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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DEL PLA ESPECIAL 

L’Ajuntament de l’Escala té el propòsit de procedir a una redefinició urbanística tendent 
a crear una xarxa d’espais de connexió ambiental entre els espais naturals del 
municipi, i la seva imbricació amb la ciutat consolidada. 

Aquesta redefinició implica la tramitació de dos instruments de planejament, 
diferenciats, però perfectament complementaris.  

En primer lloc, és necessari redactar i aprovar un Pla Especial del Sòl no Urbanitzable, 
que garanteixi el manteniment de la corona no urbana de la població, i eviti l’aparició 
de noves activitats i edificacions que malmetin el caràcter d’aquest sòl, actualment ja 
força restringit en relació a l’extensió del sòl urbà. Aquest és, doncs, l’objectiu del 
present Pla especial. 

Amb aquesta finalitat, es va acordar, per part de la Corporació municipal, la suspensió 
per un any de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, d’acord amb el que estableix l’article 70 de la Llei 2/2002 de 
14 de març, d’urbanisme, en un àmbit delimitat i que forma part de l’acord d’aprovació.  

En segon lloc, i de manera paral·lela i complementària, convé actuar, de forma 
puntual, en el sòl urbanitzable, introduint alguns condicionants al seu 
desenvolupament, per tal de permetre d’assolir els objectius de creació del cinturó 
ambiental que enllaci els dos espais PEIN que envolten el terme municipal. La figura 
urbanística adequada per aquesta segona actuació és la de la Modificació puntual del 
planejament general. El present document, tot i que no pot incidir en aquest tipus de 
sòl, exposa en la seva documentació gràfica, amb caràcter no normatiu, alguns dels 
criteris tendents a la creació de l’esmentada xarxa de connexió d’espais naturals. 

Finalment, cal fer explícita la voluntat del document de formular-se com un instrument 
clarament cautelar, la funció essencial del qual és el de preservar al màxim el sòl no 
urbanitzable per tal de poder gestionar-lo sense riscos fins a la propera revisió del 
planejament general. 
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1.2 ACTUACIONS SINGULARS DE CONNEXIÓ 

La reflexió iniciada amb els treballs per a la redacció del Pla especial del sòl no 
urbanitzable, ha derivat cap a la necessitat d’utilitzar els mecanismes de revisió del 
planejament per tal d’estructurar coherentment la relació entre els dos espais PEIN 
que es despleguen a ambdues bandes del terme municipal, i crear a la vegada eixos 
de penetració que extenguin aquesta xarxa fins a la línia de mar.  

D’aquesta manera es crearia un cinturó d’espais lliures permanents al voltant del sòl 
urbà, ben connectats amb els teixits urbans i amb els espais naturals: PEIN i franja 
costanera. 

A títol indicatiu, el present document inclou algunes de les polítiques urbanístiques 
tendents a la seva implementació, i que poden ser la modificació puntual del Pla 
general, l’establiment de convenis urbanístics en els sectors de sòl urbanitzable 
implicats o d’altres. En qualsevol cas, com s’ha dit abastament, l’àmbit del present Pla 
especial es limita al sòl no urbanitzable. 

El plànol P-1 (de caràcter no normatiu), descriu algunes d’aquestes polítiques: 

1. El sòl SNU de clau 22 (zona rústica de tolerància d’usos d’esbarjo) passaria a 
qualificar-se com a sòl SNU de clau 25-E (Connexió d’Espais Naturals), 
connectant l’espai PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà amb el peu de la Muntanya 
de Vilanera. A partir d’aquest punt, la connexió es realitza mitjançant els espais al 
voltant dels recs del Molí i de Vilanera. 

2. Penetració cap a la platja del rec del Molí, a través de sòls qualificats actualment 
com a SNU de clau 21, i que passen a sòl de clau 25-E (Connexió d’Espais 
Naturals). 

