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1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 

El planejament vigent el constitueixen les Normes Subsidiàries de Planejament que es varen 
aprovar definitivament en data de 13 de novembre de 1984 produint-se la seva publicació el 
dia 16 de Gener de 1985. 

Posteriorment a la aprovació de les Normes Subsidiàries l’any 1985 s’han aprovat dues 
modificacions de Planejament Concretament són: 

− Modificació Normes subsidiàries en les unitats d'actuació UA2 i UA3 aprovada el 
10/02/1999 i publicada 08/07/1999. 

− Modificació número 4 de les Normes subsidiàries aprovada 02/10/2002 i publicada 
10/02/2003. 

2. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

La conveniència i la oportunitat de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en 
endavant POUM, es justifica per: 

− La necessitat d’unificar en un únic document urbanístic la situació del planejament 
municipal. 

− L’obligatorietat d’adaptar el conjunt de les determinacions urbanístiques a la legislació 
vigent, principalment l’urbanística i l’ambiental. 

− L’obligatorietat d’adaptar el planejament municipal als plans i programes territorials i 
sectorials vigents. 

− La voluntat municipal de procedir, després de 30 anys de vigència de les NNSS/84, a 
una revisió del marc de referència urbanística local. 

La present memòria dóna compliment a les previsions normatives exigides en els articles 
59.1.a) i 59.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 

3. MARC LEGAL 

El marc legal per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal és el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (en endavant TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant RLUC) i al Decret 
64/2014 pel qual s'aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.  

D’acord amb aquest marc legal de referència l’ordenació urbanística del municipi ha de 
perseguir: 

− La utilització racional del territori i el medi ambient. 

− Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural. 
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− Garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

− Configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la 
cohesió social. 

− Potenciar la rehabilitació i renovació del sòl urbà. 

− Consolidar un model de territori globalment eficient. 

− Fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els 
processos urbanístics. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació integral del territori que 
abasta el terme municipal i l’hi correspon : 

− Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent. 

− Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 
urbanístic. 

− Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el 
desenvolupament. 

− Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori. 

− Definir els objectius mediambientals. 

− Reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública si s’escau. 

4. TRAMITACIÓ 

En referència a la capacitat de tramitació administrativa dels documents del Pla d’Ordenació 
Urbanística municipal: 

“Correspon de formular els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes 
d'actuació urbanística municipal als ajuntaments” tal com s’expressa en l’article 76 de la 
LUC. 

A més, tal com recull l’article 85 de la mateixa, 

“1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que 
estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans  urbanístics derivats en què la 
competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord 
d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprovació 
provisional. 

.......... 

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha acordat 
l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de 
convocatòria de la informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de 
l'acord d'aprovació inicial. 

5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un pla 
urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
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sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de 
més llarg. 

6. En el cas que, d'acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d'efectuar algun tipus d'avaluació 
ambiental d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un pla urbanístic derivat, l'estudi o l'informe 
ambiental que calgui ha d'ésser incorporat al pla i ha d'ésser sotmès a informació pública 
conjuntament amb aquest. En el cas que el pla urbanístic s'hagi de sotmetre al procediment de 
declaració d'impacte ambiental, aquesta declaració s'ha d'efectuar, segons correspongui, abans de 
l'aprovació provisional o abans de l'aprovació definitiva de l'expedient. 

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, s'ha de 
concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és 
objecte del pla. 

8. Si un pla d'ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat per 
l'ajuntament afectat, se li ha de concedir audiència per un termini d'un mes, a continuació de la 
informació pública. 

9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé 
d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en 
expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la 
figura superior.” 

Pel que fa a la tramitació ambiental del Pla s'ha de tenir en compte el redactat de l'article 
86.bis de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme 

Article 86 bis. Procediment d’avaluació ambiental d els instruments de planejament 
urbanístic  

1. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord 
amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment 
d’elaboració dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la 
desplega. Aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i 
programes, comporta necessàriament les actuacions següents:  

a) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental perquè emeti el document de referència, 
havent efectuat les consultes necessàries. L’òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes 
consultes si és part de l’Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan ambiental. 
La direcció general competent en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme ha d’elaborar l’informe 
territorial i urbanístic sobre l’avanç del pla, i l’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria ambiental 
perquè l’incorpori al document de referència.  

b) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de sostenibilitat ambiental 
d’acord amb el document de referència.  

c) El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades, 
conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla aprovat inicialment, per un període mínim de 
quaranta-cinc dies.  

d) L’elaboració, per l’òrgan o la persona que promogui el pla, de la memòria ambiental, amb l’acord de 
l’òrgan ambiental.  

e) La presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe de sostenibilitat ambiental, 
de la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental, mitjançant una declaració específica en 
què, si hi hagués discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i 
les mesures adoptades.  

f) La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats de l’article 28 de 
la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
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Les fases de tramitació del POUM, són: 

Fase preparatòria 

• Document de Participació Ciutadana 

• Suspensió de llicències. 

Fase d’Avanç de planejament 

• Redacció Avanç de  Pla. 

• Redacció l’Informe Ambiental Preliminar ( IAP). 

• Exposició pública termini 1 mes. 

• 1a Reunió Procés de participació ciutadana. 

• Sol·licitud del document de referència i Informe Territorial i Urbanístic al DTES – 
OTAA. 

Fase d’Aprovació inicial 

• Valoració suggeriments de la fase d'Avanç.  

• Redacció del POUM.  

• Redacció dels Estudis Complementaris.  

• Acord de ple aprovació Inicial i Suspensió de llicències.  

• Publicació aprovació inicial, sol·licitud de Informes i exposició pública 45 dies.  

• 2a Reunió de Participació Ciutadana.  

Fase d’Aprovació provisional 

• Valoració al·legacions i informes de la fase d'exposició pública.  

• Redacció de document per aprovació provisional que inclou memòria ambiental.  

• Sol·licitud a l'OTAA de la resolució ambiental definitiva i  segon informe territorial i 
urbanístic a la  CTU. 

• Aprovació provisional. 

Fase d’Aprovació provisional 

• Aprovació definitiva per part de la CTUG.  

• Redacció Text Refós, si s'escau.  

• Publicació del POUM.   

5. REDACCIÓ 

La redacció d’aquest Pla de Ordenació Urbanística Municipal ha estat encarregada per 
l’Ajuntament de Pontós a Josep Sallo i Collell, Arquitecte col·legiat núm 17.811/1 i 
competent per la redacció d’aquest instrument de planificació Urbanística.  



PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PONTÓS                                                                 11 

 

6. CONTINGUT DEL PLA 

El contingut del pla s’estructura a nivell documental en diversos documents que conformen 
una unitat. Aquesta estructura es correspon amb l’estructura establerta en el Registre de 
Planejament Urbanístic de Catalunya i per facilitar i estructurar tota la informació d'un 
POUM. Aquestes són: 

• Document núm.   0 –   Document de Síntesis. 
• Document  núm.  1 –   Memòria. 
• Document  núm.  2 –   Plànols informació. 
• Document  núm.  3 –   Plànols ordenació. 
• Document  núm.  4 –   Normativa. 
• Document  núm.  5 –   Catàlegs. 
• Document  núm.  6 –   Programa. 
• Document  núm.  7 –   Avaluació Ambiental. 
• Document  núm.  8 –   Estudi Avaluació Mobilitat Generada. 
• Document  núm.  9 –   Convenis. 
• Document  núm.  10 –  Estudis complementaris. 

7. DESENVOLUPAMENT DE LA REDACCIÓ DEL PLA 

El desenvolupament de la redacció del Pla s’adapta tant a l’estructura i contingut documental 
com a la tramitació.  Així doncs es poden establir unes fases seqüencials en el procés de 
redacció del Pla.  

• FASE I: ANALISI 

• FASE II: DIAGNOSI 

• FASE III: ALTERNATIVES 

• FASE IV: PREPARACIÓ 

• FASE V: PLANIFICACIÓ I NORMATIVA. 

Aquestes cinc fases venen acompanyades de la tramitació del document que introdueix les 
corresponents esmenes i modificacions i del seguiment del Pla  un cop aquest ja ha estat 
aprovat.  

Hi ha uns documents que pel seu significat especial es desenvolupen al llarg de totes les 
fases i sobretot al llarg de tota la tramitació. Això es degut a que la mateixa tramitació 
defineix un procés que conclou un document final. Aquests són: 

− Pla de Participació Ciutadana. 

− Procés d’Avaluació Ambiental.  

En la fase d’avanç de Pla es necessari com a mínim arribar a la fase III deixant les últimes 
fases pel document definitiu.  

A continuació s’adjunta un quadre explicatiu que resumeix el contingut i el desenvolupament 
de la redacció del Pla.  
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1. MEDI FISIC 

El terme municipal de Pontós de 13,54 km2 d’extensió, és situat a l'interfluvi del Fluvià i de la 
Muga, en les serres de poca elevació (altituds màximes inferiors als 166 m.) que marquen la 
terminació de la plana de l’al·luvió. S’estén entre el Fluvià. Límit meridional amb Bàscara, i la 
riera d'Alguema, afluent del Manol, que fa de divisòria septentrional amb el terme d’Ordis. El 
territori és drenat, a més, per petits cursos torrencials com la riera de Pontós. Hi ha boscos 
de pins, alzines i roures. El poble de Pontós (94 m) està situat en una petita vall, entre el 
Puig del Castell al S i el Puig de la Torre de l’Àngel al N.  

