MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE L'ESCALA EN L’ÀMBIT DE LES FINQUES
CADASTRALS 3523612EG1632S0001YW, 3523611EG1632S0001BW;
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Ajuntament

de L'Escala

MEMORIA

INTRODUCCIÓ
Les previsions contingudes al Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de L’Escala,
aprovat definitivament l’any 1983, a la zona que contemplem, han tingut un grau de
desenvolupament relativament baix.
La finca cadastral 3523612EG1632S0001YW SITUADA AL CARRER Pont del Rei
número 12, definida pel PGOU de l’escala com a Sol Urbanitzable programat i
posteriorment pel PDUSC com a CE, actualment disposa d’un pla parcial aprovat
definitivament per a ús residencial i tan sols pendent de publicació en el DOGC, que
aquest document de modificació puntual proposa modificar la classificació urbanística
com a Sòl No Urbanitzable per a destinar-lo a ús de càmping.
Les finques cadastrals 3523611EG1632S0001BW i 3523610EG1632S0001AW, situades
respectivament al carrer Port del Rei número 610 i Plaça Punta Montgó número 1,
actualment el PGOU de l’Escala estan previstes com a CLAU 10 – ZONA D’ESBARJO,
zonificació que no s’ajusta a les qualificacions de la zona destinades principalment a
zones residencials i d’ús hoteler, pel que es proposa mantenir el seu aprofitament actual
però modificant la zonificació a clau CLAU 11 - ZONA DE SERVEIS HOTELERS.
Atesos els arguments exposats amb anterioritat, aquest ajuntament amb la tramitació
d’aquest document proposa modificar el PGOU vigent eliminant l’ús residencial per
modificar-lo per usos d’activitat econòmica, reduir el sostre edificable previst en 3.440,79
m2 i modificar part de la classificació del sòl de sòl urbà a sòl no urbanitzable.

MARC URBANÍSTIC I LEGAL
Aquesta modificació es troba emmarcada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació de TRLU, pel Reglament de la llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006
de 18 de juliol. DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística. També es troba emmarcada per la normativa
urbanística del pla general d'ordenació urbana de L’Escala aprovat definitivament en
data 2 de juny de 1993 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i les
corresponents modificacions puntuals aprovades definitivament i publicades al Diari
Oficial de la Generalitat.
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En concret, l’article 4 de la normativa urbanística del pla general d'ordenació urbana
vigent preveu la possibilitat de modificar les determinacions vigents seguint el
procediment establert per la legislació urbanística vigent quan L’alteració substancial
dels esquemes socioeconòmics que serveixen de partida en aquest Pla, detectada per
algun dels següents símptomes:
a) que la població que resideix en forma permanent arribi als 12.000 habitants.
b) que s’alteri fonamentalment la importància relativa actual dels diferents sectors de
producció.
c) la recessió greu en l’esquema de creixement previst, sigui per caiguda de la demanda
turística o per altres raons.
3- Quan per planejament superior s’assigni en aquest terme municipal una previsió de
desenvolupament no concordant amb les que disposa aquest pla.
D’altra banda, l’objecte de la modificació no es troba entre els supòsits de revisió del
planejament general que requereixen els articles 4 i 6 de la normativa urbanística en el
sentit que aquest no afecta a l’esgotament de les previsions del planejament vigent, o a
l’aparició de nous factors socials o econòmics que facin variar el model d’ordenació
territorial.
Tot això permet la tramitació fins a l’aprovació definitiva de documents de modificació de
les normatives del planejament general vigents.
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Les determinacions contingudes en aquest document de modificació puntual no
presenten efectes que puguin alterar la coherència amb la planificació territorial, pel que
fa a la cohesió territorial i a l'organització correcta del desenvolupament urbà, ni la
compatibilitat, l'articulació i la connexió entre els elements vertebradors del territori
d'abast supramunicipals ni les infraestructures de caràcter local. Tampoc té problemes
de compatibilitat amb el risc preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs geològics i
de protecció civil disponibles, ni sobre la planificació mediambiental i a la política de
desenvolupament sostenible, ni sobre l'adequació a les polítiques supramunicipals de
sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals ni de protecció del patrimoni cultural,
natural i científic.
D’altra banda, aquesta modificació s’ajusta al que preveu el marc legal vigent en relació
a la tramitació del planejament urbanístic, el sotmetiment a les determinacions pròpies
del planejament urbanístic de rang superior, l'adequació a la legislació sectorial i
urbanística i respecta la interdicció de l'arbitrarietat.
Per tot això, podem entendre que aquesta modificació no presenta aspectes que puguin
incidir sobre criteris de supramunicipalitats ni de legalitat d’acord amb el que preveu
l’article 87.3 i 87.4 DL 1/2010, de 3 d’agost, i que podessin justificar la denegació de la
seva aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme o la seva suspensió amb
prescripcions vinculants tal com estableix l’article 87.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost.
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PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual del pla general
d'ordenació urbana de L’Escala, venen regulades per l’article 76.2 en relació a l’article 38
de la Llei 3/2012. D’acord amb aquestes determinacions, la promoció de la modificació
correspon a l’ajuntament de L’Escala com a promotor del pla general d'ordenació urbana
del municipi vigent.
La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els articles 85.1,
85.4 i 85.5 del DL 1/2010, en relació a l’article 38 de la Llei 3/2012, segons els quals la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se
subjectarà a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.
En aquest sentit, pertoca a l’ajuntament l’aprovació inicial i provisional del document. El
document en tràmit s’ha de posar a informació pública per termini d’un mes un cop
acordada la seva aprovació inicial i s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, informes que s’hauran d’emetre en el termini
d’un mes.
Les competències per a l’aprovació d’aquesta modificació venen regulades per l’article
80.a del DL 1/2010, segons el qual, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona.
JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
La proposta resta justificada en l’opció de reduir l’aprofitament i destinar a usos d’activitat
econòmica del sector turístic que mantindran en la part de sòl no urbanitzable una
pressió sobre el medi inferior a la del sòl urbà previst i la part de sòl urbà milloraran les
condicions de les edificacions de l’entorn.
JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÉS PÚBLIC I PRIVAT DE LA MODIFICACIÓ.
L’ interès públic de la modificació que requeria l’article 97 del DL 1/2010 i la seva
modificació en la Llei 3/2012 article 39, ve donada per:
-La renúncia a desenvolupar el sòl urbà previst en el Pla parcial de delimitació Sector
SUNP/V-R1 “Trencabraços” per a classificar-lo com a Sòl no urbanitzable clau N.3.g.
-La reducció del sostre edificable en 3.440,79 m2 i la renúncia a construir els 51
habitatges previstos en el Pla parcial “Trencabraços”.
-El manteniment d’una major superfície de pineda i la implantació d’una activitat més
respectuosa amb l’entorn, que l’ús residencial previst.
-La consolidació d’una empresa de serveis turístics amb l’ampliació dels seus serveis
turístics i per tant de llocs de treball.