3. Per tal de perllongar la penetració verda al llarg del rec del Molí, s’incorporen sòls 
corresponents actualment al Sector SUNP-I, amb la qual cosa també es protegeix 
l’entorn de la Muntanya de les Corts. 

4. El tram final del Rec del Molí permet dur la connexió fins a la línia de mar. 

5. Per tal de travessar el Sector SUNP-VI, la connexió s’efectuaria amb els dos 
corredors al llarg dels recs de Cinyana i del Molí. 

6. Aquesta unitat de zona 22, tocant al límit amb el terme municipal de Torroella de 
Montgrí i recolzat en el rec de Cinyana, hauria de servir per connectar amb l’espai 
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PEIN del Massís del Montgrí. Tot i mantenir la condició de SNU, passa de clau 22 
a la nova clau 25-E. 

7. La transició entre l’espai anterior i els boscos del Montgrí, es faria reservant el sòl 
de clau 21 (agrícola) i requalificat com sòl de clau 25-E, i també creant un 
passadís verd dins del Sector SUP-IV, que pot ser compatible amb el 
manteniment del seu aprofitament urbanístic. 

8. El Sector SUNP-III, dins de l’àrea boscosa del Montgrí, i en contacte amb l’espai 
PEIN, es requalificaria com a sòl SNU de clau 25-E 

9. La possibilitat de tenir una connexió entre l’espai PEIN del Montgrí i la platja dels 
Riells, fa que s’hagi suggerit un corredor verd dins del PEMU “Càmping Maite”, i 
també en el SUNP-V. 

10. Finalment, es podria establert una reserva de connector verd entre l’espai PEIN 
del Montgrí i la important zona lliure que s’estén entre les Planasses i la platja de 
l’illa Mateua. 
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2 NORMATIVA 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL NO 
URBANITZABLE 

Art. 1. Definició i finalitat 

El present Pla Especial, redactat en desenvolupament del vigent Pla General 
d’Ordenació, té a objectiu millorar el grau de protecció al qual actualment està sotmès 
el Sòl No Urbanitzable del municipi de l’Escala. A la vegada, suggereix, amb caràcter 
no vinculant, l’ampliació d’aquest sòl i la intervenció en espais fora del SNU que 
permetin l’assoliment de les finalitats següents: 

a. Protegir el territori mitjançant la limitació dels desenvolupaments urbans. 

b. Protegir els elements naturals més destacats o que defineixen l'aspecte global 
del territori, preservant-ne els valors ecològics i paisatgístics. 

c. Establir ordenadament els diversos usos i activitats que es poden permetre a 
cada tipus de sòl no urbanitzable. 

d. Establir elements de connexió entre els espais naturals que envolten el territori, 
és a dir, els espais PEIN del Montgrí i dels Aiguamolls de l’Empordà, i de la 
pròpia franja costanera. 

Art. 2 Modalitats 

Es consideren quatre zones de Sòl No Urbanitzable, que substitueixen les quatre 
categories que contempla el vigent PGOU. 

Zona de Protecció d’elements (Clau 20-E) 

Zona Rústica ordinària (Clau 20-E) 

Zona del nucli de Cinc Claus (Clau 23-E) 

Zona de Connexió d’Espais Naturals (Clau 25-E) 

Aquestes zones es delimiten en els plànols d’ordenació corresponents d’aquest Pla 
especial. 
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Art. 3 Règim jurídic 

Les àrees definides per aquest Pla especial com a Sòl No Urbanitzable estan 
sotmeses al règim especial de protecció establert a la legislació urbanística vigent (art. 
47.9 de la Llei 2/2002, Ll.U) 

CAPÍTOL SEGON. REGULACIÓ GENERAL DEL SÒL NO 
URBANITZABLE 

Art. 4. Regulació 

1. Aquest Pla especial delimita el Sòl No Urbanitzable i qualifica les diferents zones 
de SNU en el plànol d’ordenació P3 (escala 1:10.000). 

