Medi socioeconòmic
El Pla té com a objectiu principal garantir la qualitat de l’aigua de l’abastament de l’Escala. Per a
possibilitar-ho, preveu la implantació d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per tal
de centralitzar el procés de condicionament de l’aigua.
La zona seleccionada per a la seva instal·lació ja disposa actualment de certes instal·lacions
vinculades amb el cicle de l’aigua, com l’estació depuradora d’aigües residuals (l’EDAR d’Albons) i
dels pous d’on prové l’aigua d’abastament del municipi.
La instal·lació no suposa canvis substancials de les característiques socioeconòmiques del
municipi, ja que no es preveuen generar una activitat econòmica important, ni tampoc la creació
d’un bon nombre de nous llocs de treball.
La delimitació d’aquest nou sector suposa també adaptar i corregir el Pla General d’Ordenació
Urbana amb Text Refós de 1993. El Pla esmena les actuals delimitacions del sòl destinat a Serveis
Tècnics de la zona ja que actualment no es cenyeix als terrenys que realment ocupen les
instal·lacions dels pous existents. En aquest sentit el Pla no inclou normativa, únicament incorpora
una proposta gràfica i la modificació de l’actual delimitació de les àrees destinades a Serveis
Tècnics d’aquesta àrea i que correspon als sistema de pous d’abastament.
El Pla tampoc afecta la xarxa viària ni suposa canvis substancials en la mobilitat generada, per
tractar-se d’una instal·lació que una vegada entri en funcionament requerirà d’un manteniment i
s’estima que podrà ser absorbida sense problemes per l’actual xarxa de camins rurals, els quals ja
es troben condicionats pel pas de maquinaria agrícola.
Si que la instal·lació comportà un augment del consum de recursos al municipi, principalment
d’energia, que s’estima en un augment d’emissions en 522,88
tnCO2eq anuals. Pel
subministrament elèctric no es preveu la generació de nous traçats de línies elèctriques car per la
zona, actualment, ja en transcorren varies que són les que permeten el funcionament dels pous.
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7. AVALUACIÓ GLOBAL
7.1. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS D’ALTRES PLANS I PROGRAMES
La modificació puntual han tingut en compte els criteris i estratègies dels plans supramunicipals,
normativa sectorial i les exigències normatives de la legislació urbanística vigent. En l’apartat 3 del
present document es descriuen els principals plans sectorials i territorials que tenen relació amb la
modificació.
Es compleix en la modificació puntual
No es compleix en la modificació puntual
Es compleix mitjançant l’aplicació de mesures ambientals recomanades en el
present document
No té incidència significativa en la modificació
7.1.1. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS PREDETERMINATS
Objectius
Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva
matriu biofísica
Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables com a components
de l’ordenació del territori
Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori
Fer de la mobilitat un dret i no una obligació
Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a
afrontar-ne l’impacte mitjançant estratègies d’adaptació
Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals
Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i
àrees ja degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera
Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies
Protegir i gestionar adequadament el paisatge
Prevenir els riscos naturals i tecnològics que puguin afectar a les
persones i als seus bens, així com al patrimoni natural
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Objectius
Avançar cap a un model de mobilitat sostenible, basat en la priorització
dels vianants, la bicicleta, el transport públic i la intermodalitat
Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic
Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en
el conjunt del territori.
Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels
espais oberts.
Evitar la degradació dels sòls no urbanitzats que reuneixen especials
qualitats com a espais d’interès agrari, natural, paisatgístic o cultural.
Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment
de la biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors
geològics i de les zones humides.
Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic
Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls
integrants del sistema, d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i
dimensió territorial de les peces no urbanitzades.
Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació
d’aquelles edificacions que es poden admetre en sòl no urbanitzable.