2/8
LP1502 M.P. del PGOU de L'Escala en l'àmbit de les finques cadastrals 3825804EG1632N0001QJ i 3523611EG1632S0001BW

Ajuntament

de L'Escala

-A nivell del sector turístic aquesta modificació contribueix en la millora de la qualitat de
l’oferta turística del país en front altres zones de l’àmbit mediterrani, competidors directes
d’aquest sector.
L’ interès privat d’aquest document concorre amb el públic en el sentit que la modificació
permetrà la consolidació del Càmping Illa Mateua, amb la millora de la qualitat i quantia
dels seus serveis.
En quan a les zones de sòl urbà el manteniment de l’aprofitament urbanístic previst en el
planejament urbanístic i el canvi de classificació de clau 10 a 11, permetrà unes millors
condicions d’aprofitament del sostre facilitant el procés constructiu de les edificacions
noves i preexistents que podran ajustar-se als requeriments social que demana la
societat actual.
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NORMATIVA
NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA.
art. 1. Naturalesa.
Aquest Document té la condició de Modificació Puntual del PGOU de l’Escala, i s’ajusta
en totes les seves determinacions al TRLU 1/2010, de 3 d’agost i a la Llei 3/2012, del 22
de febrer.
art. 2 Àmbit territorial.
L’àmbit territorial d’aquesta Modificació Puntual del PGOU de l’Escala comprèn l’àmbit
de les parcel·les cadastrals 3523612EG1632S0001YW; 3523611EG1632S0001BW;
3523610EG1632S0001AW.
art. 3 Vigència.
Aquesta Modificació Puntual del PGOU de l’Escala, entrarà en vigor a partir de la
publicació de l’edicte de la seva aprovació definitiva i normativa urbanística en el Diari
Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el que disposa el
TRLU 1/2010.
art. 4 Obligacions.
Els particulars, igual que l’administració, estaran obligats a complir les disposicions
contingudes en aquestes normes i la normativa urbanística aplicable.
El promotor estarà obligat a cedir tots els espais destinats a sistema viari i urbanitzar-los
d’acord amb el corresponent projecte d’urbanització.
art. 5 Interpretació del planejament.
La interpretació del present planejament i de les seves ordenances es farà d’acord amb
el seu contingut i finalitat. En cas de dubte o imprecisió, prevaldrà la solució de menor
edificabilitat i major dotació d’equipaments o dotacions públiques, així com els plànols a
escala més detallada prevaldran sobre els d’escala més petita, pel seu major grau de
precisió. En tot cas s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació del planejament
urbanístic definides a l’article 10 del TRLU 1/2010.
art. 6 Determinacions del Pla.
Les determinacions de la present modificació puntual del PGOU de l’Escala de
planejament es despleguen en els següents documents:
Memòria
Normes urbanístiques
Programa d’actuació i estudi econòmic-financer
Plànols d’informació ( núm. 1.1 a 1.7)
Plànols normatius ( núm. 2.1)
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art. 7 Modificació de la zonificació de la parcel·la cadastral
3523612EG1632S0001YW.
El plànol de zonificació núm.2.1 substitueix la definició del SNUP V (R1) per a la
parcel·la cadastral 3523612EG1632S0001YW per la zonificació de sòl no urbanitzable
N3g subzona de tolerància d’usos d’esbarjo i turístics, definida en l’article 137 de la
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE
L’ESCALA. “Sòl no urbanitzable. Adaptació al Pla director urbanístic del sistema
costaner, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels aiguamolls de
l’Alt Empordà, el Pla territorial parcial de les comarques gironines i la delimitació del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter” actualment en tràmit.
"Aquesta finca es destinarà a us de càmping regulat amb un Pla especial. Es preveu un
sostre en aquest àmbit de 2.000 m2 per a us de serveis de càmping, com sanitaris,
gimnàs, zona lúdica, comerç, sala de festes, restauració, etc."
N3g subzona de tolerància d'usos d'esbarjo i turístics.
a) Usos admesos:
S'admeten els usos previstos per la Llei d'urbanisme en el sòl no urbanitzable. Els usos i
la regulació de les edificacions incloses al Catàleg de masies i cases rurals són els que
s'especifiquen de forma individualitzada a les fitxes.
b) Edificacions admeses:
- Edificis i instal·lacions d'interès públic, tant de gestió pública com privada, que caiguin
sota el concepte d'equipaments (excepte el comercial).
- Instal·lacions de propietat i gestió privada de serveis d'esbarjo al servei del turisme. Tot
això amb les següents condicions: Per edificacions: Separació als límits de la finca, 10
m. Ocupació màxima 20% de la finca. Alçada màxima absoluta, 7 m. No es permetran
concentracions d'edificació que superin els 2.000 m2 de sostre dins de qualsevol cercle
de 500 m de diàmetre.
- Càmpings i caravànings, amb les seves instal·lacions de serveis mitjançant la redacció
d'un Pla Especia"l.
art. 8 Modificació de l’article 111.-CLAU 11 – ZONA DE SERVEIS HOTELERS.
1- Tipus d’edificació i normes generals.
Correspon a àrees on es preveu la localització d’edificis per allotjament temporal, dins
del règim de prestació de serveis propi de la indústria hotelera.
A causa de la voluntat de fomentar aquest ús, es pretén a través de la normativa deixar
la màxima llibertat als promotors en l’elecció del tipus d’edifici (hotel - bloc, motel, hotel bungalows, etc.). També per estimular la iniciativa, l’edificabilitat està primada per a cada
subtipus.
2- Subtipus.
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Segons l’aprofitament previst, s’estableixen 5 subtipus, que es distingeixen amb les
claus 11.b, 11.c, 11.d i 11.e, 11.f
11b

