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1.1. INTRODUCCIÓ.  
 

El desenvolupament urbanístic de Pont de Molins ha anat històricament lligat a ser un lloc de pas de l’eix 
de comunicació nord-sud des del pas dels Pirineus cap a la península Ibèrica. Deixant de banda el recorregut de la 
Via Augusta cap al coll de Panissars traçat a principis de la nostra era, i que transcorria més a llevant que l’actual 
poble, fins a mitjans de segle XX, la carretera de França arribava a Pont de Molins des de Figueres fins el pont 
d’orígen medieval, travessava el riu, prosseguia per l’actual carrer del Pont i carrer Alberes, fins continuar camí 
cap a La Jonquera i el coll del Portús. 

 
Per aquest estret pas transcorrien primer diligències i tartanes, després autocars de línia i finalment 

vehicles de turisme i també trànsit de camions i mercaderies, a l’igual que ho feien a través del carrer Major del 
municipi veí de la Jonquera. De fet, el carrer del Pont és un creixement en raval de Molins al llarg de l’antiga 
carretera, nascut segurament per donar serveis als viatgers en trànsit rodat, i que es va esdevenir punt de parada 
obligada al municipi. 

 
La venda de ferratges pel bestiar de tir, quadres pel bestiar, magatzems, venda de queviures, allotjament i 

fonda on poder menjar durant les parades en el camí, i posteriorment tallers mecànics i serveis als vehicles eren 
establiments que es varen anar ubicar al llarg del carrer del Pont. 
 

 
JMC. 1888. TARTANA A PONT DE MOLINS 
 

L’estretor d’aquest carrer i del propi pont, i l’augment de trànsit de vehicles i camions varen fer 
insostenible el pas pel centre de la vila i vàren propiciar el darrer terç del s.XX la construcció d’un nou pont i nou 
traçat fora de l’àmbit urbà de la carretera N-II. 
 

 
 

  
JMC. 1888. PONT SOBRE LA MUGA I RAVAL DEL CARRER DEL PONT A PONT DE MOLINS  
 

El traçat en paral·lel de la nova carretera N-II com a variant del municipi i del carrer del Pont en 
desenvolupament del Plan de modernización de la red de carreteres españolas de 1950 va propiciar el trasllat o 
traspàs d’aquestes activitats de serveis a viatgers i carretera cap a aquest nou emplaçament, on les activitats tenien 
visibilitat des del nou traçat. 

 
Així, trobem en l’actualitat en aquest indret diferents establiments de restauració, alguns dels quals tenen 

el seu ús admès al nou planejament, altres d’existents que no tenen aquest ús reconegut, i altres activitats com ara 
discoteca, que tampoc tenen reconegut el seu ús ni poden transformar-se cap al usos de restauració. 
 

Cal tenir present que en període estival la intensitat mitja diària (IMD) d’aquesta nova via és de 30.000 
vehicles dia, cosa que dona una idea de la intensitat de requeriment de serveis ocasionats, i en aquest sentit la 
vocació d’aquest espai entre carreteres per acollir activitats diferents de l’ús residencial és innegable, i segurament 
constitueix l’indret més adequat urbanísticament parlant per acollir aquests usos de serveis. 

 
L’actual planejament urbanístic no ha establert uns usos homogenis al llarg de les diferents zonificacions 

dels terrenys urbans entre ambdues carreteres, reservant per algun tram l’ús exclusivament residencial, i és per tal 
d’analitzar el règim d’usos admesos en aquests espais entre l’antiga i nova carretera, amb vocació d’espais de 
prestació de serveis, que el present document de modificació procedeix al seu estudi global i a la proposta 
d’ampliació d’usos en alguna zonificació concreta. 
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1.2. OBJECTE DEL PLANEJAMENT. 
 
 Aquesta Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal té per objectiu  procedir a l’estudi del 
règim d’usos admesos de l’espai físicament delimitat entre l’antiga carretera, avui carrer del Pont i carrer Alberes, 
i la nova carretera, la N-II. 
 

En concret, s’analitzen l’admisió o exclusió dels usos de Restauració en les quatre zonificacions 
urbanístiques amb que el POUM vigent qualifica aquests espais entre carreteres amb vocació de prestació de 
serveis, i que són les següents zones, de sud a nord: 
 

Zona de consolidació urbana Clau 2 
Zona mixta (del PP CP1) Clau M 
Zona de terciari   Clau 7.1 
Zona d’edificació aïllada Clau 5 

 
Igualment s’analitzen en aquest àmbit d’estudi els usos que realment estan implantats i la seva 

compatibilitat urbanística. Com a resultat d’aquest estudi, en resulta una proposta d’ampliació d’usos a la zona 
d’edificació aïllada clau 5, sense que es proposin altres modificacions referents als paràmetres reguladors de 
l’edificació, com ara edificabilitats, ocupacions, alçades reguladores, nombre de plantes, etc. No es modifica en 
conseqüència l’aprofitament urbanístic. 
 

Per aquest motiu, l’àmbit de la modificació, circumscrit als usos de la zona 5, és més reduït a l’àmbit 
d’estudi d’aquesta modificació puntual, que forçosament ha de ser més ampli si no es vol incórrer en reserves de 
dispensació en l’aplicació dels plans urbanístics.  

 
Es tracta per tant, de corregir l’omissió en que va incórrer el POUM vigent, guiat en aquell moment més 

per la voluntat de corregir d’alguns usos implantats com era el de discoteca i local  amparat pel Decret 217/2002, 
d'1 d'agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, que creva distorsions 
amb els usos residencials veïns, que no pas guiat per donar un tractament d’usos més homogeni en tot el front 
edificat de la carretera N-II, i en aquest sentit  l’objecte de la present modificació és: 

 

a) Establir un àmbit d’estudi dels usos permesos entre l’antiga carretera, avui carrer del Pont i carrer 
Alberes, i la nova carretera, la N-II, especialment pel que fa referència als usos de serveis. 

b) Analitzar els usos realment implantats dins aquest àmbit d’estudi. 

c) Analitzats els usos urbanísticament admesos dins aquest àmbit d’estudi i la seva compatibilitat amb el 
seu entorn. 

d) Esmenar les disfuncions que es produeixen en aquest àmbit, proposant la inclusió de l’ús de 
restauració a la zona d’edificació aïllada, clau 5, per tal de donar un tractament homogeni en aquest 
front de la carretera. 

e) Modificar en conseqüència a la normativa urbanística el règim d’usos admesos a la zona on es 
considera convenient la seva ampliació. 

f) Mantenir els paràmetres reguladors de l’edificació i aplicables, sense generar augments 
d’aprofitament ni d’intensitat d’usos. 

 
 
 
 
 
 

 
1.3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 

 
L’article 97 de la LU indica que les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han 

de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics 
i privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de 
la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

 

La conveniència i oportunitat de la present Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal ve 
donada com dèiem a la introducció, per la necessitat d’adequar els paràmetres que regulen els usos admesos en 
aquest àmbit de forma més homogènia a tot el front de carretera.  

 
Com s’ha comentat, l’existència d’una antiga activitat, avui clausurada, de local de discoteca on 

s’anunciava també l’ús de restaurant-bar-grill El Bolero, i on de fet es desenvolupaven usos regulats pel Decret 
217/2002, amb el seu tancament i abandonament ha resultat l’existència d’un local de 632 m2 de superfície 
construïda que difícilment pot reconvertir-se als usos residencials unifamiliars que de forma exclusiva hi son 
admesos. 

D’altra banda, uns metres més enllà, dins la mateixa zona, l’existència del Grill Restaurant el Racó d’en 
Miquel, no veu tampoc reconegut dins el planejament urbanístic l’admisió del seu ús, cosa que pot fer perillar la 
seva continuïtat per la dificultat d’adaptació a l’evolució de les normatives en matèria de salut d’aquests tipus 
d’establiments. 