Grau de compliment

7.1.2. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESTABLERTS PEL PLA
Objectius respecte a la Biodiversitat, connectivitat ecològica i
patrimoni natural
O1.a1. Manteniment dels espais agrícoles i de l’activitat agrícola
O1.a2. Foment i conservació dels diferents marges arbrats i arbustius
que delimiten l’actual parcel·lari agrari
O1.b) Evitar l’afectació de terrenys inclosos al Sistema d’Espais Naturals
Protegits o amb valors naturals reconeguts o amb funcionalitat ecològica
O1.c) Evitar l’afectació sobre la fauna d’interès i/o protegida
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Objectius respecte al paisatge
O2.a) Preservar i fomentar la conservació de l’arbrat existent i que actua
de pantalla d’ocultació per aquelles edificacions i/o elements
paisatgísticament discordants
O2b) Dotar l’àmbit del Pla d’un model de tanca adient segons les NOT
establertes al PTP i definir i implantar un model permeable per a la
fauna.
Objectius respecte al paisatge
O2.c) Donar compliment a les Directrius de paisatge definides a la
normes d’ordenació territorial del Pla Territorial de les comarques
gironines i que tenen de referència aquells aspectes presents dins
l’àmbit del Pla
Objectius en relació a la xarxa de camins
O3.a) Mantenir la continuïtat de la xarxa de camins i senders rurals del
municipi
O3.b) Promoure la mobilitat sostenible mitjançant la definició d’una
xarxa de senders pedestres i cicloturístics
Objectius en relació a les zones inundables
Considerar els riscos ambientals existents, especialment els riscos
associats al risc d’inundabilitat
No afectar les zones incloses dins les àrees de flux preferent
Objectius en relació al canvi climàtic
O5.a. Optimitzar el consum energètic
O5.b. Garantir la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, d’acord
amb el que es disposa en el RD 140/2003, de 7 de febrer, per qual
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum
humà.
O5.c. Adaptar el tractament de l’aigua a les variacions estacionals de la
demanda considerant l’augment dels períodes de sequera, aridesa, estat
de conservació dels aqüífers i del risc de salinització i de les freqüències
de les onades de calor
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7.2. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS
Com es detalla a continuació, la MP dóna compliment a bona part dels objectius ambientals fixats,
si bé alguns compliran gràcies a l’aplicació i adopció de mesures ambientals, proposades pel
present document.
A continuació s’analitza el compliment dels objectius ambientals establerts per la modificació
puntual:
Matriu biofísica i connectivitat ecològica
Respecte a la preservació de la matriu biofísica i la biodiversitat, la Modificació Puntual no afecta
als valors naturals presents però si a la funcionalitat ecològica en termes de connectivitat. Ara bé,
aquesta afectació s’estima que serà lleu o compatible. Aquest fet es deu, en primer lloc perquè la
superfície transformada és de 5.230,72 m2, extensió que representa un percentatge molt petit
respecte a total de l’àmbit identificat com a connector; i en segon lloc, perquè es permet
l’establiment de mesures correctores que permeten garantir la funcionalitat ecològica.

Connectivitat ecològica de la zona

A l’hora, al trobar-se a una certa distància (500 m aprox.) dels cursos fluvials presents (rec del Molí
i Rec de Cinyana), elements que esdevenen les principals vies de mobilitat de la fauna i no esser
una instal·lació que comporta una mobilitat generada important, es preveu que els seus efectes
siguin mínims. En relació al medi geològic, l’espai no inclou cap zona d’interès i en tractar-se de
terrenys eminentment planers i de textura sorrenca i llimoargilosa, no es preveuen importants
moviments de terra per l'adequació del terreny, més enllà dels processos d’excavació per
fonamentació de la pròpia instal·lació.
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Matriu agrícola
En relació a la matriu agrícola, la modificació puntual suposa la transformació de 5.230,72 m2 de
superfície agrícola que representa menys del 1% sobre el total d’aquest tipus de superfície. Aquest
transformació malgrat representar una pèrdua molt poc important, si que afecta terrenys d’un alt
valor agronòmic.
Qualitat paisatgística
Respecte al paisatge, la MP possibilita ubicar un tipus d’instal·lació aliena als usos agrícoles i rurals;
i a més es situa dins un entorn eminentment agrícola. També cal considerar a nivell paisatgístic
que la MP possibilita la instal·lació d’una ETAP, projectada amb una alçada d’un 7 m
aproximadament, fet que genera impacte visual.
Cal considerar, però, que l’espai seleccionat per l’alternativa escollida no es troba exempt
d’albergar altres usos aliens a l’espai agrícola, sinó que també hi trobem altres instal·lacions com
els pous de subministrament d’aigua potable al municipi, l’Estació de Depuració d'Aigües Residuals
d’Albons, situada a uns 450 m de distància o l’espai de tractament de restes vegetals del municipi,
situada també a uns 500 m.