2. Aquestes Normes estableixen les determinacions generals del Sòl No 
Urbanitzable, sens perjudici del que reguli la legislació sectorial vigent en 
cadascuna de les respectives matèries.  

Art. 5. Usos incompatibles amb caràcter general. 

1. Independentment d’allò previst per a cada zona de sòl no urbanitzable, es 
declaren incompatibles i queden prohibits en la totalitat del Sòl No Urbanitzable 
tots aquells usos que impliquen transformació en la destinació o les 
característiques d’aquest sòl o lesionin el valor específic que en cada zona es 
defineixi. 

2. Seran incompatibles en el Sòl No urbanitzable els usos següents: 

Habitatge  

Comerç 

Comerç de gran superfície 

Oficines i serveis 

Hoteler 

Recreatiu 

Indústria  

Magatzems 

Tallers de reparació de vehicles 

Aparcament 

Estació de servei. 
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3. Precisions sobre els usos incompatibles en SNU: 

L’ús d’habitatge, en qualsevol modalitat, serà incompatible, exceptuant els habitatges 
existents al moment de l’aprovació inicial del present Pla especial. 

L’ús industrial de qualsevol categoria serà incompatible. 

Les activitats extractives d’àrids estan prohibides en qualsevol modalitat. 

Els hotels, apart-hotels o similars són usos incompatibles, com també els càmpings. 

També són incompatibles els càrtings, camps de golf, minigolf, parcs aquàtics, o 
similars. 

Qualsevol ús recreatiu, com les discoteques, sales de festes, locals recreatius o 
similars són incompatibles. 

És prohibit l’emplaçament en el sòl no urbanitzable dels abocadors d’escombraries o 
residus, desballestadors de cotxes o similars. 

No és permesa l’exposició de caravanes, material de construcció o similar. 

Art. 6. Vies rurals 

1. No podran ser oberts nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre 
tipus de vialitat si no està expressament previst en aquest Pla especial o als Plans 
sectorials que en sòl no urbanitzable puguin desenvolupar-s’hi, o en els Plans o 
Programa de l'Administració d'Agricultura. 

2. Tampoc podrà modificar-se el perfil longitudinal i transversal dels camins i vies 
rurals sense la corresponent llicència municipal. Tota modificació dels perfils haurà 
de tenir especial cura de les condicions paisatgístiques. 

3. A l’àmbit de PEIN es prohibeix expressament la circulació rodada fora de les 
carreteres, els camins i les vies rurals, excepte quan es tracti de la realització 
d’activitats relacionades amb la gestió de l’àmbit de PEIN. 

Art. 7. Encreuament per línies aèries de transport elèctric d’alta tensió. 

1. En el cas d’haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies de transport 
elèctric, aquestes es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, 
preveient corredors al llarg de les vies de comunicació o pels terrenys que menys 
perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística d’aquests sòls. 

2. Per regular les mesures adequades a aquestes finalitats es redactarà el 
corresponent Pla Especial sectorial, d’acord amb el que determina l’article 67.1.e 
de la Llei 2/2000. 
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Art. 8 Mesures de protecció 

1. Queden absolutament prohibides les parcel·lacions urbanístiques, d’acord amb 
allò que preveu la legislació urbanística vigent (art. 47.1 Llei 2/2002) 

2. Queden també prohibides les divisions o segregacions de terrenys que donin lloc 
a qualsevol de les situacions següents: 

a. Quan la segregació doni lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de cultiu 
establerta a la legislació agrària, que en el cas de terrenys de secà s’estableix 
en 3 ha i per als de regadiu en 1 ha. 

Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima quan s’incorpori 
a finques confrontants. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en 
la inscripció registral l’agrupació o comunicació amb la finca a la qual 
s’agreguen, 

b. Que suposin més d'un fraccionament, encara que sigui successiu en el temps, 
que origini finques de superfície inferior al doble de les dimensions mínimes 
assenyalades a la lletra anterior. 

c. Que no tinguin accés directe a les carreteres, camins, vies rurals, pistes 
forestals i altra vialitat de domini públic 

d. Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per 
aplicació de les normes sobre superfícies mínimes de terrenys lligades a les 
construccions en el sòl no urbanitzable. 

3. Als efectes d'aplicació del que disposa l'epígraf anterior s'estableix el següent: 

a. Es tindran en compte les determinacions sobre vialitat reflectides als plànols 
d'ordenació i als plànols del cadastre. 

b. És preceptiva la sol·licitud de llicència municipal per a la realització de 
parcel·lacions, divisions o segregacions a qualsevol indret del terme municipal, 
sia quina sia la seva qualificació urbanística. L'efectivitat de la llicència està 
condicionada a la inscripció de l'abast de la resolució, en particular la 
indivisibilitat de la finca si és el cas, en el Registre de la Propietat i la 
corresponent acreditació. 

Art. 9. Condicions generals per als habitatges 

1. No s’autoritza l’ús d’habitatge de nova construcció, tal com es diu a l’article 5.2 de 
les presents Normes. 
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2. Per als habitatges existents al moment de l’aprovació del present Pla especial, es 
permeten solament les obres de conservació i manteniment que no suposin, en 
cap cas, augment de volum. 

3. S’exclouen d’aquesta condició els habitatges de la zona del nucli de Cinc Claus, 
que es regulen específicament en aquesta normativa. 

Art. 10. Instal·lacions d'obres públiques 

1. D'acord amb el que preveu l'article 48 LLU, poden autoritzar-se construccions i 
instal·lacions vinculades a l'execució, conservació i serveis d'obres públiques. En 
qualsevol cas, hauran d'observar-se les determinacions sobre emplaçament i 
condicions d'edificació aplicables. 

2. No podran autoritzar-se instal·lacions d'aquests tipus si s'afecta l'equilibri ecològic 
o els valors paisatgístics o ambientals de l'àrea afectada o circumdant. 

3. Les condicions per a la concessió seran: 

a. L'autorització provisional haurà de ser renovada cada, dos anys, justificant la 
continuïtat de les obres relacionades amb la construcció o la instal·lació. No 
podran ser concedides més de tres renovacions.  

b. A l'expedient d'autorització cal fer expressa menció de les raons que assegurin 
la no pertorbació dels valors paisatgístics o ambientals. 

4. L'eficàcia de les autoritzacions a que es refereix aquest article es troba 
condicionada al dipòsit de garanties suficients per a la restauració i, si és el cas, 
millora de les condicions dels terrenys afectats en finalitzar l'ocupació. 

Art. 11. Instal·lacions d'utilitat pública 

1. Amb excepció dels usos agrícoles, ramaders i forestals i de les instal·lacions 
d'obres públiques, les altres activitats i construccions només poden autoritzar-se si 
tenen la consideració d’instal·lacions d'utilitat pública o d'interès social que hagin 
de situar-se en medi rural. 

2. En tots els supòsits hauran de complir-se les determinacions sobre prevenció de 
la formació de nucli de població -bé fixa o temporal- així com les condicions 
d'edificació, i hauran d'estar adscrits als usos permesos a cada tipus de sòl no 
urbanitzable. 
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3. En la tramitació de les autoritzacions per a instal·lacions d'utilitat pública haurà 
d'observar-se el següent: 

a. El procediment és el previst a l'article 48 Llei 2/2002. 

b. A l'expedient haurà d'acreditar-se l'existència de declaració d'utilitat pública o 
interès social. Si és el propi municipi el que efectua l'esmentada declaració, 
haurà de tramitar-se de manera independent, amb l'obertura d'un període 
d'informació pública per a aquests únics efectes. També hauran d'assenyalar 
de forma expressa les raons en què es basa la necessitat de situar la 
instal·lació en qüestió en el medi rural. 

c. A la Memòria del projecte s'haurà de demostrar expressament la inexistència 
de risc per a les zones veïnes en ordre a l'equilibri ecològic, a les condicions 
naturals del sector o als valors paisatgístics o culturals. 