 
La concurrència d’interessos privats i públics ve donada per quan ens trobem dins una àrea amb vocació 

de desenvolupament d’activitats de serveis per la seva ubicació al front de la carretera N-II quin interès des del 
punt de vista públic és el de potenciar aquesta àrea de prestació de serveis que ja històricament ha coadjuvat al 
desenvolupament urbanístic i econòmic del municipi, com ho demostren les activitats d’aquests tipus ja 
implantades a tota la franja, i d’altra banda la concurrència d’interessos privats en el sentit de permetre la 
continuïtat d’exercici de l’activitat a restaurants ja implantats de fa anys o de permetre la reconversió de les 
edificacions existents amb l’exercici de l’ús de restaurant i fos el cas la nova implantació d’auests usos en solars 
vacants. 

Finalment, l’interés públic rau també en contribuir a evitar la degradació de la zona amb l’existència de 
locals abandonats amb perill d’ocupació, que degradin urbanísticament i socialment el barri on s’ubiquen i 
ofereixin una imatge negativa del munici des de la façana del poble a la carretera N-II. 
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1.4. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ. 
 
 La present modificació del POUM de Pont de Molins és promoguda per l’Ajuntament de Pont de Molins, 
a instàncies de les peticions efectuades per veïns interessats en resoldre la problemàtica generada i en revertir 
l’actual situació. 
 
 La redacció del document ha estat realitzada per l’arquitecte M. Mercè Oriol Hilari, competent per a la 
seva redacció d’acord amb el que prescriu la disposició addicional tretzena del DL 1/2010.  
 
 Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que disposen els articles 96, 97 i concordants del 
decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme.  
 
 S’estima que no correspon el tràmit d’informe previ de la Comissió territorial d’urbanisme definit a 
l’article 99.2.a de la LU per quan la modificació no preveu la transformació global d’usos existents o la seva 
intensitat, sinó que simplement incorpora un nou ús admès a aquell que es manté com a principal, i la vigència del 
POUM és superior a 5 anys (14 de febrer de 2013).  
 
 L’esquema procedimental per a la tramitació de la Modificació del POUM és el següent: 
 

1)Formulació del document urbanístic. 
 2)Adopció de l’acord d’aprovació inicial. 
 3)Exposició pública d’un mes mitjançant -Edicte Publicat al B.O.P. 
       -Publicació en un dels diaris de difusió. 
       -Notificació als propietaris afectats. 
 4)Sol·licitud dels informes als organismes que resulti preceptiu. 
 5)Informe tècnic de les al·legacions i informes emesos pels diferents organismes. 
 6)Aprovació Provisional per l’Ajuntament. 

7)Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Girona. 
 8)Publicació de l’edicte i normativa al DOGC i entrada en vigència. 
  
 
 
 
1.5. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. 
 
1.5.1. MARC LEGAL. 
 

El marc legal ens ve donat en primer lloc pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme (text consolidat amb les seves modificacions), pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, pel Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i la legislació estatal de la Llei Estatal 2/2008 pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de sòl. 
 
 Trobem en primer lloc els articles 96 que regulen el procediment de modificació de les figures de 
planejament urbanístic: 
 

Article 96 
Modificació de les figures del planejament urbanístic 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats següents: 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les 
quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments 
esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de resolució 
definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 76.1 
i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i 
ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es 
refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades 
pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens 
locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit 
d’informació pública de la proposta de modificació aprovada inicialment. 

e) En el cas de modificacions dels plans i programes a què fan referència les lletres b i c de l'article 
79, correspon a la comissió territorial d'urbanisme corresponent la competència per a aprovar-les 
definitivament, llevat que l'àmbit territorial de la modificació afecti més d'una comissió territorial 
d'urbanisme o que la modificació comporti una alteració dels sistemes urbanístics d'espais lliures, 
zones verdes o equipaments esportius. 
 
 

En segon lloc, l’article 97 ens regula la justificació que ha d’incorporar la modificació de les figures de 
planejament urbanístic:  

 
Article 97 
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 
 
1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la 
justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 
2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les 
propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents: 
a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat 
dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament 
anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la 
concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar 
part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes 
que objectivament en legitimin la modificació.  
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible.  
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes 
d'ordenació territorial.  
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 
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2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi 
ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits següents: 
a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació al 
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els 
equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o 
locals. 
b) No es pot reduir, en un àmbit d'actuació urbanística, la superfície dels sòls qualificats de sistema 
d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels estàndards mínims 
legals. 
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat pública, no es 
poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels usos propis 
d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat pública s’ha de garantir aquesta titularitat per 
als nous terrenys que es proposa de qualificar d’equipaments abans que la modificació sigui 
executiva. 
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls qualificats 
d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de 
qualsevol de les circumstàncies següents: 
Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les necessitats. 
Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la 
qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat 
pública. 
Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 
e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són de titularitat 
pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada, la 
modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui executiva. 

 

L’article 99 ens regula els supòsits de modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten 
un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos.  
 

Article 99 
 
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús 
residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos 
 
1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant 
la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents 
expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca 
d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del 
cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la 
gestió urbanística, i la seva identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha 
d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 

ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, 
com a separata. 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 resten 
també subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents: 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una vigència inferior 
a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent, 
abans de la tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per l’administració competent per a tramitar-
lo i s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres mesos des que es va sol·licitar sense que 
s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la modificació han d’estar explicitats convenientment en 
la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en raons d’interès públic degudament enumerades i 
objectivades. 

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres 
d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que l’administració actuant adopti les 
mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la 
modificació. 

3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre 
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl 
amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic. 

En el present cas, es considera que no es proposa cap increment de sostre edificable, de densitat de l’ús residencial 
o de la intensitat, ni una transformació dels usos, donat que la proposta de modificació manté l’ús residencial 
unifamiliar actualment establert, i el complementa amb l’admissió de l’ús de restauració. 
 
 
I finalment, l’article 100 ens regulen els supòsits de modificació de les figures de planejament urbanístic general 
que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics: 
 

Article 100 
 
Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics 

 
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre 
edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els 
espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl 
urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per 
cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar 
aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl 
per a equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de la 
modificació. 

2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense 
increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes 
d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment 
de densitat es destini a habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que 
resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva 
complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit 
d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha 
de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova 
creació en el municipi. 

3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un àmbit 
que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar una 
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reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures 
públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 
100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar 
una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² de sòl per 
cada 100 m² de sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre 
edificable de l'àmbit. Als efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s'han previst 
per a qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament 
anterior i s'hi ha d'aplicar el que establei l'article 65.5. 

4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han 
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles 
següents: 

a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves 
mínimes que estableix l'apartat 3. 

b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s'han 
d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 respectivament. 

c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el 
mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu valor 
econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais 
lliures o equipaments de nova creació en el municipi. 

 

En el present expedient podem concloure que no es requereix cap increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics, donada la naturalesa de la modificació.  
 
 
1.5.2. MARC URBANÍSTIC. 
 
El marc urbanístic ve definit per ordre jeràrquic en primer lloc pel planejament territorial i director, i en segon lloc 
pel planejament municipal. 
 
 
1.5.2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 

En data 14 de setembre de 2010, amb anterioritat a l’aprovació del POUM de Pont de Molins,  es va 
aprovar definitivament el Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG), que determina en el seu apartat de 
sistemes d’assentaments i estratègies de desenvolupament per Pont de Molins un creixemet mitjà. 

 
 
En aquest sentit i ajustant-se al Pla Territorial van desenvolupar-se tant el Pla Director del Sistema Urbà de 
Figueres (PDSUF), com el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
Es reprodueix a continuació el fragment del plànol d’ordenació O.4-Espais oberts, estratègies d’assentaments i 
actuacions d’infraestructures del Pla Territorial, on s’aprecia la qualificació dels espais de referència. 
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1.5.2.2. PLA DIRECTOR DEL SISTEMA URBÀ DE FIGUERES 
 
En data 11 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Pla Director del Sistema Urbà de 

Figueres (PDSUF) que determina que la zona objecte d’actuació es correspon a assentaments urbans de sòl 
residencial i usos compatibles. 