Elements aliens als usos agrícoles

En aquest mateix sentit, cal considerar que el present EEA inclou un seguit de criteris i mesures
ambientals i d’integració paisatgística que permeten minimitzar l’impacte visual i millorar-ne la
seva integració paisatgística com ara el sotarrament de la línia elèctrica o la instal·lació de
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pantalles vegetals i d’ocultació de les instal·lacions per tal de garantir a l’hora un tractament de
vora específic en relació als terrenys agrícoles del voltant.
Riscos ambientals
Respecte als riscos ambientals cal considerar com a principal aspecte a tenir en compte el risc
d’inundabilitat. L’àmbit del Pla ocupa terrenys de la plana al·luvial del marge esquerre del riu Ter,
drenats per una extensa xarxa de recs i regadius, 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
Mapes de Risc i Perillositat de l’Annex I del Pla de Gestió del Risc d’Inundació, mostren que els
terrenys de la MP es troben fora de la zona de Flux Preferent però 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 riscos hidrològics previsibles doncs estan associats a la inundació per elevació de la làmina
d’aigua i no a la velocitat del corrent de l’aigua. En aquest cas, el Pla també incorpora mesures per
evitar els efectes en cas d’elevació de la làmina d’aigua.
Canvi climàtic
En relació als efectes derivats del canvi climàtic, cal destacar d’una banda la contribució a les
emissions de GEH derivades del funcionament de la planta i del seu manteniment; i de l’altra, les
afectacions al cicle de l’aigua.
Altrament, cal també considerar que s’estableixen mesures per reduir el nombre de tnCO2eq
incorporant mesures d’eficiència energètica amb la instal·lació de maquinaria IE2 de baix consum
energètic (les quals l’hora també garanteixen un nivell baix en relació als nivells acústics i de
vibracions), i d’estalvi. En relació a l’estalvi es fixa la instal·lació de panells solars per a la generació
d’energia de la pròpia planta.
La nova qualificació del sòl i el manteniment de la classificació de SNU dels terrenys, suposa que el
Pla ha de considerar la zonificació acústica i lumínica actual (zona d’alta protecció E2). Per tant les
noves activitats hauran de garantir el compliment dels nivells de qualitat acústica de la zona, així
com els requeriments de l’enllumenat de la normativa vigent, evitant incidències sobre el sòl no
urbanitzable de l’entorn de major protecció.
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Respecte al cicle de l’aigua, cal considerar diversos aspectes. D’una banda que la planta suposa
garantir la qualitat de l’aigua pel consum humà que estableix 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 tot i
que també dona continuïtat a l’explotació de l’aqüífer per tal de garantir un volum de captacions
de fins als 14.000 m³/dia, si bé també permet optimitzar aquesta extracció en funció de la
demanda.
En aquest cas es continua mantenint el risc de salinització. D’acord amb el PGDCFC i el seu
programa de mesures i objectius de protecció de les masses d’aigua subterrània s’incorporen
determinades mesures com la delimitació dels perímetres de protecció dels pous de captació per
tal d‘evitar i limitar l’entrada de contaminants a les aigües subterrànies, i per tant també d’evitar
el deteriorament del seu estat o el de desenvolupar campanyes d’estalvi d’aigua amb l’objectiu de
fixar una tendència per a garantir l’equilibri entre les extraccions i les entrades de la massa d’aigua
subterrània. En relació a minimitzar el volum i efecte de les captacions també s’estableixen altres
mesures com 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; donar
compliment al Pla d’explotació de l’aqüífer de la massa subterrània Fluviodeltaic del Ter; continuar
amb 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; 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; entre altres.
A l’hora també s’incorporen mesures per tal de mantenir el màxim possible la permeabilitat del
sòl i transformar aquells terrenys que siguin necessaris per albergar les instal·lacions per tal de
mantenir la permeabilitat i la recàrrega dels aqüífers, en la mesura possible.