El municipi confronta amb els municipis de Bàscara al S, Ordis al N, Navata a l’W, Garrigàs 
a l’E, Borrassà al NE i Vilademuls al SW (Gironès).  

El municipi de Pontós, a més de la vila, està integrat pel poble de Romanyà d’Empordà, els 
veïnats del Castell i de la Pobla, i un gran nombre de masies disseminades (37% de la 
població).  

El límit oriental del terme coincideix amb el traçat de la carretera N-II, de la qual surten als 
accessos a Canyelles, a través de la GIP-5126, Pontós a través de la GIV-5125, i dues 
altres carreteres locals que connecten directament amb el veïnat del Castell i Romanyà 
d’Empordà, respectivament. A l’extrem NE i també resseguint el municipi per llevant, entra 
un tram de l’AP-7.  

 

Figura 1 : Àmbit Municipi.  
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2. MEDI BIOTIC 

Els hàbitats del municipi de Pontós s’agrupen en cincs grans categories amb diferent 
representativitat cadascuna d’elles: 

HABITAT SUPERFICIE            
( Hectàrees) Percentatge  % 

Conreus, prats i guarets 728,0 ha 53,8% 

Boscos 404,9 ha 30,0% 

Plantacions d’arbres i vivers 
de llenyoses 

93,2 ha 6,9% 

Boscos de ribera 83,0 ha 6,1% 

Àrees urbanitzades i grans 
infraestructures 

44,9 ha 3,2% 

Figura 2: Quadre distribució Hàbitats.  

La categoria dominant són els terrenys planers destinats al conreu, bàsicament d’herbàcies 
de secà, encara que també amb una forta representativitat de les plantacions d’arbres per a 
fusta (noguers) al sector de ponent i pollancres al S, i dels vivers de plantes llenyoses 
ubicades al S a l’entorn de Mas Vicenç; en total sumen el 60,7% de la superfície total del 
municipi. 

La següent tipologia són els boscos constituïts, monoespecíficament per pinedes de pi blanc 
amb sotabosc de màquies i amb brolles calcícoles, encara que també es troben petites 
densitats de boscos mixtes d’alzinar amb pi blanc, a l’entorn de Mas Vicenç. Representen en 
total el 30% de la superfície municipal. No s’han comptabilitzat les nombroses alineacions 
boscoses que separen les finques agrícoles. 

En tercer lloc destaquen els boscos de ribera, que ressegueixen els principals cursos 
d’aigua i que estan conformats per alberedes, salzedes i freixenedes. Ocupen un 6,1 % del 
territori de Pontós. 

Finalment, el teixit urbà ocupa un 1 % de la superfície municipal, mentre que les grans 
infraestructures com la línea fèrria de l’AVE, la N-II i l’AP-7 ocupen el 2,2 %, sumant en total 
el 3,2 % del territori de Pontós. No s’han comptabilitzat les carreteres de segon ordre. 

Quant a la vegetació diferenciem quatre tipus d’hàbitats diferents:  

1. Hàbitat forestal dens.  

Està ocupat monoespecíficament per les pinedes de pi blanc, que revesteixen el territori més 
enlairat del municipi, això és els pujols isolats i la part nord-occidental del terme. L’interior 
del bosc és ple de rebrots d’alzina que també ocupen la part frontal de tots aquests boscos. 

2. Hàbitat forestal linear.  

Està conformat per les filades de vegetació autòctona que s’arrengleren a les partions de 
finques agrícoles i que tenen una composició florística molt bàsica 
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3. Hàbitat fluvial.  

És el que es desenvolupa a l’entorn dels principals cursos d’aigua, sobretot a l’entorn del riu 
Fluvià, riera de Santa Llogaia i les rieres secundàries de la Por i Pontós. 

4. Hàbitat agrícola.  

Es desenvolupa en la plana agrícola del riu Fluvià, encara que també penetra en direcció 
NW a l’entorn del poble de Pontós, i també s’intercala entre les zones boscoses del N i W 
del terme.  

Les principals espècies vegetals presents a la plana agrícola són les relacionades amb el 
conreu d’herbàcies de secà i lleguminoses. 

Dins de l’espai agrícola cal esmentar la importància del conreu de plantes llenyoses, bé per 
a la venda en jardineria, bé per a l’obtenció de fusta. Així, cal destacar la producció de grans 
extensions de noguer i cirerer per a l’obtenció de fustes nobles a ponent del terme; i la vasta 
superfície de terrenys dins la plana al·luvial del Fluvià, destinats al conreu de vivers d’arbres 
i arbusts per a enjardinament. 

La informació sobre el medi biòtic es troba ampliada en la documentació d’Avaluació 
Ambiental.  

3. HIDROLOGIA 

El municipi de Pontós es troba en l’àmbit de dues conques hidrogràfiques: la de la Muga i la 
del riu Fluvià.  

El terç nord del terme està drenat per la riera d'Alguema, fent de divisòria la carretera de la 
Diputació GIP-5126 que va al poble de Canelles. Aquesta riera tributa a la Muga a l’altura 
del Pont del Príncep de Figueres. Es subdivideix en dues conques: la de la riera d’Àlguema i 
la del riu Regatim. La superfície total de la conca és de 3,98 km2, cosa que representa un 
29,4 % de la superfície municipal.  

La resta del municipi pertany a la conca del riu Fluvià, amb qui fa de límit sud i sud-oest. 
Està drenat per vàries rieres, de direcció N-S, entre les que hi destaquen: la riera de Santa 
Anna, que envolta el casc urbà per llevant i que rep les aigües de la riera de Pontós, que 
envolta el mateix nucli per ponent; la riera de la Por que envolta el poble de Romanyà 
d’Empordà; i tot un seguit de petits cursos que drenen directament al marge esquerre del riu 
Fluvià, com ara la riera del Castell, que fa de límit oest amb el municipi de Navata. La 
superfície total de la conca és de 9,56 km2 dins de la qual diferenciem les subconques de: 
Fluvià (3,42 km2), riera de Pontós (3,68 km2) i riera de la Por (2,46 km2). 

En funció del resultat de la tramitació de l'expedient davant l'Agència Catalana de l'Aigua es 
redactarà el corresponent estudi de inundabilitat de les rieres mes properes al nucli urbà: 
Riera de Santa Anna i Riera de Pontós.  

La redacció d'aquest document es sol·licitarà a l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya 
durant la tramitació de l'expedient.  
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4. GEOLOGIA I RISCOS NATURALS 

La geologia existent en el municipi es determina a partir  del plànol geològic 1/25.000 

 

 

 

  

  

Figura 3: Mapa geològic 1/25.000. Font ICGC 



PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PONTÓS                                                                 18 

 

Com es pot observar en la informació geològica a escala 1/25.000 proporcionada per 
l’Institut geològic de Catalunya els materials que composen la geologia de Pontós són 
graves, còdols i gresos.  

D’això en resulta una geologia bastant favorable que no presenta riscos importants. Amb tot 
aquest fet serà analitzat amb més detall en l’Estudi d'Identificació de Riscos Geològics 
(EIRG)  que es sol·licitarà al IGC durant la tramitació de l’expedient.  

5. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES i CAMINS 

Pel que fa a les infraestructures,  Pontós es situa a l’oest del que és el gran corredor 
Mediterrani. Per allà passa el traçat de la principal artèria de comunicació de l’Alt Empordà, 
formada per diferents vies paral·leles que travessen longitudinalment la comarca de nord a 
sud i constitueixen un corredor amb l’autopista del mediterrani AP-7, la carretera general N-II 
de Barcelona a França per la Jonquera i la línia ferroviària que, provinent del sud, enllaça 
amb l’altra banda del Pirineus. Aquesta línia TAV s’ha estrenat recentment i dins el municipi 
de Pontós compta amb una subestació elèctrica necessària pel seu funcionament.  

No es per casualitat que es produeixi aquesta acumulació d’infraestructures en aquest punt. 
De fet, es tracta d’un corredor que ve d’antic ja que també, l ’antic traçat de la Via Romana i 
de la Strata Francisca, constitueixen la base de l’actual corredor prelitoral format per la 
carretera N-II. 

Des de la N-II creua el municipi la Carretera GIV -5126 que condueix fins a la resclosa de 
Orfes. Des d’aquesta carretera surten diverses carreteres locals que condueixen a Canelles, 
Navata i Orfes.  

Des de la Ctra GIV - 5126 surt la Ctra GIV 5125 que travessa Pontós i torna a connectar 
amb la N-II.  

Els principals eixos de comunicació, juntament amb les múltiples vies i variants de la xarxa 
bàsica de carreteres comarcals, locals i camins veïnals, ofereixen òptimes condicions per a 
la mobilitat, interna i externa. 

Entre les carreteres locals destaca el camí que connecta la GIV 5126 amb el nucli de 
Romanyà i des d’aquest punt connecta amb la N-II en l’accés situat al costat de l’estació de 
servei de la N-II. Des d’aquest camí surt un camí també asfaltat fins a Sant Mer i Sant 
Celdoni situats al costat del riu Fluvià.  

També destaca el camí Sud que surt del nucli de Pontós per la La Pobla i connecta 
directament a la N-II. Aquest es un camí important ja que és el que dona un accés més 
directe a la ermita de Santa Anna des del nucli urbà.  