 
En aquest sentit el POUM va ajustar-se a les determinacions del PDSUF qualificant la zona objecte 

d’estudi com a sòl urbà. Es reprodueix a continuació el plànol corresponent del PDSUF que afecta a Pont de 
Molins: 
 
 

 
 
 
Es reprodueix igualment la llegenda del plànol: 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.5.2.3. PLANEJAMENT MUNICIPAL 
 

El Planejament urbanístic municipal, ens ve donat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que va ser 
aprovat definitivament per la CTUG en data 14 de febrer de 2013. 
 

La classificació del sòl de l’àmbit d’estudi és de sòl urbà consolidat, i trobem dins l’àmbit diferents 
zonificacions: com a resultat del creixement històric del carrer del Pont sobre l’antiga carretera, com a resultat del 
desenvolupament urbanístic del sòl urbanitzable no programat CP1 del PGOU intermunicipal de 1983, que preveu 
uns creixements d’ús mixte residencial i de serveis, i també un sector de serveis a la carretera recollit com urbà al 
Pla de 1983. 

 
Per les característiques de qualificació i usos atorgats pel nou POUM a aquestes zones, i també per les 

característiques de la present modificació puntual , que es limita a ampliar els usos residencials admesos a la zona 
5 amb altres usos de serveis, podem concloure que el present document urbanístic s’ajusta a les determinacions  
del Pla Territorial de les Comarques Gironines i al Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres, i no és 
contrari a les Directrius per al planejament urbanístic que estableix l’article 9 de la Llei d’urbanisme. 

 
Tampoc suposa la present modificació canvis de classificació ni qualificació del sòl, canvis en l’estructura 

general del territori, alteració o supressió de sistemes urbanístics determinats pel vigent POUM, ni increments 
d’aprofitament urbanístic o d’intensitat d’usos. 

 
Es reprodueixen a continuació els dos plànols d’Ordenació detallada del sòl urbà on es contemplen les 

qualifacions urbanístiques de l’àmbit objecte d’estudi: 
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Dins l’àmbit d’estudi, de sud a nord, trobem les següents qualificacions urbanístiques de zones edificables, la 
primera com a resultat del creixement històric del carrer del Pont sobre l’antiga carretera: 

 
ZONA DE CONSOLIDACIÓ URBANA, CLAU 2 

Article 98. Zona de consolidació urbana (clau 2)  
1. Definició: Comprèn aquelles àrees que conformen el creixement del nucli del Pont i ampliacions del nucli de la ctra. 
de Figueres i té una especial significació urbana per la seva uniformitat i coherència en la implantació de les 
edificacions. Inclou els aixecaments lineals al llarg dels carrers del Pont i de Figueres, format bàsicament per 
edificacions entre mitgeres alineades a carrer i els nous creixements que han de servir per relligar els existents.  
2. Condicions d’ordenació i conservació: 
2.1. El tipus d’ordenació correspon principalment al d’edificació segons alineacions de vial. 
2.2. Es proposa afavorir la rehabilitació de les edificacions, sense prohibir l’enderroc i substitució d’aquells edificis en 
què la rehabilitació sigui recomanable tècnicament.  
2.3. En aquesta zona es permeten les obres de consolidació, modernització, sanejament o reparació, així com les de 
restauració i millora de l’edificació existent, que tinguin com a finalitat adaptar les edificacions velles o inadequades a 
les necessitats actuals. Quan, com a conseqüència de les obres a què es refereix l’apartat anterior, es faci necessària 
l’ampliació del volum edificat existent, aquest es projectarà d’acord amb les característiques d’implantació i 
compositives, el manteniment dels elements principals de la composició arquitectònica i constructiva de l’edifici que 
s’amplia i es subjectarà a les condicions i paràmetres que es segueixin en aquesta zona per als edificis de nova planta. 
2.4. Pel que fa als edificis o elements que pel seu valor històric i arquitectònic formin part del inventari del patrimoni a 
protegir, se seguiran les determinacions establertes en la zona de nucli antic. En els casos en què les edificacions per 
la manca de qualitat històrica i arquitectònica no mereixen la seva conservació, en els casos de solars buits sense 
edificar es podrà edificar, sempre i quan es respectin les condicions ambientals i arquitectòniques existents. En tot cas 
les edificacions de nova planta se subjectaran a les condicions i els paràmetres descrits a continuació. En els nous 
creixements es seguirà la pauta de les tipologies edificatòries existents podent establir blocs independents formant 
conjunts arquitectònics diferents.  
3. Paràmetres reguladors Parcel·lació. 
 3.1.Es fixa una parcel.la mínima de 200 m² amb façana mínima de 6 metres. Tanmateix es permet l'agrupació 
destinada a obtenir una parcel·lació regular i a eliminar servituds existents. S’admetran les parcel.les inferiors a la 
mínima si son existents amb anterioritat a l’aprovació inicial del POUM  
3.2. Alineacions Les alineacions s’ajustaran a les determinacions gràfiques a escala 1/1000.  
3.3. Profunditat màxima, ocupació,alçada reguladora màxima i edificabilitat aplicables. La profunditat màxima 
edificable seguirà les alineacions grafiades als plànols d’ordenació. L’ocupació serà la que resulti de l’aplicació de les 
alineacions grafiades als plànols d’ordenació i s/ taula adjunta. L’edificabilitat de les parcel·les és la resultant de 
l’aplicació dels paràmetres d’alçària i de fondària edificables definits anteriorment s/ taula adjunta. 

 

 
No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les modalitats de semisoterrani i entresol. Per 
sobre de l’alçària només es permet la coberta de l’edifici, amb les limitacions que es defineixen a l'Article 40. 4.  

 
Condicions d’ús: S’admeten els usos següents: 

Habitatge unifamiliar,  
habitatge plurifamiliar, 
comercial al detall i oficines i serveis en planta baixa amb una superfície total màxima de 200 m², 
hoteler, 
restauració, 
garatge, 
aparcament, 
docent, sanitari-assistencial, socio-cultural i allotjament rural.  
 
Per cada nou habitatge caldrà preveure a l’interior de la parcel·la un mínim d’una plaça de garatge i aparcament de 
dimensions mínimes 2,50x5,00 metres. La densitat màxima d’habitatges admissible per parcel·la és la que resulta de 
dividir la superfície construïda total destinada exclusivament a l’ús d’habitatge per 90 metres quadrats. En aquest 
còmput no s’inclourà la superfície d’aparcaments. 
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Continuant de sud a nord, trobem la següents qualificació urbanística de Zona mixta, com a resultat del 
desenvolupament del sector urbanitzable CP1: 

 
ZONA MIXTA DEL PLA PARCIAL CP1, CLAU M 

Article 106. Zona mixta (clau M) del Pla Parcial CP1.  
1. Parcel.lació  
La parcel.la mínima correspon a un crugia mínima de parcel.la de 10 metres i una fondària mínima de 24 metres.  
2. Tipus d’ordenació  
Agrupacions d’edificacions alineades al vial desenvolupades en tres plantes, la planta baixa de les quals es destinarà a 
usos comercials i de magatzem.  
3. Agrupacions màximes  
Correspon a una agrupació d’un màxim de sis parcel.les, amb una longitud màxima de 60 metres.  
4. Alineacions  
Vindrà definida en planta baixa per una línia seguint l’alineació del carrer del Pont. En les plantes pis l’alineació 
paral.lela es recularà 4 metres. En el testers les plantes pis es recularan 3,00 o 1,5 metres respecte el s límits de 
parcel.la.  
5. Fondària màxima  
En planta baixa es permet ocupar el 100% de la parcel.la, en les plantes pis la fondària màxima serà de 14 metres a 
partir de la reculada.  
6. Nombre de plantes i alçada reguladora  
PB+2PP corresponents a 10,60 metres.  
7. Usos  

En la planta baixa s’admeten els usos: 
comercials, limitats a 399 m2 de superfície per establiment, 
oficines, 
magatzems i tallers,  
restauració, 
docent, sanitari-assistencial, sociocultural. 
No s’admet en aquesta planta l’ús residencial.  
En planta pis s’admet l’ús d’habitatge amb un màxim de dos unitats per parcel.la i els usos d’oficines i serveis.En la 
planta soterrani únicament s’admet l’ús del garatge. Per aquest ús li serà d’aplicació els articles 6 i 9 del Decret llei 
1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials. 
 