7.3. VALORACIÓ AMBIENTAL DE L’IMPACTE DE LA MODIFICACIÓ
La MP de planejament permet d’una banda corregir cartogràficament un conjunt d’errades de
delimitació del sistema de pous de captació del municipi, a l’hora que possibilita la instal·lació
d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable al municipi.
Tot i l’afectació a sòl no urbanitzable del municipi i de marcat caràcter agrícola, es preveu
mantenir l’actual qualitat de l’espai on s’insereix, i no s’afecta ni sòls amb pendents, terrenys amb
vegetació forestal i HICs o d’interès geològic, etc; ni tampoc s’afecten sòls inclosos en figures de
protecció ambiental (no forma part del PEIN, ni Xarxa Natura 2000), més enllà de situar-se en
terrenys de protecció especial d’acord amb el Pla territorial de les comarques gironines i d’interès
per a la connectivitat ecològica.
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Com s’ha analitzat i justificat en el present document, el desenvolupament de la modificació
puntual preveu alguns efectes ambientals sobre el medi, malgrat l’absència d’elements i valors
ambientals significatius a l’interior de l’àmbit.
L’impacte general provocat pel desenvolupament de la modificació puntual s’estima com a
MODERAT, principalment per la seva situació en un entorn de gran vàlua agrícola i paisatgística,
allunyat dels sòls urbans i industrials del municipi, i la susceptibilitat de trobar-se afectat per riscos
ambientals, aquests cas per inundabilitat. Malgrat tot, cal tenir en compte l’absència de valors i
elements ambientals rellevants a l’interior de l’àmbit, més enllà del caràcter intrínsec dels terrenys
i la consideració del cicle hidrogeològic i la connectivitat ecològoica, així com dels efectes derivats
del canvi climàtic.
Les activitats destinades als serveis tècnics d’utilitat pública i interès social no són incomptables
amb la conservació dels espais naturals i/o agrícoles, si aquestes es desenvolupen amb respecte i
coherència amb els valors d’aquestes. La valoració de l’impacte es pot minimitzar si s’apliquen en
el desenvolupament de les activitats previstes criteris i mesures ambientals i paisatgístiques, que
permetin reduir, mitigar i afavorir la minimització dels possibles efectes ambientals derivats del
desenvolupament del sector.
A l’apartat final del present document s’estableixen un seguit de criteris i mesures ambientals pel
desenvolupament del Pla i les futures activitats que s’implantin per una millora ambiental i
paisatgística i una minimització dels possibles efectes ambientals al medi. Algunes d’aquestes
mesures ja s’han incorporat en el tràmit d’aprovació inicial del Pla, tot i que d’altres caldrà que
s’apliquin en l’execució del Pla i en aquest també, del projecte de l’Estació de Tractament de
l’Aigua Potable del municipi.
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8. MESURES PER PREVENIR I REDUIR ELS EFECTES NEGATIUS DE
L’APLICACIÓ DEL PLA
D’acord amb la matriu anterior, la Modificació Puntual comporta determinats efectes sobre els
diferents vectors ambientals avaluats. Aquests venen generats principalment pel
desenvolupament o el tipus d’infraestructura que possibilita, en aquest cas una ETAP, i no tant
que per la condició d’augmentar la transformació de terrenys rurals per destinar-los a Serveis
Tècnics.
En aquest cas, per tant, els efectes vindran generats en primer lloc, pels provocats durant la fase
de construcció de la nova instal·lació (fase d’obra); i en segon lloc, per la fase d’explotació, és a
dir, en el moment que aquesta ja estigui en funcionament.
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, moltes de les quals s’han incorporat en la fase de l’aprovació inicial,
com p.e. la delimitació dels perímetres de protecció dels pous de captació.
Per tant, 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, sobre la connectivitat ecològica i sobre
l’aqüífer. En menor mesura caldrà 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), 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 instal·lacions.
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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.
Aquestes són:




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.
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.
Donar compliment al Pla d’explotació de l’aqüífer de la massa subterrània Fluviodeltaic del
Ter
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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
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;
Definir recomanacions i directrius en relació al planejament urbanístic sobre el rendiment
mínim a les xarxes de distribució i d’abastament (coordinació de les línies 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 el Pla ha incorporat o que caldria incorporar 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’aqüífer
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 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.
e) Dotar la instal·lació de panells fotovoltaics i a l’hora garantir que la maquinària 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
Respecte a la connectivitat ecològica, s’estableixen diverses mesures per condicionar l’ocupació
de la parcel·la i alliberar el màxim d’espai objecte de transformació. En aquest cas es tracta, a
diferencia del document d’Avanç de Pla, de reduir la superfície d’ocupació amb una major
concentració dins la parcel·la dels diferents elements que composen la instal·lació i de l’altra,
augmentar la superfície d’espais lliures.
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Imatge de la implantació de les instal·lacions dins la parcel·la. Proposta d’Avanç de Pla

D’acord amb la proposta de l’Avanç de Pla, la ocupació de la planta dins la parcel·la destinada a ST
era de 7.016 m2 d’acord amb les dades cadastrals.

Imatge de la implantació de les instal·lacions dins la parcel·la. Proposta d’aprovació inicial
D’acord amb la fase d’aprovació inicial del Pla les instal·lacions ocupen una superfície de 5.230,72 m2 de manera que
s’alliberen 1.785,28 m2.
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Ara bé, per tal de minimitzar els efectes sobre l’espai identificat com a connector ecològic es
proposa compactar més instal·lacions per tal d’alliberar més espai. En aquest cas es proposa
acostar la zona de l’aparcament a les instal·lacions per alliberar més espai, especialment de la
banda del camí.

Proposta per compactar més les instal·lacions

D’aquesta manera es preveu que la superfície alliberada augmenti amb uns 700 m2
aproximadament. Altrament també proposa que una part del paviment de la zona d’accés
permeti la infiltració de les aigües pluvials.

Ajuntament de l’Escala - Carrer del Pintor Joan Massanet, 34, 17130 L'Escala, Girona

63

Estudi Ambiental Estratègic – MP de PGOU ampliació de la zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’una ETAP

9. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
El seguiment ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que el desenvolupament de la
modificació no suposarà impactes no previstos i no degradarà ambientalment el municipi, ni els
espais de valor ambiental de l’entorn. A més s’ha de tenir la garantia, que en cas d’aparèixer
impactes ambientals no previstos, s’actuarà el millor possible i s’aplicaran les mesures correctores
necessàries.
Per realitzar aquest seguiment, es proposa que es verifiqui el compliment de la normativa i
mesures ambientals proposades pel projecte de desenvolupament de la instal·lacio i del propi Pla,
i es doni compliment als objectius i criteris ambientals fixats en el present document.
Aquesta tasca la pot realitzar l’administració local, quan aprovi la modificació puntual final i el
projecte d’execució de l’ETAP i/o atorgui la llicència d’obra. Haurà de verificar que la
documentació tècnica que es presenti, es dona compliment als objectius i criteris ambientals fixats
pel desenvolupament del sector, i a la normativa vigent d’aplicació.
També s’hauria de verificar la incorporació de les mesures ambiental i paisatgístiques que es
proposen al present document ambiental. Caldria també, per un correcte seguiment ambiental,
que es realitzin visites d’inspecció durant les obres i el funcionament de les futures activitats al
sector, i comprovar que no hi ha incidències en els vectors ambientals del medi i/o obtenir el
certificat final d’obres que avali el compliment de les determinacions ambientals fixades per la
modificació puntual i planejament derivat i que concreti quines mesures ambientals s’han aplicat
per minimitzar impacte ambiental i paisatgístic.
És important controlar les obres i les bones pràctiques en l’execució dels treballs als cursos fluvials
que creuen l’àmbit, evitant incidències sobre les aigües superficials.
Concretament ,s’estableix que siguin les regidories d’urbanisme i/o medi ambient, les
responsables de vetllar per tal de:
1. Donar compliment, i per tant incloure, dins aquest mateix Document Ambiental Estratègic allò
establert a l’apartat de Seguiment del projecte «Estudi d’alternatives d’implantació d’una Estació
de Tractament d’aigua potable a l’Escala».
També inclou, com s’apunta al document ambiental, el nomenament de la figura d’un Director
Ambiental de les Obres, la qual es centrarà en assegurar la consideració i execució del Pla, d’acord
amb el que aquest document estableix.
Aquesta Direcció ha d’ajudar al promotor i contractista d’obres a planificar adequadament les
mesures en base a allò determinat en el Document Ambiental Estratègic com també en «l’Estudi
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d’alternatives d’implantació d’una Estació de Tractament d’aigua potable a l’Escala» i la que es
derivi d’altres Estudis i informes sectorials emesos per les administracions informants.
Aquest també realitzarà una funció de supervisió, tant sobre el projecte d’obres que finalment
s’aprovin com sobre la fase d’execució, advertint al promotor i contractista del seu incompliment,
i elevant informes sobre cadascuna de les mesures plantejades sobre el devanir de les obres i
sobre el resultat final, posant-los a disposició de l’àrea de llicències de l’Ajuntament.
Finalment, aquesta Direcció també ha de vetllar perquè s’estableixin els controls dels nivells dels
pous de captació per evitar una possible sobreexplotació de l'aqüífer.
2. Incorporar al projecte d’actuació especifica en SNU, l’esmentat Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística, considerant a l’hora les especificacions tècniques incloses al projecte «Estudi
d’alternatives d’implantació d’una Estació de Tractament d’aigua potable a l’Escala», com també
allò que s’ha establert en el present document i en el document d’aprovació inicial de la
Modificació Puntual.
3. Establir les diverses restriccions aplicables a cada corona del perímetre de protecció per a cada
un dels pous situats a la zona, d’acord amb el document H0330 de l’ACA.
4. Incorporar com a mesura per mitigar els efectes derivats del canvi climàtic i de la possible
sobrexplotació de l’aqüífer, la realització d’una campanya de sensibilització i d’estalvi d’aigua, la
qual caldria incorporar-se al projecte i desenvolupar-se durant els anys compresos entre
l’aprovació inicial del Pla i fins l’any 2028 horitzó fixat pel projecte malgrat que el disseny ha de
permetre l’ampliació del tractament un cop superat aquest horitzó.
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.
6. Dotar la instal·lació de panells fotovoltaics i a l’hora garantir que la maquinària 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
7. Condicionar l’ocupació de la parcel·la i alliberar el màxim d’espai objecte de transformació. En
aquest cas es tracta de reduir la superfície d’ocupació de la parcel·la amb una major concentració
dels diferents elements que composen la instal·lació i de l’altra, augmentar la superfície d’espais
lliures.
8. 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
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la tipologia i el dimensionament de les fonamentacions considerin aquestes alçades màximes de
crescudes, elevant la instal·lació fins als 65 cm.
9. 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
derivades del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, i que s’han establert
anteriorment.
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