Destaca també l’existència d’un camí o pista forestal que connecta Romanyà d’Empordà 
amb el Castell  

A la banda Est també hi ha diversos camins, però la majoria queden tallats pel corredor 
d’infraestructures.  

La connexió fàcil amb la N-II facilita una bona accessibilitat amb vehicle a Figueres i Bàscara  

Amb tot a banda de la connectivitat amb els grans corredors hi ha certa dificultat de 
connexió mitjançant camins amb Borrassà, Ordis i Garrigàs. Els dos primers per l’existencia 
de la riera Alguema i el tercer per l’existència del corredor de infraestructures AP-7 / N-II / 
TAV 
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Com a document annex al POUM es redactarà un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada per determinar el volum generat de trànsit per la nova ordenació i proposar 
millores pel bon funcionament de la mobilitat. 

6. ESPAIS PROTEGITS 

Dins el municipi  hi ha una zona ubicada al riu Fluvià inclosa en la Xarxa Natura 2000. 

7. PAISATGE 

Pontós es situa a nivell territorial en una unitat de paisatge anomenada Terraprims.  

Pel que fa al Paisatge es tracta d'un relleu constituït per un terreny solcat per torrents i rieres 
tributàries del riu Fluvià i Riera de l'Alguema. 

Paisatge caracteritzat per mosaics agroforestals de camps de cereals i pinedes de pi blanc 
amb alzines.  

El valor estètic dels paisatges agroforestals amb un conjunt de formes, textures i colors que canvien 
al llarg de les estacions. 

Pel que fa al nucli urbà destaca el fet que aquest tingui unes estructura compacta que ha 
crescut a recer de l'antic convent marista i del Castell de Pontós.  

Elements destacables de Pontós són: 

• El mirador existent en l’antic castell de Pontós que constitueix tant una referència 
com un important punt d’observació. 

• La delimitació de Pontós per la riera de l’Alguema i també pel riu Fluvià com 
elements estructurants de la unitat de paisatge.  

• Valor connector del municipi en contraposició amb les grans infraestructures que 
limiten aquesta connexió i que discorren pel mateix municipi.  

8. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC, ARQUITECTÒNIC I CULTURAL 

Pel que fa al patrimoni i després de feta la consulta en el Inventari de Patrimoni de 
Catalunya resulta que els principals elements patrimonials del municipi són: 

Patrimoni Arqueològic: 
• Pont vell de Bàscara 
• Fontudana  
• La tribana 
• Castell de Pontós 
• Mas de la casa nova 
• Mas castellar 
• Olivet d’en Requesens 
• Plaça dels maristes 
• Riera de Santa Anna 
• Torre de l’àngel 

Patrimoni Arquitectònic. 
• Castell de Pontós 
• Torre de l’àngel 
• Església de Sant Marti 
• Can verdeguer – Can requesens 
• Capella de Santa Anna 
• Mas Clos 
• Mas Castelar 
• Ca n’Oliver vell – Cal Monjo 
• Cal Carreter 
• El Cementiri 
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 • Carrer de dalt, 10 
• Creu de terme 
• Can Vila 
• Mas Castell 
• Església de Sant Medir – Romanyà   
• Can Faras 
• Mas Roca 

Figura 4: Llistat elements de Patrimoni Arqueològic i Patrimoni Arquitectònic. 

D’entre tots aquests elements els mes significatius en quan a patrimoni arqueològic són el 
Castell de Pontós, el Mas Castelar, la Torre de l’Angel i la Plaça dels maristes.  

En quant a patrimoni arquitectònic destaca a banda dels anteriors l’església de Sant Martí, 
l’església de Sant Medir- Romanyà, la Capella de Santa Anna, Ca n’Oliver vell – Cal Monjo, i 
Can Requesens.  

El Pla incorporarà les corresponents fitxes de l'inventari de patrimoni.  

9. SERVEIS URBANS 

Clavegueram 

Pel que fa al clavegueram, aquest es troba en relatiu bon estat. Amb tot necessari Pontós 
encara no disposa d’una depuradora municipal en condicions.  

Pel que fa a la depuradora s’ha de mencionar que aquesta està prevista com una actuació 
de l’ACA per l’escenari 2009 – 2014. Concretament la actualització del PSARU 2005 ( Pla de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes), estableix l’actuació amb una dotació 
pressupostària de 379.100,00 €  

Aigua potable 

El subministrament d'aigua al municipi es realitza mitjançant un sistema de xarxa en alta i de 
distribució.  

El pla incorporarà una planta de l'estat actual de la xarxa  mitjançant l'informe de suficiència 
de recursos establirà les principals actuacions a realitzar.  

Xarxa elèctrica 

El municipi disposa d’una xarxa elèctrica amb diversos transformadors aeris. Alguns situats 
en un Pal de Formigó i altres situats en una caseta. 

Durant la tramitació s'establirà els punts on es preveu implantar els nous transformadors tot i 
que això dependrà de manera important de la Gestió Urbanística del Pla. 

Enllumenat públic 

El municipi disposa d’una xarxa d’enllumenat públic amb un quadre elèctric. 

Telefonia. 

El municipi compta a una xarxa de telefonia tipus aeri en tot el terme municipal.  
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III. ANÀLISI   AMBIENTAL 
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1. OBJECTE 

L'objecte del present apartat es recollir i sintetitzar l’anàlisi efectuat en la Avaluació 
Ambiental als efectes de tenir-la en compte en la memòria de Ordenació.  

2. FONTS INFORMACIÓ ANÀLISIS AMBIENTAL.  

Els estudis, plans i documentació analitzada són: 

• Clima de l'àmbit. 

• Geologia de l'àmbit segons Mapa Geològic 1:25.000, fulls de Navata (258-1-2) i 
Cornellà de Terri (296-1-1). 

• Inventaris d'activitats extractives. 

• Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines.  

• Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques de Girona editat 
per la Diputació de Girona. 

• Habitats existents i afectació Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/UE del Consell, de 
21 de maig, relativa a la Conservació dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i la Flora 
Silvestres). 

• Cartografia d’hàbitats de Catalunya. 

• Afectació Pla d'Espais Interès Natural. 

• Afectació Xarxa Natura 2000. 

• Afectació de les espècies vegetals referides a l’article 4 de la Directiva 2009/147/EC i 
llistades a l’Annex II de la Directiva 92/43/EEC. 

• Afectació de Llocs interès Comunitari ( LIC)  

• Afectació de l'Inventari d’Espais d’Interès Geològic (IEIGC). 

• Afectació de zones ZEPA (Zona Especial Protecció d’Aus. 

• Connectivitat funcional i paisatgística segons ISA del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines. 

• Pla Espais Fluvials - Conca del Riu Fluvià. 

• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals on 
es fa el catàleg de municipis amb risc de incendi. 

• Mapa de Risc bàsic d'incendi Forestal segons ISA del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines. 

• Mapa de zones sísmiques (ICC, 2001). 

• Mapa de Vulnerabilitat Sísmica - Danys Edificis  (ICC, 2001). 
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• Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori (MVCT) editats per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient respecte immissió per 
partícules. 

• Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). 

• Mapes de capacitat acústica municipal, elaborats per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental l’any 2004. 

• Mapa de protecció envers la contaminació lumínica. DMAH. 

• Afectació Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de 
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers 
de Catalunya. 

• Afectació Decret 283/1998, Decret 476/2004 i Acord de Govern de 28 de juliol de 
2009 sobre Zones vulnerables per a contaminació de les aigües subterrànies de 
nitrats d’origen ramader. 

• Cartografia i informació de les masses d’aigua associada al document IMPRESS: 
caracterització, pressions i impactes i avaluació del risc.  

• Delimitació de les Zones de Qualitat de l’Aire de Catalunya (ZQA).  

• Delimitació territorial de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
respecte a diferents contaminants. 

• Mapa dels arbres i les arbredes monumentals de Catalunya des de la primera Ordre 
de declaració de l'any 1987 (DECRET 214/1987 sobre declaració d'Arbres 
Monumentals) fins la de l'any 2005 (Ordre DMAH/228/2005, DOGC 4393 de 2 de 
maig de 2005). 

• Mapa de àrees de gestió cinegètica segons els límits de les diferents figures 
territorials que se'n deriven de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça. 

• Mapa inventari de camins ramaders i de transhumància elaborat per Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

• Mapa inventari de incendis forestals 1986 – 2013 elaborat per Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

• Mapa de cobertes del sòl de Catalunya elaborat pel CREAF.  

• Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya  en base al Decret 
174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya i 
Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya. 

• Delimitació de les zones humides sobre cartografia ICC elaborat per Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

• Mapa de xarxa de rius potencialment pescables elaborat per Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

• Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució i 
de col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió elaborat per Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
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3. DIAGNOSI AMBIENTAL. 

En l'informe ambiental preliminar es realitza una ampli anàlisi i diagnosi ambiental sobre els 
diferents aspectes que afecten al mediambient: Medi físic  ( situació geogràfica, Clima, 
Geologia, Geomorfologia i Paisatge, Catàleg del Paisatge, Hidrologia), Medi biòtic  ( 
Vegetació, Hàbitats de interès, Pein, Fauna,..) Riscos Naturals  (Inundabilitat, Incendis, 
Geològics, ) Medi socioeconòmic  ( Població, Economia, Activitats productives, Activitats 
Empresarials,...) Infraestructures i equipaments  ( Sanejament, Aigua potable, 
Infraestructures energètiques, Infraestructures Viàries, Equipaments residus)  Medi 
Atmosfèric ( Partícules, Soroll, Ambient lumínic, ) Patrimoni.    

4. OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS 

L'informe Ambiental preliminar estableix  els següents objectius i criteris ambientals  
aplicables com un llistat de màxims per estudiar els que es poden aplicar.  

Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el  consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model territorial globalment eficien t. 

1. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a 
aquests usos. 

2. Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori. 

3. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada 
dels usos del sòl i de la mobilitat. 

4. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, tot mantenint-ne o 
recuperant-ne l’estructuració orgànica. 

5. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori. 

Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament am b el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient 

1. Prevenir els riscs hidrològics. 

2. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament. 

3. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 

4. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de 
l’aire i el canvi climàtic i, en general, reduir al  màxim les immissions de substàncies 
contaminants. 

1. Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva contribució al 
canvi climàtic. 

2. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi 
climàtic. 

3. Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants. 
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Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la con taminació acústica, lumínica i 
electromagnètica. 

1. Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació. 

2. Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els 
fluxos hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes 
vius. 

3. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge. 

Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reut ilització dels residus urbans i facilitar 
la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al  seu tractament i/o dipòsit. 

1. Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 
recollida selectiva dels residus. 

2. Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin 
la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió (art. 42.2 de 
la Llei 6/1993). 

3. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar 
els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 
reutilització i el reciclatge. 

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i  l’edificació. 

1. Establir sistemes d’estalvi d’aigua en les edificacions 

2. Promocionar els edificis de baix consum energètic 

3. Promocionar la construcció amb materials sostenibles. 

Biodiversitat i patrimoni natural en general: conse rvar la biodiversitat territorial i els 
altres elements d’interès natural i promoure’n l’ús  sostenible. 

1. Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais 
d’interès natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes territorials 
exteriors i amb les dels espais lliures urbans. 

2. Conservar i millorar la connectivitat biològica. 

3. Ordenar i gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils, 
escassos o altres d’interès general, i per hàbitats d’espècies amenaçades. 

Paisatge: integrar el paisatge en tots els processo s de planejament territorial i 
urbanístic i garantir-ne la qualitat. 

1. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori 

2. Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i per dirigir i 
harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals. 

3. Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès. 



PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PONTÓS                                                                 26 

 

5. CRITERIS AMBIENTALS CONCRETS AL POUM DE PONTÓS. 

Després de l'anàlisi i diagnosi s'estableixen uns criteris ambientals concrets pel POUM de 
Pontós.  

Sostenibilitat global del model d’ordenació. 

1. Compatibilitzar el nou planejament amb les disposicions del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines (PTPCG).  

2. Adequació de la qualificació del sòl no urbanitzable.  

3. El creixement de la trama urbana tendirà cap a un model de compacitat,  

4. Compatibilitzar el desenvolupament urbà amb els espais protegits  

5. Preservació i foment d’altres espais protegits al municipi.  

6. Millora de la qualitat urbana del municipi. 

7. Millora de l’accessibilitat a l’entorn del nucli urbà de Pontós.  

8. Foment de la xarxa de camins rurals i històrics.  

9. Atenuació de l’efecte barrera de les infraestructures viàries.  

10. Minimitzar la mobilitat laboral.  

El cicle de l’aigua 

1. Integrar l’avaluació del risc d’inundabilitat a la planificació territorial.  

2. Compatibilitzar la variació del consum d’aigua potable amb els recursos existents.  

3. Garantir la qualitat de l’aigua d’abastament.  

4. Foment de l’estalvi d’aigua.  

5. Garantir el tractament de les aigües residuals i control de l’efluent.  

6. Control de les fosses sèptiques.  

7. Implantar xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.  

Biodiversitat  

1. Protegir la matriu agroforestal.  

2. Protecció i millora de l’entitat dels boscos.  

3. Protecció i millora de la qualitat del paisatge 

4. Prevenció dels elements paisatgístics d'interès municipal.  

5. Protegir i millorar els ambients fluvials.  

6. Garantir la permeabilitat ecològica del territori.  
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7. Fomentar l’activitat agrícola del municipi.  

8. Prevenció del risc d’incendis forestals.  

9. Prevenció d’abocaments incontrolats.  

10. Introducció de criteris de biodiversitat en la concepció dels espais lliures.  

11. Prohibició en la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores.  

Gestió dels residus. 

1. Fomentar la minimització, el reciclatge i/o reutilització dels residus urbans.  

2. La gestió dels residus s’adaptarà al Decret Legislatiu 1/2009.  

Protecció del medi atmosfèric.  

Eficiència energètica de les edificacions. 

1. Adaptació al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adaptació de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

2. Implementar mesures d’estalvi energètic a l’exterior.  

3. Impulsar les energies renovables.  

4. Regular les instal·lacions de radiocomunicació i de transport d’energia elèctrica.  

Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants. 

1. S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75. 

2. Els sorolls i vibracions estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus.  

3. Detecció dels principals focus emissors.  

Contaminació acústica 

1. Adequació al mapa de capacitat acústica municipal.  

2. Garantir els nivells d’immissió.  

Contaminació lumínica 

1. Adoptar un enllumenat públic més eficaç i que causi menys contaminació lumínica.  

2. Regular l’enllumenat exterior privat.  
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6. RESUM OBJECTIUS AMBIENTALS 

L'informe Ambiental preliminar conclou que els principals objectius ambientals són: 

1. Canvi de qualificació del sòl de protecció especial (PTPCG) en els terrenys on s’han previst 
els nous creixements. 

2. Millora de la qualitat paisatgística en el sector meridional del casc urbà i el turó del Castell. 
3. Garantir el tractament de les aigües residuals generades al casc urbà i veïnats. 
4. Protecció de la matriu agroforestal. 
5. Atenuació de l’efecte barrera de les infraestructures viàries i ferroviàries. 
6. Garantir l’abastament d’aigua potable amb la nova demanda. 
7. Prevenció del risc d’incendis. 
8. Reactivar l’activitat agrícola del municipi. 
9. Recuperació i foment de la xarxa de camins rurals i histórics. 
10. Adaptació del mapa de capacitat acústica municipal a les noves infraestructures. 

11. Incrementar l’eficiència en la recollida selectiva. 

7. CONCLUSIONS AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA I COMPLIMEN T OBJETIUS 
AMBIENTALS 

Aquestes conclusions s'incorporaran en la fase de redacció del projecte per l'aprovació 
inicial i un cop ja es disposi del document de referència per redactar l'Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA).  

8. MESURES PROTECTORES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES. 

Aquestes conclusions s'incorporaran en la fase de redacció del projecte per l'aprovació 
inicial i un cop ja es disposi del document de referència per redactar l'Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA). Aquests mesures seran corregides  en funció del redactat final 
de l'avaluació ambiental que es concretarà en la Memòria Ambiental (MA).  

9. DETERMINACIONS AMBIENTALS A APLICAR EN EL PLA I ALS   INSTRUMENTS I 
PROJECTES QUE EL DESENVOLUPIN. 

Aquestes determinacions es definiran en el resultat final del procés d'avaluació ambiental 
que es concretarà en la Memòria Ambiental (MA) i seran aplicades en la resta de documents 
del Pla. 

10.  SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA. PROCEDIMENTS I INDICA DORS.  

Aquest apartat es concretarà segons les determinacions del document de Memòria 
Ambiental  (MA) que finalitza el procés d'Avaluació Ambiental Estratègica. 
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IV. ANÀLISI POBLACIONAL, HABITATGE                                  
I SOCIO-ECONÒMIC 
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1. OBJECTE 

L'objecte del present apartat es incorporar a la memòria una diagnosi del Pla respecte a la 
economia, població i l'habitatge al municipi de Pontós. 

Aquest apartat  esdevé la part de diagnosis de la Memòria Social . 

2. NORMATIVA I METODOLOGIA. 

Per l'elaboració d'aquest estudi s'ha consultat: 

• Guia per Elaboració de la Memòria Social del POUM.  

• Institut Estadística de Catalunya.  

3. ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ  

Evolució de la població  
 
En primer lloc interessa examinar l’evolució de la població amb un sèrie històrica llarga ja 
que aquests municipis petits han tingut unes dinàmiques de població a una escala diferent 
dels municipis més grans.  
 
Com es pot veure la evolució de la població ha estat clarament a la baixa en relació a la 
situació de principis de segle. Aquest fet es degut bàsicament a la despoblació dels nuclis 
rurals i també al fet que viuen menys persones en cada habitatge.  
 
Aquesta tendència a la baixa va tocar fons a principis dels anys 90, moment en que la 
població de Pontós va baixar per sota dels 200 habitants.  
 
Des d’aquell moment hi ha hagut un petit creixement que s’ha atenuat durant els últims 
anys.  
 
Aquesta dinàmica dels últims anys també es pot observar de manera molt més pronunciada 
en l’evolució de la població al conjunt de la comarca on el creixement es sostingut i bastant 
important des de finals dels anys 90 fins al 2007, i s’ha estabilitzat del 2007 fins al 2013.  
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Figura 5. Gràfic Evolució Històrica Població a Pontós( 1717 - 2013)  

 

 
 

Figura 6. Gràfic Evolució Població Pontós ( 1998 - 2013) 
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Figura 7. Gràfic Evolució Població comarca Alt Empordà ( 1998 - 2013) 

 
 
Els aspectes mes rellevants de la dinàmica de la població es poden analitzar amb l’indicador 
de creixement intercensal de la població.  
 