 
A continuació cap al nord, trobem una qualificació exclusiva per a usos terciaris, que conté tres subzones. En 
l’àmbir de referència que és objecte d’estudi, la subzona que ens ocupa és la 7.1, i que es troba ocupada pel 
Restaurant i Hostal Serra:  

 
 

ZONA DE TERCIARI, CLAU 7 
Article 104. Zona de terciari (clau 7)  

1.Definició  
Correspon a les àrees que es destinen o son aptes per la seva situació per usos de serveis al públic de titularitat i gestió 
privada entre els que destaquen quantitativament les àrees hoteleres i comercials que s’han localitzat junt a les 
carreteres.  
2. Ordenació  
El tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada. Paràmetres reguladors  
3. Parcel·lació  
Es distingeixen tres subzones 7.1,7.2. i 7.0 Per la subzona 7.1 s’haurà de respectar una parcel·la mínima de 3000 m². Per 
la subzona 7.2 s’haurà de respectar una parcel·la mínima de 1000 m². La subzona 7.0 forma part com a parcel.la 
indivisible annexionada a la subzona 7.1 de manera que no pot esser segregada de forma independent de la subzona 
7.1  
4. Ocupació, edificabilitat i densitat netes.  
L’ocupació màxima per parcel·la és del 50% per la subzona 7.1 i del 60% per la subzona 7.2. L’edificabilitat màxima per 
parcel·la és de 0,70 m² sostre per m² de sòl per la subzona 7.1, i de 0,60 m² sostre per m² de sòl per la subzona 7.2. 

Queda prohibida qualsevol edificació sobre la subzona 7.0 que confronta amb la Zona 7.1 i el Riu Muga per quedar dins 
de la zona inundable per a un periòde de 10 anys.  
5. Alçària reguladora màxima:  
L’alçària reguladora màxima de l'edificació en subzona 7.1 serà de 10,60 metres (corresponents a PB+2PP). Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Pont de Molins Normes Urbanístiques 59 L’alçària reguladora màxima de 
l'edificació en subzona 7.2 serà de 7,00 metres (corresponents a PB+PP). Aquesta alçària es mesurarà a cada punt a 
partir de la cota natural del terreny. 
 6. Condicions d'ús  
Els usos permesos són:  
• En subzona 7.1: hoteler així com els usos complementaris de restauració, esportius i recreatius vinculats a 
l’establiment principal.  
• En subzona 7.0, s’admeten els jardins privats, horts, piscines, patis de jocs o a qualsevol activitat que es desenvolupi 
en espais lliures d'edificació, excepte l’emmagatzematge o l’apilonament de materials i sobrant.  
• En subzona 7.2. comercial en tots les seves formes, oficines i els usos vinculats directament amb el procés productiu 
de l’empresa.  
Dins de l’ús recreatiu i hoteler queda prohibida l’activitat de l’exercici de la prostitució en locals de pública concurrència 
regulat pel decret 217/2002 de l’1 d’agost.  
Les previsions d’aparcament en els nous establiments s’adaptaran com a regla general la previsió de dues places per 
cada 100 m2 construïts.  
Per a l’ús comercial li serà d’aplicació, en cada cas, la Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments comercials, i 
concretament els articles 6 i 9. Aixi mateix es poden implantar establiments comercials singulars (ECS), que comprenen 
els establiments de venda a l’engròs i, els dedicats, essencialment, a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions 
i altres vehicles, de maquinària de materials per a la construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i 
vivers. tots els quals es poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent ho prevegi.  
Les places mínimes d’aparcament per l’us hoteler s’estableixen segons:  
• Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d’aparcament per cada tres habitacions.  
• Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions.  
• Els altres, una plaça per cada sis habitacions. En tots els casos les dimensions mínimes per aparcament seran de 
2,50x5,00 metres. 

 
I finalment, al nord de l’àmbit d’estudi trobem una qualificació urbanística on s’admet exclusivament l’ús 
residencial, tot i que inclou la zona on es troba ubicat el Grill Restaurant el Racó d’en Miquel, actualment en actiu, 
i la zona del que s’anunciava com Restaurant Bar Grill El Bolero i discoteca 2+2, avui clausurats: 

 
ZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA, CLAU 5 

Article 101. Zona d'edificació aïllada (clau 5) i (clau 5.3)  
1. Definició  
Correspon a les trames caracteritzades per la disposició aïllada de l'edificació respecte a la parcel·la, amb un alt 
percentatge d'espais lliures privats i una baixa densitat d'habitatges, amb la consegüent obtenció d'unes òptimes 
condicions ambientals. Comprèn principalment les edificacions més recents.  
2. Ordenació  
El tipus d'ordenació correspon al d'edificació aïllada  
3. Parcel·lació  
S’haurà de respectar una parcel·la mínima de 400 m² amb façana mínima de 15 metres.  
4. Ocupació, edificabilitat i densitat netes.  
L'ocupació màxima per parcel·la és del 40%. L'edificabilitat màxima per parcel·la es de 0,50 m² sostre per m² de sòl La 
densitat màxima es d’un habitatge per parcel·la. Les edificacions se separaran 3 metres de la línia de façana de la 
parcel·la. Així mateix, les edificacions se separaran 3 metres dels altres límits de la parcel·la, excepte quan es tracti de 
garatges que es podran adossar a una mitgera (límit lateral) sempre i quan l'alçària total d’aquesta edificació no 
sobrepassi els 3 metres.  
5. Alçària reguladora màxima:  
L'alçària reguladora màxima de l’edificació serà de 7,00 metres (corresponents a PB+PP). Aquesta alçària es mesurarà a 
cada punt a partir de la cota natural del terreny. 
6. Condicions d'ús  
Els usos permesos són: Habitatge unifamiliar, amb la obligatorietat de disposar d'una plaça de garatge aparcament 
privat per parcel·la, de dimensions 2,50x5,00 metres i oficines i serveis. 

 
Totes aquestes qualificacions urbanístiques es troben reflectides als plànols número 5 i 6. 
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Com a conclusió de l’anàlisi de la normativa urbanística que afecta a aquest àmbit, podem veure que de 
les quatres qualificacions que el POUM estableix, en tres d’elles s’admet l’ús de restauració, tot i que únicament 
s’hi ha arribat a implantar la restauració en dos parcel·les (La taberna del Cargol a la zona 2 i l’Hostal Serra a la 
zona 7.1), mentre que a la zona d’edificació aïllada on no s’admet l’ús de restauració, s’hi ha arribat a implantar 
dues activitats (Grill Restaurant el Racó d’en Miquel, actualment en actiu, i la zona del que s’anunciava com 
Restaurant Bar Grill El Bolero juntament amb la discoteca 2+2, avui clausurats.) 

 
 

1.6. ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL I MUNICIPAL 
 
L’adequació de la present modificació del POUM de Pont de Molins en l’àmbit de la Zona d’edificació 

aïllada, clau 5, es justifica en base a que l’objecte de la modificació, que es limita a ampliar els usos residencials 
admesos a la zona 5 amb altres usos de serveis de restauració, no és contrari al Creixement Mitjà que el PTCG 
estableix per a Pont de Molins, es sitúa dins l’àrea de Sòl Residencial i Usos Compatibles que el PDUSUF 
estableix, i s’ubica dins el Sòl Urbà Consolidat com a Zona d’Edificació Aïllada que estableix el POUM, 
establintse un règim  d’usos compatibles amb l’ús residencial existent, recaient  la competència per a regular 
aquests usos en l’àmbit estrictament municipal. 

