CONSELLERIA TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES AMBIENTALS
SUBDIRECCIÓ AVALUACIÓ AMBIENTAL

Assumpte: Identificació dels aspectes ambientals rellevants i els
objectius ambientals del Pla Director Urbanístic de l'Aeròdrom
d'EmpúriaBrava (Castelló d'Empúries)
En Llorenç Pascua Subiranas amb DNI xxx,actuant en nom i representació
de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, associació amb NIF G-17098534 i
domicili social al C/ Sant Vicenç, 30 1er 17600 Figueres compareix i com
millor procedeixi en dret,
EXPOSA
Que l’entitat i la plataforma que representa té com a objectius l’estudi, la
defensa i la conservació del medi ambient i del territori.
Que com sigui aquests objectius interessen al bé comú i com a tal estan
reconeguts a l’article 45 de la Constitució Espanyola.
Que la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada el 30 de
novembre de 1990, en vista el recurs del sumari 12/85 de la Secció Tercera
de la Audiència Provincial de Barcelona, reconegué el dret a gaudir del
medi ambient com a dret fonamental dels ciutadans espanyols.
Aquesta entitat defensa que “la integració de la conservació de la natura en
el procés de presa de decisions socioeconòmiques és indispensable, i que
hi ha una clara interdependència entre el manteniment de la integritat dels
sistemes naturals i culturals i la provisió d’opcions socials i econòmiques
atractives i amb futur. No es podrà avançar cap a la sostenibilitat si no
s’assoleix una relació equilibrada entre les necessitats socials, l’activitat
econòmica i el funcionament dels ecosistemes, que proveeixen els serveis
ambientals essencials, dels quals depèn no sols la qualitat de vida, sinó
fins i tot la pròpia existència humana ” (Josep Mª Mallarach a Revista de
Girona).
Que hem consultat el document d'avanç d'instrument de planejament i el
document inicial estratègic i volem fer les següents
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APORTACIONS
Després d'haver consultat la documentació exposada volem definir varis aspectes que
ambientalment poden tenir rellevància per aquest projecte:
PRIMER. UN RECURS ESCÀS, L'AIGUA
Segons els dos documents principals consultats -l'avanç del DIE i l'avanç de l'instrument
de planejament- es preveuen diferents activitats amb abundant demanda d'aigua:
activitats aquàtiques recreatives -piscines amb onades i sense-, una zona d'aterratge
sobre una làmina d'aigua i l'ús hoteler (sense especificar capacitat).
Cal tenir molt en compte que l'àmbit d'actuació es troba sobre una zona especialment
sensible pel que fa a l'aigua.
En primer lloc, perquè l'àmbit es troba situat en l'aqüífer protegit Muga-Fluvià. I a més, es
situa en una zona amb greus problemes de salinització de l'aqüífer per la presència de la
marina residencial.
Per altra banda, la zona de l'Alt Empordà és molt sensible a les sequeres. Cal recordar i
tenir molt present el període de sequera que va patir l'Alt Empordà a l'any 2007 entrant
gairebé en estat d'emergència. No podem perdre aquest escenari de vista i ser realistes.
Vivim en una comarca agrícola, amb una elevada capacitat turística a l'estiu i amb
períodes cada vegada més severs i freqüents de sequera. Cal estudiar seriosament la
disponibilitat d'aigua per a tots els usuaris d'aquest territori. En cap moment es parla de
l'aforament de les activitats ni de la capacitat de l'hotel. És bàsic realitzar l'estudi per
poder garantir que aquesta activitat no empitjorarà l'escenari (ni la qualitat ni la quantitat
de les aigües).
És imprescindible estudiar al detall aquestes afectacions.
L'abastament d'aigua per les activitats recreatives no pot anar en detriment de l'aqüífer.
Cal que provingui d'aigües residuals depurades o aigües pluvials recollides.
Cal estudiar en detall la gestió de la zona d'aterratge amb làmina d'aigua. Desconeixem
quin tractament tindrà aquesta aigua estancada. Cal tenir present que es viu en una zona
farcida de mosquits i alhora en una zona pròxima al Parc Natural dels Aiguamolls de
l'Empordà. Si cal tractar aquesta aigua mai pot anar en detriment de la qualitat dels
hàbitats dels Aiguamolls de l'Empordà. Cal un estudi molt seriós respecte aquest
assumpte i aplicar el principi de precaució en cas de possible afectació negatiu al Parc
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Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Per tot plegat, es considera adient plantejar la possibilitat que tota l'aigua que es gestioni
en les activitats i usos inclosos en aquest PDUA sigui sostenible i depurada en
instal·lacions pròpies.

Preocupa també el fet que hi hagi cursos soterrats en l'àmbit d'actuació. Caldria plantejarse la possibilitat de restaurar aquests cursos i garantir que tenen prou capacitat de llera
per les possible avingudes en moments d'alta pluviometria. Alhora caldria recuperar tot el
bosc autòcton d'aquests cursos per garantir la seva funcionalitat ecològica.
Hi ha contradiccions sobre si l'àmbit d'actuació és inundable o no. En un dels documents
es diu que no i l'altre es considera un factor a tenir en compte. Caldria estudiar aquest
aspecte en detall.
Cal establir la xarxa de control de la qualitat de les aigües de l'aqüífer i fer-ne una
avaluació continuada en el temps. En el cas que totes aquestes activitat puguin promoure
l'increment de salinització de l'aqüífer o la pèrdua d'altres qualitats caldria descartar part
dels usos d'aquest àmbit. El principi de precaució en una àrea tan castigada en la gestió
sostenible dels recursos hídrics és bàsic.