Any  Natalitat  Mortalitat  Creixement 
Natural 

Creixement 
Migratori 

Creixement 
total 

1986-1991 3.08 9.24 -6.16 -5.11 -11.27 
1991-1996 7.57 12.3 -4.73 26.5 21.77 
1996-2001 0.83 6.63 -5.8 11.6 5.8 
2001-2011 3.06 6.12 -3.06 8.16 5.11 

 
Figura 8. Indicadors de Creixement 

 
Es pot veure clarament que el creixement natural fa molts anys que està estancat, produint-
se creixement bàsicament de les noves migracions que en el cas de Pontós són 
conseqüència en part pel creixement d’habitants estrangers i en part pel retorn als pobles 
que es va produir en el cas de Pontós durant finals dels anys 90 i principis dels anys 2000 
 
Naturalesa de la població  
 
Pel que fa a la naturalesa de la població, consisteix en determinar d’on prové la població 
municipal. Concretament es pot comprovar que la majoria de la població és espanyola – 
catalana amb un percentatge al voltant del 5 % de població de la resta de la UE i un 
percentatge al voltant del 5% de altres nacionalitats.  
 
Destaca el fort creixement en el Padró de l'any 2007  - 2008 el qual es suposa que ve donat 
pel retorn de població el moment de crisi.  
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Figura 9: Padró Municipal Habitants 

 
Distribució per grups edat  
 
La distribució per grups d’edat tot i que irregular s’assimila bastant a la del conjunt del Alt 
Empordà on destaca una piràmide envellida amb menys població jove.  
 
 

 
Figura 10. Piràmide de Població de Pontós (intervals de 5 anys) 
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Figura 11. Piràmide de Població de Alt Empordà (intervals de 5 anys) 

 
L’evolució de la distribució per grans grups durant els últims anys és: 
 

Any 0 a 14 anys 
15 a 64 

anys 
65 anys i 

més TOTAL 

2011 34 143 58 235 

2001 23 151 49 223 

1996 22 145 49 216 

1991 21 124 48 193 

1986 24 141 39 204 

1981 32 154 37 223 

 
Figura 12: Quadre Evolució població per grups d'edat 

 
Es pot veure un increment de la població de més de 65 anys en els últims anys, tot i que en 
l’últim recompte es pot veure un increment important de la població jove. Aquest fet ha 
d'estar relacionat amb el creixement del Padró de l'any 2007.  
 
 
Grups d’edat específics en relació a les necessitat s d’habitatge  
 
En aquest apartat s’analitzen els principals indicadors en relació a les necessitats 
d’habitatge.  
 
A partir del cens de població de l’any 2011 en que es calcula la població quinquennal resulta 
la següent taula 
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INTERVAL ANYS HOMES DONES TOTAL 

De 0 a 4 anys 6 4 10 

De 5 a 9 anys 10 5 15 

De 10 a 14 anys 3 6 9 

De 15 a 19 anys 5 4 9 

De 20 a 24 anys 3 5 8 

De 25 a 29 anys 5 4 9 

De 30 a 34 anys 4 3 7 

De 35 a 39 anys 12 8 20 

De 40 a 44 anys 14 13 27 

De 45 a 49 anys 8 8 16 

De 50 a 54 anys 10 7 17 

De 55 a 59 anys 5 7 12 

De 60 a 64 anys 10 7 17 

De 65 a 69 anys 10 4 14 

De 70 a 74 anys 12 10 22 

De 75 a 79 anys 7 4 11 

De 80 a 84 anys 3 1 4 

De 85 a 89 anys 1 3 4 

De 90 a 94 anys 2 1 3 

De 95 a 99 anys 0 0 0 

De 100 anys i 
més 0 0 0 

Total 131 104 235 

 
Figura 13: Distribució població per Edats i per Sexe. 

 
 
En base a les dades del quadre anterior es calcula: 
 

• Índex de dependència juvenil = 34/235 = 14.5 % 
 

• Índex d’envelliment i de sobre envelliment = 58/235 = 24.7 % 
 

• Índex de dependència global = (34+58) / 235 = 39.2 % 
 

• Població susceptible d’emancipar-se (15 - 34 anys) = 33/235 = 14.0%. 
 
Col·lectius amb risc d’exclusió  
 
Per les característiques del poble no hi ha col·lectius amb risc d’exclusió. Això no vol dir que 
no hi hagi famílies que els hi costi arribar a final de mes.  
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Llars i Famílies.  
 
Pel que fa a les a llars i famílies de Pontós, les principals dades segons estadístiques any 
2011 i any 2001 són: 
 

Pontós        Alt Empordà       Catalunya 

 
 

Figura 14: Estadística de llars per tipus, dimensió i tipus de nucli 
 
 
En aquest cas les poques dades recents fan que no es pugui analitzar l’evolució d’aquests 
indicadors.  
 
Projeccions demogràfiques a l’horitzó del pla. 
 
Com es pot veure en la taula corresponent on es presenten l’evolució de diferents indicadors 
en relació al creixement de la població es comprova que el creixement de la població ha 
estat positiu degut bàsicament a un creixement migratori ja que el creixement natural ha 
estat negatiu.  
 
Es important destacar, també, que el creixement no ha estat important els últims anys degut 
a que no hi ha hagut una disponibilitat important de terrenys edificables. Aquest fet  explicar 
que inclús en situació de “boom” immobiliari el creixement no ha estat molt important.  
 
En aquest sentit es interessant analitzar el creixement que han sofert alguns municipis  
similars a Pontós i situats a la mateixa comarca on per causa del seu planejament si que ha 
estat possible un determinat nivell de creixement urbanístic.  
 
En base al creixement històric d’aquests municipis es podrà establir un percentatge de 
creixement mes realista per la situació de Pontós un cop aprovat el nou POUM. 
 
Com es pot veure en la taula s’ha analitzat el creixement segons el padró municipal 
d’habitants durant els últims 16 anys, des del 1998 al 2013.  
 
Des d’un punt de vista del període es pot observar un creixement mes important en el 
període 1998 – 2009 i posteriorment hi ha hagut certa estabilització.  
 
Pel que fa al conjunt de municipis analitzats es poden observar un grup de municipis com 
Siurana, Vilademuls, Saus-Camallera-Llampaies, amb un creixement bastant baix i de l’ordre 
del 0.5 %. Hi ha un segon grup format pels municipis Ordis, Vilaür, Garrigàs, Bàscara i sant 
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Mori amb creixements mitjos anuals durant els últims 16 anys de l’ordre del 1.5%. Es detecta 
un tercer grup format Sant Miquel de Fluvià i Ventalló amb creixements de l’ordre del 2.5 % i 
finalment hi ha un quart grup format per municipis com Vilamalla, Navata o Torroella de 
Fluvià amb creixements superiors al 3.5 % anual de mitjana.  
 
Així doncs de l’observació del creixement en els municipis veïns durant els últims 16anys en 
resulten les diferents hipòtesis o escenaris de creixement: 
 
 

Escenari  Hipòtesis de Creixement 
Anual 

Estancament 0.5 % 
Creixement contingut 1.5 % 
Creixement Moderat 2.5 % 
Creixement Potenciat 3.5 % 

 
Figura 15: Escenaris de Creixement 

 
Tot i que es defineix el creixement potenciat aquest es molt difícil que es doni degut al fet 
que a Pontós ni es preveu aquesta estratègia de creixement ni s'hi preveu la creació d’una 
important zona residencial que pugui atraure massivament nova població com ha passat a 
Navata, Vilamalla o Torroella de Fluvià.  
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ANY Siurana

Vilade

muls

Saus - 

Camall. 

Llamp. Ordis Vilaur Garrigas Bascara Sant Mori Borrassa

Sant 

Miquel 

de fluvià Ventallo Navata Vilamalla

Torroella 

de fluvia TOTAL

INCREMENT 

ANUAL

2013 172 802 781 363 148 409 974 181 701 779 815 1258 1097 729 9209 0.04%

2012 170 780 807 391 142 382 968 196 714 780 816 1254 1101 704 9205 0.63%

2011 181 780 780 379 149 386 985 193 709 764 800 1227 1115 699 9147 2.22%

2010 190 766 765 385 146 382 963 166 684 765 792 1158 1100 686 8948 -0.13%

2009 206 786 768 372 140 395 946 180 665 782 780 1128 1134 678 8960 2.49%

2008 211 781 761 375 142 395 915 179 682 718 730 1080 1115 658 8742 3.97%

2007 205 769 760 366 142 355 915 163 613 710 725 1023 1106 556 8408 3.53%

2006 181 786 737 353 139 346 900 164 614 671 698 980 1092 460 8121 4.24%

2005 175 787 733 347 140 332 877 167 586 671 710 882 947 437 7791 4.07%

2004 180 769 713 335 136 321 870 160 557 654 669 826 878 418 7486 2.63%

2003 176 770 708 345 131 313 844 160 524 616 668 793 868 378 7294 1.32%

2002 190 737 719 343 123 311 845 156 534 609 663 753 851 365 7199 3.39%

2001 158 728 681 277 130 332 832 152 549 631 637 720 794 342 6963 1.65%

2000 159 720 688 285 125 339 822 158 533 625 608 708 761 319 6850 2.47%

1999 155 744 702 291 115 316 803 154 518 603 606 670 699 309 6685 4.57%

1998 158 736 688 287 115 310 778 144 489 539 571 663 615 300 6393

Creixement total 14 66 93 76 33 99 196 37 212 240 244 595 482 429

% creixemen total 9% 9% 14% 26% 29% 32% 25% 26% 43% 45% 43% 90% 78% 143%

% creixemen anual 0.53% 0.54% 0.80% 1.48% 1.59% 1.75% 1.41% 1.44% 2.28% 2.33% 2.25% 4.08% 3.68% 5.71%  
 

Figura 16: Evolució creixement municipis veïns període 1998 - 2013
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Pel que fa a l’horitzó del Pla, s’ha de tenir en compte que les normes dels nuclis petits solen 
durar mes de 20 anys. Concretament Pontós va realitzar les primeres normes l’any 1985 i 
per tant en aquests moments han passat gairebé 30 anys. Així doncs horitzó de 20 anys es 
considera del tot raonable. Per tant l'any Horitzó del Pla contemplat és del 2035 comptant 
que la seva aprovació es produirà al llarg de l'any que vé.  
 