 
 

1.7. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT D’ESTUDI. USOS IMPLANTATS.  
 

L’àmbit d’estudi abasta quatre zones amb diferent qualificació urbanística, que es corresponen també a 
diferents etapes del creixement urbanístic d’aquesta àrea situada entre l’antiga carretera de França i la seva variant 
per fora del municipi.   
 
 

 
TRAM ENTRE CARRETERES  
 

Aquestes quatre àrees o zonificacions urbanístiques són de sud a nord: 
 
 

ZONA DE CONSOLIDACIÓ URBANA, CLAU 2 
ZONA MIXTA DEL PLA PARCIAL CP1, CLAU M 
ZONA DE TERCIARI, CLAU 7.1 
ZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA, CLAU 5 

 

 Veiem, que a banda de la Zona Mixta del Pla Parcial CP1, encara pendent de consolidació per l’edificació, 
en la resta de zones s’han implantat activitats que tenen per objecte la restauració. I això segueix la lògica de la 
voluntat i idoneïtat d’aquesta àrea per la prestació de serveis de restauració tant als viatgers de temporada estival 
(IMD 30.000 vehicles), com al nombrós públic francès que a diari travessa la frontera tant per efectuar compres 
com atret precisament per l’oferta de restauració.  
 

Finalment, la proximitat a distància peatonal de la plataforma logística de transports ubicada al veí sector 
Via Augusta, quines perspectives de desenvolupament són encara de major augment en quant es completi el 
projecte de reparcel·lació actualment en tràmit i es procedeixi a la seva urbanització, fan que la vocació de 
prestació de serveis i terciària d’aquesta àrea continui vigent. 
 
 

 
 
 

Pel que fa referència a la tolerància d’usos terciaris i de restauració que s’han anat establint en cada una 
d’aquestes quatre àrees, en relació als usos residencials que també s’estan consolidant, majoritàriament en 
tipologia aïllada i unifamiliar, no s’han detectat problemes de molèsties ni d’incompatibilitats entre ells, llevat dels 
ja descrits de discoteca i exercici d’activitats amparades pel Decret 217/2002 tant pels seu horaris com per la 
degradació social que comportaven. 
 

El fet que no s’hagin produït molèsties entre els usos de restauració, que ara es pretenen reimplantar a la 
zona d’Edificació aïllada segurament tenen a veure en la gran amplada de l’antiga carretera (carrer Alberes i del 
Pont), que suposa també una gran disponibilitat d’espais d’aparcament en via pública, i a que alguna d’aquestes 
activitats (Restaurant el Racó d’en Miquel, Hostal Serra i la Taberna del Cargol, tenen accés des de la carretera N-
II i els seus carrers adjacents (carrer del Roure, carrer Cabanes), i disposen dels seus propis espais d’aparcament 
segregats de les vies públiques i orientats capa la N-II. 
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1.7.1. ZONA DE CONSOLIDACIÓ URBANA CLAU 2. 
 
Es tracta de la zona històrica de creixement en raval al llarg de la carretera on tradicionalment s’han anat 
desenvolupant tant l’ús residencial com els usos de serveis inicialment relacionats amb el trànsit de viatgers. 

 

 
 
 

 
 
De les cinc parcel·les existents, una està destinada a l’activitat de restaurant (La Taberna del Cargol) i una altra a 
una activitat comercial de venda de mobiliari d’anticuari (El Roure vell). S’inserten imatges de cada parcel·la amb 
les seves les edificacions, de sud a nord. 
         

 
 

CARRER DEL PONT 44.  
CAN TALENA 

 
 

CARRER DEL PONT 46.  

 
 

CARRER DEL PONT 48.  
RESTAURANT LA TABERNA DEL CARGOL 

 
 

CARRER DEL PONT 50.  
EL ROURE VELL. MOBILIARI D’ANTICUARI 

 

CARRER DEL PONT 52. 
CASA I PATI ANNEX 
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1.7.2. ZONA MIXTA DEL PP CP1 CLAU M. 
 

 Es tracta d’una zona de recent tramitació a través del Pla parcial urbanístic del sector CP1 classificat a 
l’empara del PGOU de 1983, i per aquest motiu encara en consolidació per l’edificació. Com el nom de la zona 
indica, es combinen els usos comercials i de serveis en planta baixa i els usos residencial en planta primera. 

 

 
 

 
 

Resten encara 8 solars per edificar, trobant-se construïts un solar doble, ocupat per una activitat de lloguers de 
Grues (Almagrusa), i un altre solar doble, ocupat per un taller de serralleria (Serralleria Martínez). 

 
 

CARRER DEL PONT 54,56,58,60.  
SOLARS SENSE EDIFICAR 

 
 

CARRER DEL PONT 62-64.  
LLOGUER I MANTENIMENT DE GRUES 
ALMAGRUSA  

 
 

CARRER DEL PONT  
ZONA VERDA PÚBLICA  

 
 

CARRER DEL PONT 66,68,70,72.  
SOLARS SENSE EDIFICAR 

 

CARRER DEL PONT 74-76. 
SERRALLERIA MARTINEZ 
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1.7.3. ZONA DE TERCIARI CLAU 7.1 
 
Es tracta d’una zona destinada exclusivament a serveis hotelers i de restauració, també qualificada a 

l’empara del PGOU de 1983, i on es va implantar efectivament aquest ús de restaurant-hotel amb un garatge 
annex. 
 

 
 

 
Es tracta d’una parcel·la única, que té el seu accés principal des de la carretera N-II. 

 
 

CARRER DEL PONT 78.  
VISTA DEL GARATGE 

 
 

CARRER DEL PONT 78.  
VISTA DE LES HABITACIONS  

 
 

CARRER DEL PONT 78 
VISTA DES DEL CARRER DEL ROURE  

 
 

CARRER DEL PONT 78.  
ENTRADA DES DE LA N-II 

 

CARRER DEL PONT 78. 
VISTA GENERAL DES DE LA N-II 
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1.7.4. ZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 5 
 
Es tracta d’una zona sorgida com a desenvolupament de la urbanització els Cellers, en la qual el POUM de 2013 
en va restringir els usos terciaris i de serveis bàsicament per resoldre la problemàtica que generava l’activitat 
desenvolupada a la discoteca 2+2. 
 

 
 

 
 

En aquesta zona hi trobem el Bar Restaurant el Racó d’en Miquel, un solar sense edificar, dos habitatges 
unifamiliars i l’edificació que va ser ocupada per l’activitat de Bar Restaurant Grill El Bolero i la discoteca 2+2. 
En superfície construïda, els usos terciaris superen els usos residencials. 

 
 

CARRER ALBERES 2.  
BAR RESTAURANT EL RACÓ D’EN MIQUEL 

 
 

CARRER ALBERES 4.  
SOLAR SENSE EDIFICAR  

 
 

CARRER ALBERES 6 
HABITATGE UNIFAMILIAR 

 
 

CARRER ALBERES 8.  
HABITATGE UNIFAMILIAR 

 

CARRER ALBERES 10. 
BAR RESTAURANT GRILL EL BOLERO I 
DISCOTECA 2+2 
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VISTA DES DE LA N-II. EN PRIMER TERME EL RESTAURANT EL RACÓ D’EN MIQUEL. AL FONS EL 2+2 

 
RESTAURANT EL RACÓ D’EN MIQUEL DES DE LA N-II.  

 

DISCOTECA EL 2+2 DES DE LA N-II 

 
ENTRADA DISCOTECA 2+2 I BAR-RESTAURANT DES DEL CARRER ALBERES.  