Art. 12. Condicions generals de les construccions 

1. A fi d'aconseguir una perfecta integració de les construccions en l'entorn i en el 
paisatge, els materials d'acabats, cobertes, incloent-hi acabaments, tipus de 
xemeneies, volades, etc., hauran de respectar les característiques de la zona i 
s'evitaran les cobertes amb pendents superiors a un 30% i en aquestes, els 
acabaments de pissarra o qualsevol altre tipus de material que no sigui teula 
ceràmica, sense cap tipus d'acolorit o pintat. 

Qualsevol solució adoptada fora d'aquestes pautes comporta la necessitat de 
justificar en una memòria la incidència dels materials utilitzats en l'entorn on 
s'insereixen, incloent estudis gràfics i cromàtics de la construcció que es projecta i 
del seu entorn. 

2. A fi que l'adequació de la finca al nou ús al qual es destina no introdueixi elements 
aliens i contradictoris a l'entorn on se situa, s'estableixen les mesures següents: 

a. Es prohibeixen els tancaments per tanques amb materials d'obra, d'alçada 
superior a 0,50 m, llevat dels llindars amb vies de circulació ràpida. En tot cas, 
es prohibeixen les tanques opaques. Les tanques se separaran de l'eix dels 
vials 4 m. 

b. A la zona on existeix arbrat, les condicions es realitzaran de manera que 
subsisteixi la major part possible d'aquest, per la qual cosa, als plànols i 
memòria del projecte s'especificarà la situació de l'arbrat i les mesures preses 
per a la seva protecció. 

c. Es prohibeix la pavimentació del sòl no edificat superior a 1/8 del total de la 
superfície construïda. A efectes d'aquesta norma, quedaran comptabilitzades, 
com a zona pavimentada, tot tipus de porxos i les piscines. 
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Art. 13. Condicions de procediment 

1. El Municipi instarà la inscripció com a indivisible de les finques afectades a 
l'edificació per a la qual es concedeix llicència o autorització, condicionant-se'n 
l'eficàcia o l'acreditació de l'esmentat assentament registral 

2. En el procediment d'atorgament de les autoritzacions es donarà audiència als 
propietaris confrontants. A tals efectes, els projectes hauran d'anar acompanyats 
d'una relació dels esmentats propietaris. 

3. A la vegada, caldrà aportar certificacions registrals dels assentaments referents a 
la finca respecte de la qual se sol·licita l'autorització o llicència, així com si és el 
cas, de la finca matriu. 

4. En tot cas, l'atorgament de qualsevol llicència o autorització està supeditat al 
compliment de les normes generals i específiques sobre condicions higièniques, 
en especial, evacuació d'aigües residuals i tècnico-constructives dictades per les 
diverses administracions competents. A aquest efecte, juntament amb la 
documentació del projecte tècnic, exigida amb caràcter general per a realitzar 
l'edificació i sol·licitar la llicència, caldrà aportar: 

a. Documents detallats explicatius de la localització, amb plànols acotats de 
l'edifici projectat. 

b. Plànols i memòries explicatives de la captació i portada d'aigua, especificant: el 
punt de captació, canalització, detalls constructius i materials emprats a l'obra, 
amb referència específica d'aquells utilitzats per a assegurar la 
impermeabilització i els drenatges necessaris. S'especificarà a més l'ús al qual 
es destina, aportant el certificat sanitari oficial corresponent acreditatiu de la 
seva potabilitat. 