Donat que a l’any 2013 el cens de població és de 222 habitants, anem a veure quin  
creixement pot suposar en població diferents escenaris de creixement. 
 

TIPUS DE CREIXEMENT

% CREIX. 

ANUAL

 INCREMENT 

POBLACIÓ 

ANUAL

POBLACIÓ 

2012

POBLACIÓ ANY 

HORITZÓ (2002)

INCREMENT 

POBLACIÓ

Estancament 0,5% 1,11 222 245                        23                  

Creixement contingut 1,5% 3,33 222 299                        77                  

Creixement moderat 2,5% 5,55 222 364                        142                

Creixement Potenciat 3,5% 7,77 222 442                        220                

Figura 17: Càlcul increment de Població  en diferents escenaris de creixement. 
 
Projeccions de noves llars a l’horitzó del pla  
 
Les projeccions de noves llars es realitzen en base a l’estadística de la dimensió de llars 
efectuada l’any  2001. 
 

Dimensió Num llars

1 Persona 22

2 Persona 21

3 Persona 17

4 Persona o mes 25

Total 85

Dimensio mitjana 2.5  
 

Figura 18: Càlcul Dimensió mitjana de les llars. 
 
Si al fet que les llars les ocupen una mitjan de 2.5 persones i afegim l’existència d’algunes 
llars que són de segona residència i que per tant tot i existir l’edificació el nombre d’habitants 
pot ésser Zero podem establir una dimensió mitjana dels nous creixements de 2 habitants 
per habitatge.   
 
Així doncs a partir dels diferents escenaris de població es poden establir el nombre de nous 
habitatges necessaris a ordenar.  
 

ESCENARI CREIXEMENT

INCREMENT 

POBLACIÓ

NECESSITAT 

HABITATGES

Estancament 22                                  11   

Creixement contingut 77                                  39   

Creixement moderat 142                                71   

Creixement Potenciat 220                              110   

 
Figura 19: Càlcul nombre habitatges segons escenari creixement 
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Donat doncs que Pontós parteix d’una estratègia de creixement moderat i tenint en compte 
tant l'actual conjuntura econòmica  com el fet que es necessari ordenar més habitatges dels 
necessaris  per tenir en compte  aquells propietaris  que no volen desenvolupar els seus 
terrenys  es preveu un creixement necessari que es situar al voltant dels 70 habitatges .  
 

4. ANÀLISI DE LES DADES SOCIOECONÒMIQUES.  

Descripció de les característiques de l’oferta d’ha bitatges al municipi  
 
La oferta d’habitatges a Pontós es molt limitada. En aquests moments ( any 2014 ) hi ha una 
oferta de dues cases de lloguer i set cases en venta a Pontós. De les set cases en venta 3 
es troben en dins el nucli urbà amb preus assequibles però amb sense pati o jardí. La resta 
es tracta de masies situades als afores del nucli amb preus gens assequibles i amb preus 
per sobre del 1.000.000,00 €. 
  
En aquests moments no hi ha cap casa en lloguer o venta en la tipologia de vivenda 
unifamiliar aïllada quina es la tipologia mes demanda en aquests moments en els extraradis 
de les ciutats.  
 
Descripció de les característiques de l’activitat e conòmica del municipi  
 
Pel que fa al sector turístic només consta l’existència d’un bar – restaurant.  
 
No consta l’existència de cap hotel o càmping.  
 
Pel que fa al turisme rural segons dades de IDESCAT consten 2 allotjaments rurals 
independents i 2 masies amb 19 i 26 places respectivament suposant un total de fins a 45 
places de turisme rural.  
 
A Pontós també consta la casa de colònies de Ca N’Oliver amb una capacitat de fins a 56 
persones. La casa de colònies es desenvolupa amb l’antiga seu dels maristes anomenada 
Cal Monjo i amb l’ampliació de les instal·lacions situades al nord del municipi.  
 
Pel que fa al parc de vehicles, aquest es distribueix: 
 

  

Camions i Tractors Autobusos 

 Turismes Motocicletes furgonetes industrials i altres Total 

207 42 70 0 6 325 

 
Figura 20: Nombre de vehicles.  

 
Pel que fa al cens agrícola fet l’any 2011 es pot resumir en: 
 
 

Menys 1 

Ha

de 1 a 2 

Ha

de 2 a 5 

Ha

de 5 a 10 

Ha

de 10 a 

20 Ha

de 20 a 

50 ha 

de 50 a 

100 Ha

de 100 a 

200 Ha

més de 

200 Ha TOTAL

nombre 0 1 3 4 1 4 2 3 1 19

Superficie 0 1 9 30 16 147 119 351 650 1323

  
Figura 21: Distribució de finques segons superfície.  

 
Com es pot veure el nombre d’explotacions agrícoles no supera les 20 unitats. Segons 
dades de IDESCAT el nombre d’explotacions era de 53 els anys 80 i baixa a 19 a finals dels 
anys 90 i s’ha mantingut estable durant els últims anys. 
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Pel que fa a la ramaderia es comptabilitzen fins a 8 explotacions el nombre de caps per cada 
tipus  són: 
 

Bovins Ovins Porcins Aviram 

explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps 

2 838 2 1549 2 1650 2 786 

 
Figura 22: Distribució explotacions agràries i caps de bestiar.  

5. ANALISI DEL PARC D’HABITATGES EXISTENT.  

Per l’anàlisi del parc d’habitatges existent s’observa primer l’estadística el cadastre referent 
al nombre de immobles. Es comprova que el nombre de immobles rústics es manté bastant 
constant. 

En segon lloc es pot observar que el nombre de immobles Urbans ha pujat de manera 
important entre el 2006 i el 2013. Aquest fet deu ésser per causa de noves edificacions i 
reformes de edificacions existents per consolidar antigues construccions.  

Any 

Nombre 

immobles 

Urbà 

Nombre 

immobles 

Rústics 

2013 195  

2012 194 1.427 

2011 193 1.427 

2010 183 1.424 

2009 180 1.424 

2008 174 1.422 

2007 168 1.422 

2006 168 1.422 

Figura 23 Evolució Cadastre Immobiliari. Font Idescat. 

Per comprovar aquest fet s’analitzen el nombre de Habitatges iniciats, finalitzats i cèdules de 
habitabilitat. Observant el nombre total ja es pot veure que el nombre de cèdules és mes 
gran. Això és degut a l’efecte de la rehabilitació.  

 

Any 

Habitatges 

Iniciats 

Cèdules 

Habitabilitat 

Habitatges 

Finalitzats 

2012 0 0 0 

2011 0 0 0 

2010 0 3 0 

2009 0 3 0 

2008 0 1 0 

2007 3 5 3 

2006 1 4 0 

2005 3 6 3 

2004 3 0 0 

2003 0 1 1 

2002 0 0 0 
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2001 0 0 0 

2000 1 0 0 

1999 0 2 0 

1998 0 0 3 

1997 1 0 0 

1996 0 0 0 

1995 2 0 0 

1994 0 1 0 

1993 0 0 0 

TOTAL 14 26 10 

Figura 24: Estadística de la Construcció. Font Idescat. 

Pontós no disposa de cap parc destinat a polítiques socials, habitatges dotacionals públics 
i/o habitatges de protecció oficial. Per les característiques rurals del municipi es considera 
que no es necessari aquest parc.  

Pel que fa l’estat del Parc es considera que aquest té una antiguitat important ja que la 
majoria de les cases són o bé de mitjans de segle XX o de segles anteriors. Amb tot en 
aquests moments la majoria de les cases estan rehabilitades.  

Les condicions d'accessibilitat de les diferents cases pot esser complicada pel fet de tractar-
se d'edificacions antigues.  

El municipi no disposa de programes de rehabilitació i millora del teixit residencial entre 
altres coses perquè durant aquests últims anys aquest fet ja s’ha produït per si sol.  