 



Modificació d’usos del POUM de Pont de Molins entre l’antiga i la nova carretera N-II  2020-038 - Pàg: 20  

PONT DE MOLINS 

 1.8. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 
 

L’estructura de la propietat actual en l’àmbit que és objecte de modificació de POUM amb l’ampliació 
d’usos admesos amb l’ús de restauració està conformat per cinc finques. 

 
L’article 99 del Text Refós de la Llei d’urbanisme indica que les modificacions d’instruments de 

planejament general que comportin una transformació dels usos establerts anteriorment han d’incloure en la 
documentació les especificacions sobre la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les 
finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i 
els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la 
incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les certificacions pertinents expedides pel 
Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En el cas de manca d’identificació del propietari en el 
Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha 
un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat.  

 
El present expedient comporta únicament una introducció d’usos addicionals de restauració, i en consequència no 
es considera necessari procedir a la identificació registral dels titular. Això no obstant es reprodueix a continuació 
la fitxa cadastral de les parcel·les privatives afectades per la present modificació: 
 
Carrer Alberes 2. Referència cadastral 4453305DG9845S0001GS 

 
 
Carrer Alberes 4. Referència cadastral 4453304DG9845S0001YS 

 

 
Carrer Alberes 6. Referència cadastral 4453303DG9845S0001BS 

 
 
Carrer Alberes 8. Referència cadastral 4453302DG9845S0001AS 

 
 
Carrer Alberes 10. Referència cadastral 4453301DG9845S0001WS 
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1.9. OBJECTIUS I CRITERIS. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
 La present modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins es proposa donar 
compliment als següents objectius: 
 

a) Establir la compatibilitat d’usos terciaris de serveis de restauració amb els usos 
residencials admesos en un àmbit homogeni de planejament, delimitat físicament 
per l’antiga carretera, avui carrers del Pont i Alberes, i la variant de la carretera N-II. 

b) Regular la conveniència de mantenir els usos de restauració existents en l’àmbit 
de la Zona d’Edificació Aïllada Clau 5, on actualment estan exclosos del règim 
d’usos admesos. 

c) Evitar la degradació física d’edificacions on s’havien desenvolupat activitats 
terciàries, avui clausurades, on actualment s’admet únicament l’ús residencial, i que 
per llur tipologia i volum edificat són susceptibles d’admetre usos terciaris de 
restauració.  

d) Evitar la degradació social de les edificacions abandonades, on s’ha clausurat 
l’activitat, susceptibles de ser ocupades il·legalment sense disposar de les 
condicions d’habitabilitat necessàries. 

e) Corregir l’omissió en que va incórrer el POUM vigent, guiat en aquell moment 
més per la voluntat de corregir d’alguns usos implantats com era el de discoteca i 
local  amparat pel Decret 217/2002, d'1 d'agost, que creva distorsions amb els usos 
residencials veïns, que no pas guiat per donar un tractament d’usos més homogeni 
en tot el front edificat de la carretera N-II. 

 
D’entre els criteris adoptats per a l'ordenació del la present modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, podem esmentar els següents: 
 

a) Mantenir els paràmetres que regulen l’edificació, tals com aprofitament urbanístic, 
edificabilitat, ocupació, alçades reguladores i demès paràmetres secundaris 
reguladors, sense generar augments d’aprofitament ni d’intensitat d’usos i en 
conseqüència no generar la necessitat de majors cessions d’espais lliures ni 
equipament públics. 
 

b) Esmenar les disfuncions que es produeixen en aquest àmbit, proposant la inclusió 
de l’ús de restauració a la zona d’edificació aïllada, clau 5, per tal de donar un 
tractament homogeni en aquest front de la carretera 
 

c) Introduir una subzona dins la zona d’edificació aïllada on s’estableixen els usos de 
restauració addicionals als residencials limitats a aquests espais entre carreters que 
tenen una vocació històrica de prestació de serveis terciaris. 

 
d) Considerar els usos de restauració compatibles amb els usos residencials ja 

establerts en aquest àmbit entre carreteres, i que s’han anat desenvolupant de forma 
pacífica i compatible amb el barri on s’ubiquen. 

 
e) Modificar la normativa urbanística reguladora d’aquesta subzona, de forma que 

s’admetin també com a usos admesos els usos de restauració tal com queden definits 
al POUM vigent. 

 
 

 
 

1.10. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA. 
 

Com s’ha exposat a l’apartat anterior, la proposta urbanística concreta consisteix en: 
 
1. Modificar el plànol d’ordenació O-3a Ordenació detallada-Aliniacions i Rasants del vigent POUM, 

modificant la Clau 5 de la zona compresa entre el carrer Alberes i la Carretera N-II per la Clau 5r, en 
referència a l’admisió d’usos de restauració. 
 

2. Modificar el redactat de l’actual Article 101. Zona d'edificació aïllada (clau 5) i (clau 5.3), incloent-hi la 
nova Clau 5r, on dins el règim d’usos admesos s’admeti també l’ús de restauració tal com el defineix el 
mateix POUM. 
 

En aquest sentit, l’actual redactat de l’article 101 de la normativa urbanística, que es reprodueix a la columna 
de l’esquerra, es veuria modificat pel nou redactat que es reproduiex a la dreta, assenyalant amb negreta les 
modificacions introduïdes per facilitar-ne la seva comprensió: 
 
Redactat actual:         Efectes de la modificació: 

 
Article 101. Zona d'edificació aïllada (clau 5) i (clau 5.3) 
 
1. Definició 
Correspon a les trames caracteritzades per la disposició 
aïllada de l'edificació respecte a la parcel·la, amb un alt 
percentatge d'espais lliures privats i una baixa densitat 
d'habitatges, amb la consegüent obtenció d'unes òptimes 
condicions ambientals. 
Comprèn principalment les edificacions més recents. 
 
2. Ordenació 
El tipus d'ordenació correspon al d'edificació aïllada 
 
3. Parcel·lació 
S’haurà de respectar una parcel·la mínima de 400 m² amb 
façana mínima de 15 metres. 
 
4. Ocupació, edificabilitat i densitat netes. 
L'ocupació màxima per parcel·la és del 40%. 
L'edificabilitat màxima per parcel·la es de 0,50 m² sostre per 
m² de sòl. 
La densitat màxima es d’un habitatge per parcel·la. 
Les edificacions se separaran 3 metres de la línia de façana 
de la parcel·la. Així mateix, les edificacions se separaran 3 
metres dels altres límits de la parcel·la, excepte quan es 
tracti de garatges que es podran adossar a una mitgera 
(límit lateral) sempre i quan l'alçària total d’aquesta 
edificació no sobrepassi els 3 metres. 
 
5. Alçària reguladora màxima: 
L'alçària reguladora màxima de l’edificació serà de 7,00 
metres (corresponents a PB+PP). 
Aquesta alçària es mesurarà a cada punt a partir de la 
cota natural del terreny. 
 

 

 
Article 101. Zona d'edificació aïllada (clau 5), (clau 5r) i (clau 
5.3) 
1. Definició 
Correspon a les trames caracteritzades per la disposició 
aïllada de l'edificació respecte a la parcel·la, amb un alt 
percentatge d'espais lliures privats i una baixa densitat 
d'habitatges, amb la consegüent obtenció d'unes òptimes 
condicions ambientals. 
Comprèn principalment les edificacions més recents. 
 
2. Ordenació 
El tipus d'ordenació correspon al d'edificació aïllada 
 
3. Parcel·lació 
S’haurà de respectar una parcel·la mínima de 400 m² amb 
façana mínima de 15 metres. 
 
4. Ocupació, edificabilitat i densitat netes. 
L'ocupació màxima per parcel·la és del 40%. 
L'edificabilitat màxima per parcel·la es de 0,50 m² sostre per 
m² de sòl. 
La densitat màxima es d’un habitatge per parcel·la. 
Les edificacions se separaran 3 metres de la línia de façana 
de la parcel·la. Així mateix, les edificacions se separaran 3 
metres dels altres límits de la parcel·la, excepte quan es 
tracti de garatges que es podran adossar a una mitgera 
(límit lateral) sempre i quan l'alçària total d’aquesta 
edificació no sobrepassi els 3 metres. 
 