11c

11d

11e

11f

Parcel·la mínima

1.500 m²

800 m²

600 m²

600 m²

1.500 m²

Nº de llits / m² de
parcel·la
Edificabilitat

1 / 50 m²

1 / 40 m²

1 / 25 m²

1 / 50 m²

0,5 m² /
m²
H/2i3
m
9,60 m
PB+2

0,8 m² /
m²
H/2i3
m
9,60 m
PB+2

1,4 m² /
m²
H/2i3
m
12,50 m
PB+3

1 / 20
m²
2 m² /
m²
H/2i3
m
15,40 m
PB+3

3- Parcel·la.

4- Aprofitament.

Separació de veïns
Alçada màxima
Nombre màxim de
plantes

0,3 m2. /
m2.
H/2i3m
9,60 m
PB+2

5- Estètica.
Composició lliure. Prohibit l’aplacat de pedra plana irregular imitant mamposteria, i l’ús
de materials impropis de la ubicació geogràfica.
6- Usos permesos.
Hotels.
Comercial al 50% de la Planta baixa.
Equipaments comunitaris.
Equipament privat d’esbarjo.
7- Obligatòria la previsió d’una plaça d’aparcament cada 3 llits.
art. 9 Modificació de la zonificació de les parcel·les cadastrals
3523611EG1632S0001BW i 3523610EG1632S0001AW.
Aquestes finques situades respectivament al carrer Port del Rei número 610 i Plaça
Punta Montgó número 1, actualment el PGOU de l’Escala estan previstes com a CLAU
10 – ZONA D’ESBARJO, es modifica la seva zonificació a clau CLAU 11.f - ZONA DE
SERVEIS HOTELERS.

Lluís Rodeja Roca, arquitecte
L’Escala, maig de 2016
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

I1.1

SITUACIÓ

E: 1/5000

I1.2

EMPLAÇAMENT

E: 1/2000

I1.3

E: 1/5000

I1.6

ORTOFOTO
MAPA ESPAIS PROTEGITS, GEOLÒGICS,
USOS COSTES I MUC
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA
COSTANER
PLANEJAMENT VIGENT

I1.7

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

E: 1/2000

I1.8

TOPOGRÀFIC

E: 1/1000

N2.1

ZONIFICACIÓ

E: 1/1000

I1.4
I1.5

E: 1/10000
E: 1/10000
E: 1/2000
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ANNEX I
Extracte de Pla Parcial del Sector Trencabraços
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