A Pontós no hi ha situacions de habitatges sobreocupats, en canvi si que es poden trobar 
diverses edificacions que s’utilitzen de segona residencia i que per tant estan temporalment 
deshabitades. 
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V. ANALISI DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I 
MUNICIPAL 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present apartat es analitzar els diferents estudis i plans de caràcter territorial 
que afecten el territori a ordenar i analitzar-ne el seu impacte sobre el Pla de Ordenació 
Urbanística que es redacta.  

2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

En data 10 de setembre de 2010 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines.  

Aquest pla estableix per tot el territori un determinat nivell de protecció pel Sòl No 
Urbanitzable, unes propostes de infraestructures i unes estratègies de creixement pel 
territori.  

El PTP situa Pontós en l’àmbit del Fluvià.  

L’àmbit té una extensió de 98 km2. L’orografia és essencialment plana. El 75 % del sòl té un 
pendent inferior al 10 % i només el 4 % té un pendent superior al 20 %. 

El sistema d’assentaments comprèn els municipis de Bàscara, Garrigàs, Palau de Santa 
Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Saus, Siurana i Vilaür. Sis dels nou 
municipis tenen una població inferior als 500 habitants, i cap no supera els 1.000 habitants. 
En total hi ha 25 assentaments, amb una superfície de 372 ha classificades de sòl urbà o 
urbanitzable. D’aquestes, 248 ha corresponen a nuclis històrics, 53 ha a sòl amb teixit 
especialitzat en ús residencial de baixa densitat i 71 ha de sòl especialitzat en l’ús industrial. 

 

Figura 25: Imatge del l’àmbit Fluvià. Font PTP CG 
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Figura 26: Quadre de Estratègies de Creixement 
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Figura 27 Imatge Plànol d’espais oberts, estratègies d’assentament i actuacions d’infraestructures 
 

La proposta del Pla per a l’àmbit del Fluvià  
 
L’objectiu del Pla és la conservació de les estructures urbanes sobre el territori i propiciar 
l’estabilització demogràfica que sembla confirmar-se, desprès d’una davallada de trenta 
anys. Per aconseguir-ho, es proposa que els plans d’urbanisme municipals incorporin en les 
seves determinacions les Mesures per protegir i potenciar els nuclis petits enunciades en el 
capítol 6.5.4 de la memòria del PTP de CG.  
 

6.5.4  Mesures per protegir i potenciar els nuclis petits. 
Tot i les circumstàncies canviants, els nuclis petits són –o poden ser– espais de qualitat del 
territori que, a partir d’uns suficients nivells d’accessibilitat a les telecomunicacions i als 
serveis que s’ubiquen a les àrees urbanes, poden assolir una mixtura d’usos del seu espai 
que els atorgui un nou paper sobre el territori. Al costat dels usos d’habitatge rural, de les 
activitats agràries, o de petites indústries agropecuàries, són possibles, en alguns casos, els 
usos d’habitatges urbans de commuters de recorregut curt, activitats professionals, habitatge 
de segona residència, turisme rural, artesania, hostaleria, restauració o centres culturals i 
associatius. 
..... 
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En aquesta línia, el Pla recomana que les polítiques sectorials i el planejament urbanístic que 
impliquin nuclis petits incorporin mesures i determinacions que afavoreixin:  
 
1. Mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites instal·lacions 

agroalimentàries, que es poden integrar en els propis nuclis.  
2. Potenciar la creació de distintius d’origen i qualitat alimentària.  
3. Potenciar la creació de microempreses i iniciatives relacionades amb els productes 

endògens de la zona.  
4. Potenciar l’establiment d’una xarxa de telecomunicacions de qualitat.  
5. Fomentar petites promocions d’habitatge protegit per fixar població jove, que es podrien 

incloure en el sí d’operacions on també es promogués la reutilització del patrimoni 
construït i ara buit per a allotjament turístic o habitatge de segona residència.  

6. Promoure iniciatives de revalorització del patrimoni cultural i natural, per exemple, 
mitjançant projectes de paisatge.  

7. Facilitar l’acolliment de turisme rural i cultural.  
8. Facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes.  
9. Fomentar la implantació del transport col·lectiu a la carta per a la gent que no pot utilitzar 

el vehicle privat per als seus desplaçaments.  
 

Bona part d'aquestes mesures per protegir i potenciar els nuclis petits establertes al Pla Territorial es 
recullen en les línies estratègiques del Pla i el seu compliment es justificarà en la ordenació del Pla i  
al llarg de la tramitació del mateix.   
 
Sistema d’espais oberts  
 
Un 3 % de la superfície de l’àmbit corresponent a les ribes del Fluvià, està inclosa dins del 
Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.  
 
El Pla territorial proposa protegir de forma especial gairebé la totalitat del municipi.  
 
Sistema d’assentaments  
 
El Pla Territorial de les Comarques Gironines proposa per a cadascun dels nuclis de 
població i per a l’escenari 2026, un paper territorial determinat en funció de les seves 
característiques. Concretament en el cas de Pontós: 
 
Nucli de Pontós Estratègica de creixement moderat. 
Nucli de la Pobla Estratègia de millora i compleció. 
Veïnat de Romanyà 
d’Empordà 

Es proposa mantenir el seu caràcter rural dins del règim urbanístic 
del sòl no urbanitzable actual. 

 
El Pla ha de donar compliment a la normativa del Pla Territorial. La justificació del seu 
compliment es realitza en l’apartat corresponent de justificació de la ordenació.  
 

3. PLA INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT 2006-2026 

El pla de Infraestructures del Transport estableix les vies N-II i AP-7 com a vies de la xarxa 
bàsica estructurant transeuropea.  

També estableix la línia de ferrocarril d’alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa 
com una infraestructura de la xarxa bàsica estructurant.  

El pla no produeix mes afectacions la nucli de Pontós que aquestes dues línies.  
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4. PLA ENERGIA DE CATALUNYA 2012 – 2020 

El Pla de l’energia de Catalunya estableix les diferents infraestructures energètiques. 
estructurants a millora durant els propers anys.  

Pel que fa a les infraestructures elèctriques el Pla Preveu.  

 

Figura 28: Línies de alta tensió segons Pla Energia de Catalunya. 

En aquest cas cap d’aquestes línies de molt alta tensió passa pel terme municipal de 
Pontós.  

Tampoc es preveu que pel sector hi discorrin grans infraestructures de gas mes enllà dels 
col·lectors que poden resseguir AP-7 i que en algun moment poden ésser tangents el terme 
municipal.  

8. PLA D'AEROPORTS, AERÒDROMS I HELIPORTS DE CATALUNYA  

Aquest pla no afecta al nucli de Pontós. Tant sols preveu l’estudi de viabilitat per implantació 
d’un Heliport al veí nucli de Bàscara. Aquest fet podria suposar una millora important per la 
zona.  
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Figura 29: Aeroports i Heliports 

9. PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓ AMBIENT AL DE L'ENERGIA 
EÒLICA A CATALUNYA 

El Pla territorial de l’energia eòlica estableix un mapa de velocitat del vent. En el mapa 
s’observa que Pontós té una velocitat de vent a 10 metres de 3 – 4 m/s. 

 

 

Figura 30: Velocitat del Vent segons Pla energia Eòlica de Catalunya. 
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El Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya zonifica 
el territori en tres àrees: 

a) Zona compatible (zona blanca del mapa). 

Aquells zona idònia per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la protecció del 
patrimoni natural i cultural. 

S'aplica el règim de llicència ambiental previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració ambiental. 

b) Zona d’implantació condicionada a la declaració d’impacte ambiental (zona groga 
del mapa). 

Zona on l’existència de valors naturals i culturals que han de ser protegits exigeix una 
declaració d’impacte ambiental favorable per a cada projecte, de manera que es garanteixi 
la compatibilitat del projecte o l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte 
sobre els valors objecte de protecció. S'aplica el règim de llicència ambiental previst a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental el qual haurà 
d’incorporar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental regulat pel Decret 114/1988, de 
7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 

c) Zona incompatible (zona vermella del mapa). 

Zona del territori exclosa de la implantació de parcs on la presència de valors naturals i 
culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció d’infraestructures 
d’aprofitament eòlic. 

En el cas de Pontós es troba en una zona on la implantació es compatible .  

.  

Figura 31 Mapa de zonificació del Pla energia eòlica. 
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10. PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE L’HABITATGE 

Aquest es un pla que es redacta el 2007 i que en aquest moment i per causa de la crisi 
econòmica ha perdut la seva vigència. En tot cas la seva afectació sobre Pontós es gairebé 
nul·la. 

 

 

  

Figura 32 Imatge plànol estratègies Pla Territorial Sectorial Habitatge.  

11. AGENDA 21 – PLA ACCIÓ LOCAL SOSTENIBILITAT.   

Durant l’any 2007 va finalitzar la redacció de l’Agenda 21 supramunicipal de Borrassà, Ordis 
i Pontós.  

Tal i com diu el mateix estudi, “L’Agenda 21 que estudia i treballa en un model de connexió 
entre el medi ambient, l’economia i la societat, requereix d’acords socials per racionalitzar 
processos, introduir criteris de qualitat i oferir nous estàndards en la prestació de serveis” 

DOCUMENT DE DIAGNOSI 

En el document de diagnosi s’estructura en tres blocs: 

1. Entorn Físic i Biòtic. 

• Estructura territorial i urbana. 
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• Climatologia i meteorologia. 

• Medi físic i biòtic. 

2. Entorn Humà 

• Demografia. 

• Equipaments i serveis. 