5. Alçària reguladora màxima: 
L'alçària reguladora màxima de l’edificació serà de 7,00 
metres (corresponents a PB+PP). 
Aquesta alçària es mesurarà a cada punt a partir de la 
cota natural del terreny. 
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6. Condicions d'ús 
Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar, amb la obligatorietat de disposar 
d'una plaça de garatge aparcament privat per parcel·la, 
de dimensions 2,50x5,00 metres i oficines i serveis. 
 
 
 
7. Condicions formals 
7.1. Composició 
La composició serà lliure, tant pel que fa a les façanes 
com a la distribució interior, sense perjudici del 
compliment de les determinacions contingudes als 
articles corresponents als paràmetres d'edificació del 
present document que permeten una millor integració a 
l’entorn on se situen. 
 
7.2. Espais lliures de parcel·la 
L'espai lliure de parcel·la s'haurà d'enjardinar, 
permetent-se l'ocupació per a piscines i per a les rampes 
d'accés al soterrani. 
 
7.3. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran 
en tota la seva longitud a les alineacions que es fixen en 
els plànols normatius. 
Aquests tancaments tindran una part opaca no superior a 
1 metre de la rasant del vial en cada punt. Es podrà 
arribar fins a 2,00 metres d'alçària mitjançant un 
tractament calat exclusivament amb materials tipus filat 
metàl·lic, fusta, ferro o amb vegetació. 
Els tancaments entre partions mantindran aquestes 
condicions. L'alçària en aquests casos es mesurarà des de 
la cota natural del terreny. 
 
7.4: Colors de façana 
S'aplicaran principalment els colors tradicionals de la 
zona, com són els de la gamma dels terrossos: ocres, 
mangres, sienes, etc. 
La zona 5.3 correspon a la zona d’edificació aïllada del 
sector Polígon CP1 “Carrer del Pont” amb Pla parcial 
aprovat en data 4 de novembre de 2003 i publicat en el 
DOGC en data 11 d’agost de 2004. 
 

6. Condicions d'ús 
Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar, amb la obligatorietat de disposar 
d'una plaça de garatge aparcament privat per parcel·la, 
de dimensions 2,50x5,00 metres i oficines i serveis. 
A la subzona 5r, situada entre el carrer Alberes, del 
Roure i la Carretera N-II, s’admet a més l’ús de 
restauració.  
 
7. Condicions formals 
7.1. Composició 
La composició serà lliure, tant pel que fa a les façanes 
com a la distribució interior, sense perjudici del 
compliment de les determinacions contingudes als 
articles corresponents als paràmetres d'edificació del 
present document que permeten una millor integració a 
l’entorn on se situen. 
 
7.2. Espais lliures de parcel·la 
L'espai lliure de parcel·la s'haurà d'enjardinar, 
permetent-se l'ocupació per a piscines i per a les rampes 
d'accés al soterrani. 
 
7.3. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran 
en tota la seva longitud a les alineacions que es fixen en 
els plànols normatius. 
Aquests tancaments tindran una part opaca no superior a 
1 metre de la rasant del vial en cada punt. Es podrà 
arribar fins a 2,00 metres d'alçària mitjançant un 
tractament calat exclusivament amb materials tipus filat 
metàl·lic, fusta, ferro o amb vegetació. 
Els tancaments entre partions mantindran aquestes 
condicions. L'alçària en aquests casos es mesurarà des de 
la cota natural del terreny. 
 
7.4: Colors de façana 
S'aplicaran principalment els colors tradicionals de la 
zona, com són els de la gamma dels terrossos: ocres, 
mangres, sienes, etc. 
La zona 5.3 correspon a la zona d’edificació aïllada del 
sector Polígon CP1 “Carrer del Pont” amb Pla parcial 
aprovat en data 4 de novembre de 2003 i publicat en el 
DOGC en data 11 d’agost de 2004. 
 

 
 
  
1.10.1. DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D’ACTUACIÓ.  
 
 Per tractar-se d’un expedient de modificació puntual que afecta únicament a la incorporació acotada en 
una zona d’usos de restauració, no resulta necessari establir cap mecanisme de gestió urbanística que faci necessari 
procedir a desenvolupar cap sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, i en conseqüència no correspon 
delimitar cap polígon d’actuació ni establir-ne cap sistema d’actuació.  

1.10.2. PLA D’ETAPES. 
 

El desenvolupament de les previsions d’aquesta modificació puntual no precisa cap actuació d’obres 
bàsiques d’urbanització, atès que la zona d’actuació es tracta de sòl urbà consolidat i dotat dels serveis 
d’urbanització que li donen condició de solar, i per tant no cal preveure el seu desenvolupament en etapes. 

 
 
1.11. RESERVA HABITATGES PROTECCIÓ PÚBLICA. 
 
 Aquesta modificació puntual del POUM no comporta la necessitat d’efectuar reserva per a habitatges de 
protecció que indica el Decret legislatiu 1/2010. 
 
 
1.12. MOBILITAT SOSTENIBLE. 
 

El decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, 
determina que és necessari l’estudi d’avaluació de mobilitat en les modificacions de planejament urbanístic 
general quan aquestes comporten nova classificació en sòl urbà o urbanitzable. 

 
En el present cas, la modificació plantejada no altera la qualificació del sòl, no té caràcter substancial 

sobre les estratègies, directrius, propostes o cronologia dels plans, ni poden comportar repercussions significatives 
sobre el la mobilitat i en conseqüència el document no està sotmès a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
Per tant, no resulta obligatori incorporar un estudi específic d’avaluació de mobilitat generada.  
 
 
1.13. MEMORIA SOCIAL. 
 
 El present document com a modificació puntual d’usos del planejament urbanístic general no comporta la 
necessitat d’incorporar memòria social. 
 
 
1.14. ESTUDI AMBIENTAL. INFORME AMBIENTAL. 
 

D’acord amb els articles 5, 6 i 7 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes i segona la llei  la llei estatal 21/2013 i 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, la modificació plantejada no altera la qualificació del sòl, no té caràcter 
substancial sobre les estratègies, directrius, propostes o cronologia dels plans, ni poden comportar repercussions 
sobre el medi ambient que no hagin estat avaluades anteriorment, i en conseqüència el document no està sotmès a 
avaluació ambiental estratègica ordinària. En conseqüència no resulta necessari incorporar cap estudi ambiental. 

 
 

 
 

Figueres, gener de 2021 
 
 
 
 

M.Mercè Oriol Hilari, arquitecta 
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2.1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
2.1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA. 
 
Article 1. Naturalesa. 
 
 Aquest Pla té la condició de Modificació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i es redacta d'acord 
amb les disposicions del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme  en  
endavant LU (text consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012), i d’acord amb el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (text consolidat), i d'acord amb 
les determinacions del document de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en allò que no es modifiquen, 
determinacions que s'hauran d'acomplir al llarg del seu desplegament. 
 
Article 2. Àmbit territorial. 
 
 L’àmbit territorial d’aquesta Modificació és l'assenyalat en els plànols de projecte corresponents, dintre del 
terme municipal de Pont de Molins, entre el carrer Alberes, la Carretera N-II i el carrer del Roure. 
 
Article 3. Vigència. 
 
 Aquesta Modificació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entrarà en vigor a partir de la publicació 
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 l’art. 94 del Decret legislatiu 1/2010. 
 
Article 4. Obligacions. 
 
 Els particulars, igual que l’administració pública, queden obligats a complir les disposicions sobre 
ordenació urbanística contingudes en aquest instrument de planejament i gestió que se’n derivin, d’acord amb el 
que disposa l’article 106.2 de la LU. 
 