c. Especificació del sistema elegit per a depuració, tractament i destinació de les 
aigües residuals, tenint en compte la prohibició de construcció de pous negres, 
mines filtrants, etc., així com el desguàs d'aigües fecals sense depuració 
prèvia. Per a tal fi s'aportaran els plànols i memòries explicatives, amb 
especificació del punt de destinació i canalització, així com els detalls 
constructius i materials emprats a l'obra, en especial els que han d'assegurar la 
impermeabilització i depuració dels abocaments. 

d. En el cas concret de vaqueries, granges porcines i agrícoles, així com de les 
activitats de cunicultura, subjectes al Reglament d'Activitats Molestes, 
Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de novembre de 1961, caldrà seguir amb 
caràcter previ a l'obtenció de la corresponent llicència municipal d'edificació, la 
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tramitació de l'expedient previst als articles 29 i següents de l'esmentat 
Reglament. 

S'especificarà concretament cadascuna de les solucions adoptades, responent a 
cadascun dels articles als quals fa referència el Reglament i en especial la 
necessitat d'obrir un període d'informació pública, amb notificació als veïns 
immediats, durant el tràmit de sol·licitud de llicències. 

5. Haurà d'especificar-se mitjançant plànol detallat, la situació del fossar de purines i 
dipòsit de cadàvers, la seva localització respecte de tots els restants edificis, la 
constitució geològica del terreny i el seu grau de permeabilitat, en una àrea de 100 
m. de radi, amb l'especificació de l'ús de cadascun; la seva localització respecte a 
tots els canals, sèquies, clamors i ramals de reg a una distància inferior de 150 m 
o en llur defecte, el més proper. 

6. Haurà d'especificar-se mitjançant plànol detallat, la solució constructiva per al 
dipòsit de purines i fossar de cadàvers per tal d'assegurar-ne la impermeabilització 
i a la vegada, el procés previst per a la transformació dels residus produïts, el 
temps de permanència en cadascun dels dipòsits, els tractaments si n'hi hagués i 
la destinació final. 

Art. 14. Altres disposicions de regulació general en SNU. 

1. Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin 
la visió del paisatge natural, especialment que projectin la seva silueta a la línia de 
l’horitzó. 

2. Els propietaris de terrenys on hi hagi fonts, canals, sèquies, ponts, camins rurals, 
etc., hauran de mantenir aquests elements I el seu entorn en condicions de 
seguretat, salubritat I agençament públic. L’Ajuntament ordenarà, si cal, l’execució 
de les obres necessàries per tal de mantenir les esmentades condicions, d’acord 
amb la legislació urbanística vigent. 

3. Als efectes de l’anterior disposició les Administracions podran establir ajuts i 
subvencions als particulars per les actuacions de regeneració i millora. 

4. Els propietaris de sòls no urbanitzables vetllaran pel manteniment de l’arbrat i de 
la vegetació espontània i natural existent en els mateixos. 
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CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES ZONES 
DEL SÒL NO URBANITZABLE. 

Secció primera. Regulació de la zona de Protecció d’elements (Clau 
20-E) 

Art. 15. Definició i finalitats 

1. Aquesta zona comprèn aquells terrenys classificats com a sòl de protecció 
d’elements pel vigent PGOU (Clau 20), qualificació que el present Pla especial 
recull i fa extensiva a determinats indrets generalment confrontant amb els 
esmentats. Corresponen a llocs d’especial valor cultural o paisatgístic, com són 
aiguamolls, els turons d’Empúries i les Corts, i altres indrets d’alt valor paisatgístic, 
com carenes, masses arbòries, recs o entorns immediats d’edificis d’interès. 

2. La finalitat de l’ordenació d’aquestes zones és la preservació del territori objecte 
de protecció i del seu contingut i valors arqueològics, forestals o paisatgístics i 
culturals en general. 

Art. 16. Condicions d’ús i edificació. 

1. Els sòls compresos dins de l’àmbit PEIN es regularan quant a usos pel que 
disposa la seva pròpia normativa específica: Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, del PEIN. 