Cal avaluar les mesures necessàries per garantir que l'activitat de subministrament de
carburants no afecta a la qualitat de les aigües i que segueix tota la normativa vigent i
vinculant a aquest ús.
SEGON. ALÇADES
Segons el document d'Avanç d'Instrument de Planejament, els criteris que el PDUA
establirà per a l'elaboració de la normativa urbanística que regiran l'àmbit seran els propis
d'un reglament derivat. Un dels paràmetres previstos és l'alçada reguladora màxima de
28 metres. Considerem inadmissible edificacions d'aquesta alçada. Estem dins la zona
plana de l'Empordà i no es poden permetre bolets d'aquesta alçada. Els edificis haurien
d'admetre un màxim de dues plantes per edifici. No volem tenir nous bolets edificatoris
com els de Sant Pere Pescador o primera línia de Santa Margarita o Empúriabrava.
Demanem la rectificació d'aquestes alçades.
TERCER. VOLS TURÍSTICS EN AERÒDROMS D'ÚS RESTRINGIT
Una de les alternatives que es descarta és la de reconvertir l'aeròdrom restringit a
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aeròdrom d'ús públic amb l'objectiu d'ampliar el tipus d'operacions aèries que es poden
realitzar a l'aeròdrom. Aquesta alternativa es descarta per raons alienes a l'impacte que
pugui tenir en l'àrea residencial o en l'espai protegit del Parc Natural dels Aiguamolls de
l'Empordà o per motius de seguretat. Segons diu el document, hi ha indicis d'un canvi
normatiu que permet l'activitat de vols turístics en aeròdroms d'ús restringit, com és el cas
d'Empúria Brava, sense necessitat de passar a ús públic.
Es considera molt important garantir la seguretat amb els vols actual i, fins i tot, restringirlos més per assegurar que no hi ha accidents. Aquest estiu s'han publicat a premsa dos
accidents (un paracaigudista aterrant sobre un camió i una avioneta greument
accidentada) Els que vivim a la comarca sabem, sense entendre d'aeronàutica, que no és
una activitat segura. Tots hem patit la pentinada d'alguna avioneta sobre el cotxe passant
per la carretera de Roses-Castelló d'Empúries.
El document descriu les mancances en la seguretat i, per tant, es demana restringir
l'activitat per garantir el màxim de seguretat (mentre les actuacions previstes per salvarles no estiguin fetes) i alhora renunciar a la possibilitat d'incrementar l'activitat si la
seguretat no es pot garantir.
Per altra banda, caldria estudiar si l'increment d'activitat o, fins i tot, si l'activitat actual és
compatible amb les determinacions

específiques

en estratègies per

a àrees

especialitzades. Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines en el seu
article 3.13 «per a l'àrea especialitzada residencial d'EmpúriaBrava, el Pla manté
estratègia específica de canvi d'ús i reforma amb els objectius d'afavorir l'ús residencial
principal en el seu parc d'habitatges, la ubicació d'activitats econòmiques, dotar-les dels
equipaments que pot requerir la seva evolució cap a una àrea urbana complexa, i millorar
qualitativament

la

seva

façana

a

l'entorn

de

la

carretera

C-260

....»

Caldria estudiar i tenir en consideració l'opinió dels veïns respecte si és compatible la
primera residència en els àmbits propers a la pista d'aterratge.
Cal realitzar estudis acústics de detall per garantir la qualitat de vida dels residents
d'Empúriabrava i alhora implantar mesures d'atenuació del soroll de l'activitat aèria.
Abans de possibilitar l'increment d'aquesta activitat caldria garantir la qualitat de vida dels
veïns actuals i demanar la seva opinió en un procés participatiu real.
QUART. ESTUDI D'ALTERNATIVES
L'estudi de les tres alternatives és un exercici una mica irreal.
Es demana que en el DIE s'estudiïn de nou alternatives reals en base a les actuacions
previstes. Cal avaluar quines activitats són permissibles o no en base a actuacions
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objectivables i uns criteris ambientals ponderables (capacitat de l'hotel, alçades concretes
dels edificis a construir, dimensions de les activitats aquàtiques, increment de l'activitat
aèria,... )

Per tot plegat,
DEMANEM
- Que es considerin les aportacions aquí exposades.
- Que aquesta entitat sigui considerada com a interessada i, d’acord amb el que disposa
l’article 35,a) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la llei 4/1999, de 13
de gener, la llei 55/1999, de 29 de desembre, (d’incorporació de la Directiva 90/313/CEE
a l’ordenament intern espanyol).
Figueres, 16 de Juliol de 2015
Signat,

Llorenç Pascua Subiranas
President de la IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ
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