Article 5. Interpretació del Pla. 
 
 En aplicació de l'article 10 de la LU, els dubtes en la interpretació d'aquest document produïts per 
imprecisió o contradicció entre determinacions del propi document, es resolen atenent els criteris de menor 
edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i aplicant el principi general 
d'interpretació integrada de les normes. 

 
En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que el conflicte es 

refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que cal atenir-se a la superfície real. 
 

Article 6. Determinacions del Pla. 
  
Les determinacions d’aquesta modificació del POUM es despleguen en els següents documents: 
 

- Memòria i estudis justificatius.  
- Normes urbanístiques. 
- Agenda. Programa d’actuació. 
- Avaluació econòmica i financera 
- Plànols d’informació i ordenació.   

 
 
 
 

 
2.2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 
 
2.2.1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA. 
 
Article 7. Classificació i Qualificació del sòl. 
 
 Aquesta Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  de Pont de Molins no altera la 
classificació urbanística del sòl. Dins les qualificacions de sòl urbà consolidat incorpora una nova subclau 5r de la 
zona d’Edificació aïllada, clau 5, on s’introdueix l’ús de restauració. 
 
Article 8. Desplegament del Pla. 
 
 La present Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no precisa l’execució d’obres bàsiques 
ni complementàries d’urbanització, per quant ens trobem en sòl urbà consolidat i les parcel·les disposen de 
condició de solar i son aptes directament per a la seva edificació, i en conseqüència no precisa ser desplegat a 
través d’aquests tipus de projectes d’urbanització.  
 

Tampoc precisen del seu desplegament a través de planejament derivat, sens perjudici que es puguin 
tramitar i redactar Plans especials amb alguna de les finalitats contemplades per la Llei d’Urbanisme. 
 
 
2.2.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA. 
 
Article 9. Sistema d’actuació. 
 
 No resulta necessari procedir a cap repartiment de càrregues ni beneficis, i en conseqüència no es delimita 
cap polígon d’actuació ni s’estableix cap sistema d’actuació. 
 
 
2.2.3. NORMATIVA REGULADORA. 
 
Article 11. Modificació de l’article 101 del POUM. 
 
Es modifica l’article 101 del POUM, en el sentit d’admetre a la subclau 5r l’ús de restauració, quedant  redactat 
l’esmentat article amb el següent tenor literal:  
 

Article 101. Zona d'edificació aïllada (clau 5), (clau 5r) i (clau 5.3) 
 
1. Definició 
Correspon a les trames caracteritzades per la disposició aïllada de l'edificació respecte a la 
parcel·la, amb un alt percentatge d'espais lliures privats i una baixa densitat d'habitatges, amb 
la consegüent obtenció d'unes òptimes condicions ambientals. 
Comprèn principalment les edificacions més recents. 
 
2. Ordenació 
El tipus d'ordenació correspon al d'edificació aïllada 
 
3. Parcel·lació 
S’haurà de respectar una parcel·la mínima de 400 m² amb façana mínima de 15 metres. 
 
4. Ocupació, edificabilitat i densitat netes. 
L'ocupació màxima per parcel·la és del 40%. 
L'edificabilitat màxima per parcel·la es de 0,50 m² sostre per m² de sòl. 
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La densitat màxima es d’un habitatge per parcel·la. 
Les edificacions se separaran 3 metres de la línia de façana de la parcel·la. Així mateix, les 
edificacions se separaran 3 metres dels altres límits de la parcel·la, excepte quan es tracti de 
garatges que es podran adossar a una mitgera (límit lateral) sempre i quan l'alçària total 
d’aquesta edificació no sobrepassi els 3 metres. 
 
5. Alçària reguladora màxima: 
L'alçària reguladora màxima de l’edificació serà de 7,00 metres (corresponents a PB+PP). 
Aquesta alçària es mesurarà a cada punt a partir de la cota natural del terreny. 
 
6. Condicions d'ús 
Els usos permesos són: 
Habitatge unifamiliar, amb la obligatorietat de disposar d'una plaça de garatge aparcament 
privat per parcel·la, de dimensions 2,50x5,00 metres i oficines i serveis. 
A la subzona 5r, situada entre el carrer Alberes, del Roure i la Carretera N-II, s’admet a més 
l’ús de restauració.  
 
7. Condicions formals 
7.1. Composició 
La composició serà lliure, tant pel que fa a les façanes com a la distribució interior, sense 
perjudici del compliment de les determinacions contingudes als articles corresponents als 
paràmetres d'edificació del present document que permeten una millor integració a l’entorn on 
se situen. 
 
7.2. Espais lliures de parcel·la 
L'espai lliure de parcel·la s'haurà d'enjardinar, permetent-se l'ocupació per a piscines i per a les 
rampes d'accés al soterrani. 
 
7.3. Tanques 
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran en tota la seva longitud a les 
alineacions que es fixen en els plànols normatius. 
Aquests tancaments tindran una part opaca no superior a 1 metre de la rasant del vial en cada 
punt. Es podrà arribar fins a 2,00 metres d'alçària mitjançant un tractament calat exclusivament 
amb materials tipus filat metàl·lic, fusta, ferro o amb vegetació. 
Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions. L'alçària en aquests casos es 
mesurarà des de la cota natural del terreny. 
 
7.4: Colors de façana 
S'aplicaran principalment els colors tradicionals de la zona, com són els de la gamma dels 
terrossos: ocres, mangres, sienes, etc. 
La zona 5.3 correspon a la zona d’edificació aïllada del sector Polígon CP1 “Carrer del Pont” amb 
Pla parcial aprovat en data 4 de novembre de 2003 i publicat en el DOGC en data 11 d’agost de 
2004. 

 
  

 
 

Figueres, gener de 2021 
 
 
 

M.Mercè Oriol Hilari, arquitecta 

CAPÍTOL III.. ....... : AGENDA. PROGRAMA D’ACTUACIÓ. 
 
 

La present Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no precisa l’execució d’obres bàsiques 
ni complementàries d’urbanització, per quant ens trobem en sòl urbà consolidat i les parcel·les disposen de 
condició de solar i son aptes directament per a la seva edificació, i en conseqüència no precisa ser desplegat a 
través d’aquests tipus de projectes d’urbanització.  
 

Tampoc precisen del seu desplegament a través de planejament derivat, sens perjudici que es puguin 
tramitar i redactar Plans especials amb alguna de les finalitats contemplades per la Llei d’Urbanisme. 

 
Igualment, no resulta necessari procedir a cap repartiment de càrregues ni beneficis, ni correspon delimitar 

cap polígon d’actuació ni establir cap sistema d’actuació. 
 
En conseqüència, no es veu alterada l’Agenda ni el Programa d’actiació del vigent POUM de Pont de 

Molins. 
 
 
 

CAPÍTOL IV. ....... : AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. 
  

La present modificació puntual del POUM de Pont de Molins no altera l’Agenda Econòmico-Financera 
del vigent planejament, atès que no comporta actuacions públiques ni en obres de dotació de serveis ni de 
desenvolupament del planejament. 

 
 

 
 
 

Figueres, gener de 2021 
 
 
 

M.Mercè Oriol Hilari, arquitecta 
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CAPÍTOL V. ....... : PLANOLS 
 
 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 
 
 

Nº PLÀNOL  ESCALA A-3 
1 EMMARCAMENT TERRITORIAL  1/ 5.000 
2 ORTOFOTOMAPA  1/ 2.000 
3 TOPOGRÀFIC. ÀMBITS D’ESTUDI I MODIFICACIÓ  1/ 2.000 
4 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  1/ 2.000 
5 PLANEJAMENT VIGENT 

POUM 
 1/ 2.000 

6 USOS IMPLANTATS  1/ 2.000 
7 MODIFICACIÓ POUM  1/ 2.000 
8 MODIFICACIÓ POUM 

Plànol O-3a. Ordenació detallada alineacions i rasants 
 1/ 1.000 
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