2. A la resta de sòls d’aquesta qualificació, a banda dels usos incompatibles 
establerts amb caràcter general per a tot el SNU, es considerarà incompatible tot 
ús que no sigui el paisatgístic o cultural públic.  

3. No es permet cap tipus de nova edificació en aquests àmbits. Per al sector per al 
que el Pla General estableix la obligatorietat de redactar i aprovar un Pla especial 
(Empúries), serà aquest Pla especial el que fixarà les condicions d’ús i edificació 
d’aquest àmbit, restringint els usos, però, als establerts al punt anterior d’aquest 
article. 
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Secció segona. Regulació de la zona Rústica ordinària (Clau 21-E) 

Art. 17. Definició i finalitats 

Constitueix el sòl destinat majoritàriament a l’ús agrícola. Malgrat ser el sòl amb un 
grau de protecció menor, la seva proximitat i vinculació amb els sòls de Protecció 
d’elements, i amb els de Connexió d’espais naturals, així com la reduïda proporció del 
conjunt del SNU en relació a la totalitat del territori municipal, han fet que sigui 
necessari establir també mesures de contenció dels usos i les edificacions en aquest 
sòl. 

Art. 18. Condicions d’ús i d’edificació. 

Seran d’aplicació les condicions generals establertes en aquestes Normes. 

Secció tercera. Regulació de la zona del nucli de Cinc Claus (Clau 
23-E) 

Art. 19. Definició i finalitats 

Aquesta zona, tot estar classificat com a  sòl no urbanitzable pel Pla General 
d’Ordenació, constitueix de fet el nucli urbà consolidat de Cinc Claus, per la qual cosa 
s’estableixen algunes excepcions a la regulació general d’aquest Pla especial. La 
finalitat d’aquesta qualificació serà la de preservar l’actual caràcter d’aquest nucli, 
evitant la seva extensió i la seva degradació. 

Art. 20. Condicions d’ús i d’edificació. 

Seran d’aplicació les determinacions de l’article 137 de les Normes Urbanístiques del 
Pla general, amb la restricció que si bé es permet la restauració i ampliació fins a un 
20% més de sostre dels masos existents dins del perímetre, no es permet la 
construcció de noves edificacions. 
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Secció quarta. Regulació de la zona de Connexió d’Espais Naturals 
(Clau 25-E) 

Art. 21. Definició i finalitats 

Aquesta qualificació constitueix l’instrument més important del Pla especial per a la 
creació d’una xarxa d’espais de connectivitat entre els espais naturals de l’Escala. Així, 
es proposa transformar l’antiga qualificació de “zona Rústica amb tolerància 
d’equipaments d’esbarjo”, que malgrat el seu caràcter de SNU disposava d’un 
important potencial edificatori, en una zona de caràcter lliure permanent, destinada a 
constituir un corredor ambiental entre els espais PEIN del Montgrí i dels Aiguamolls de 
l’Empordà, i amb extensions que vagin relligant aquest “cinturó verd” amb l’espai 
costaner, utilitzant amb aquesta fi espais i qualificacions que poden facilitar la seva 
obtenció. 

Art. 22. Condicions d’ús i d’edificació. 

1) A banda dels usos incompatibles establerts amb caràcter general per a tot el SNU, 
es considerarà incompatible tot ús que no sigui el paisatgístic o cultural públic. 
Aquest darrer, a més, haurà d’estar destinat a la difusió del patrimoni cultural i 
natural de la zona, i relacionat amb els recorreguts que tinguin com a suport aquest 
corredor. Per a la seva sistematització com espai públic, l’Ajuntament aprovarà un 
Pla especial que defineixi les intervencions possibles, els nous camins que calgui 
obrir per a facilitar l’ús públic d’aquests espais, i l’emplaçament i condicions de les 
edificacions que, al servei d’aquesta finalitat, sigui convenient preveure.  
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