• Activitats. 

• Parc d’habitatges i edificis. 

• Mobilitat i accessibilitat. 

3. Organització i gestió dels serveis, recursos i infraestructures 

• Gestió municipal. 

• Aigües. 

• Residus. 

• Atmosfera.  

• Infraestructures Energètiques. 

Per aquests diferents punts es realitza un anàlisi de Fortaleses i Debilitats. 

ESTUDI DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA, SOCIAL I PAISATGÍSTICA 

En el marc de la mateixa Agenda 21 es realitza un estudi de connectivitat ecològica, social i 
paisatgística. 

En quant a la connectivitat ecològica la principal conclusió és 

D’ aquesta manera, es proposa enllaçar la matriu territorial de Pontós amb els espais aïllats de 
llevant, tot fent ús de la xarxa de rieres i torrents que deriven cap al Fluvià. Segurament, el mateix riu 
Fluvià constitueix el connector més important ja que en el seu pas per Pontós transcorre per sota de 
la N-II així com del futur traçat del Ferrocarril d’Alta Velocitat. Caldria per tant, que les obres d’aquest 
darrer assegurin el manteniment de la funció connectora del riu. De la mateixa manera, el Rec de la 
Por permet traspassar també la carretera N-II així com el futur traçat del FAV, tot aprofundint en la 
capacitat connectora que ja realitza el mateix riu Fluvià. 

Així mateix, la riera de Santa Anna, ha de garantir també la continuïtat dels fluxos Nord-Sud, des dels 
espais centrals de Pontós i fins als espais aïllats de llevant. A més, les mateixes rieres també poden 
connectar les formacions forestals de bosc del Pi i de la zona del Puigcollet. Cal insistir que les dues 
anteriors rieres tindran una importància estratègica per al manteniment des fluxos entre l’espai que 
quedarà a l’est del FAV i la resta del terme municipal. 
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Figura 33: Zones connectores de Pontós  Font: Agenda 21. 

Pel que fa a la connectivitat social i paisatgística que fa especial incidència en els camins es 
diu:  

Pel que fa al camí ramader de Pontós, aquest és un branca del camí que prové des del Ripollès. 
Transcorre al nord del nucli principal provinent de Canelles, per seguir pel traçat del la carretera 
d’Orfes. La sortida del camí del terme municipal es realitza per Pla de l’Àngel. 

... 

El camí ramader també permet traspassar les tres infraestructures lineals que transcorren per l’Est del 
terme municipal, concretament la AP-7, la N-II i el TAV. 

Pel que fa a la resta de camins rurals, des del nord del nucli de Pontós, s’han identificat traçats que 
connecten tant amb l’espai d’Alguema com amb Borrassà. Alguns d’aquests camins són 
continuacions dels que s’han descrit en l’apartat de camins de Borrassà. 

Un dels camins, el que surt de Pontós pel carrer de Figueres, es dirigeix cap al Nord en direcció al 
camí ramader. Acompleix així una primera funció de connexió del poble amb aquest camí. Des 
d’aquest mateix camí surt un ramal, a l’alçada del pla de l’Àngel que permet arribar a la Torre de 
l’Angel, una fita patrimonial que permet abastar des de la seva cúspide una bona visual paisatgística 
del territori de Pontós. Seguint el camí inicial, s’arriba a un punt, a l’alçada de la carretera d’Orfes, on 
el camí es bifurca en dues branques. Una d’elles penetra per la riera mentre que l’altre, el camí de 
Besalú que transcorre en paral·lel a l’autovia, serveix per enllaçar amb un tram del camí de Mas 
Tupiner, que ja al terme de Borrassà penetra en direcció Nord a l’espai de la riera. 

Mentre que el mateix camí de Besalú permet arribar a Creixell, també al terme de Borrassà. Una de 
les funcions que poden acomplir ambdues branques és la de circuit, com s’ha comentat anteriorment 
en l’apartat dedicat a l’anàlisi funcional dels camins de Borrassà. 

També s’ha detectat el camí que surt des de la carretera d’Orfes i que va en direcció Can Cap 
d’Aigua. Aquest camí, a part de connectar amb l’anterior espai, permet la comunicació entre Pontós i 
el poble d’Ordis, ja que un cop es supera la riera, s’enllaça amb el camí d’Ordis del Molí d’Alguema. 
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El següent camí important per a la connectivitat és el de Mas Clos a Mas Castellar, on es troba el 
poblat ibèric del Puig Castellar, connectat d’aquesta manera l’important patrimoni arqueològic de Mas 
Castellar amb el poble de Pontós i alhora tant amb la riera d’Alguema com amb la serralada. 

En direcció a Sud, des de Pontós surten diversos camins en direcció al Fluvià i al poble de Bàscara. 

Així, s’ha de destacar el camí que permet arribar a Santa Anna des de Pontós i que surt, 
aproximadament, del carrer de la Creu. La importància d’aquest camí és deguda a la capacitat 
d’enllaçar el poble amb un espai d’interès patrimonial com és el de Santa Anna. El camí també 
permet arribar a la riera de Santa Anna i pujar al Puig de l’Agost. Però el camí també serveix per 
superar les infraestructures de la N-II i el FAV. 

També des de Pontós, però lleugerament més cap a l’Oest en comparació a l’anterior camí, es pot 
baixar en direcció al riu Fluvià, connectant el poble amb aquest espai protegit. A més, el camí supera 
infraestructures com el futur traçat del FAV i la N-II. Des d’aquest mateix camí surten diferents ramals: 

• Un primer ramal, a mig recorregut, porta fins Romanyà d’Empordà, acomplint aquesta funció 
connectora entre nuclis. 

• Un segon ramal és el que surt just abans d’arribar al Fluvià, tot superant el rec de la Por per 
anar en direcció al Pla de Mas Viçenç. Des d’allà, el camí acompleix una funció 
supramunicipal, permetent arribar fins Bàscara. Per fer-ho, a part del mateix riu, el camí ha 
de travessar la N-II, essent aquesta una altra les seves funcions destacades. Des d’aquest 
darrer camí que baixa fins a Bàscara, surt un camí de gran importància per a la zona de Mas 
Vicenç, ja que permet trencar amb l’aïllament del futur traçat del FAV. Aquest mateix ramal, 
de fet, es correspon amb el camí de Romanyà, de manera que també ha de millorar la 
connectivitat d’aquest nucli. El mateix camí, es prolonga per arribar a Sant Mer i Sant 
Celdoni, mantenint per tant l’accessibilitat també a aquests espais. 

 

Figura 34 -  Estructura Pontós -  Font: Agenda 21. 
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ESTUDI DEL PLANEJAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE 

L’Agenda 21 també incorpora un estudi del sòl no urbanitzable. 

Les principals conclusions de l’estudi són: 

• Reconèixer el valor Ambiental dels boscos existents. 

• Potenciar la Riera de d’Alguema com a connectar i millorar la connectivitat entre 
Pontós i Ordis millorant quatre passos existents: el pas de Creixell - P4 (nucli 
autònom), el pas de Can Cap d'Aigua - P3 (presència d'un molí), el pas del Mas 
Castellar -P2 (jaciment iber) i el pas de Canella -P1 (fora del terme). Concretament 
es recomana millora els passos de Creixell i de Mas Castellar i reconnectar el pas de 
Can cap d’aigua.  

 

Figura 35 - Reconnexió Camins Zona Alguema - Agenda 21. 

 

Figura 36 - Reconnexió Camins Zona Alguema - Agenda 21. 
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Pel que fa a la xarxa de camins el Pla fa les següents propostes gràfiques.  

  

Figura 37 - Estructura de Camins - Agenda 21. 

 

 

Camí 
Ramader 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 

La Agenda 21 conclou amb PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT  que enumera un 
seguit d’accions vinculades a diversos programes i enllaçats per tres línies estratègiques generals i 
quatre línies estratègiques específiques. De totes les accions que enumera el PALS les que es 
consideren mes importants en relació a la redacció del POUM són: 

ACCIONS GENERALS  

Línia estratègica general: L’Alguema, la identitat d’un territori, el patrimoni històric i natural  

PROGRAMA 1:  –L’ALGUEMA -una marca de qualitat 

ACCIÓ5: Elaboració d’una carta de paisatge de la conca de l’Alguema. 

PROGRAMA 2 : Productes turístics a la Plana interior de l’Empordà 

ACCIÓ1: Estudi i arranjament d’una xarxa de camins que permeti la connectivitat social entre 
Borrassà, Ordis i Pontós 

PROGRAMA 3:  El patrimoni natural i la biodiversitat 

ACCIÓ6: Redacció d’un Pla Especial de protecció de la Conca de l’Alguema 

PROGRAMA 4 : El patrimoni històric lligat a l’aigua 

ACCIÓ2: Recuperació del patrimoni públic lligat l’aigua 

ACCIÓ5: Establiment d’un recorregut sobre l’aigua (xarxa d’explotació hidràulica): molins, 
canals, recs, rescloses, basses del molins, fonts… 

PROGRAMA 5:  El patrimoni lligat als cereals: el poblat ibèric 

ACCIÓ1: Reactivació del poblat ibèric per integrar-lo en l’activitat turística regular no vinculada 
al turisme de masses  

PROGRAMA 6:  El patrimoni tangible i intangible lligat al món agrícola 

ACCIÓ4: Establiment de plans de rehabilitació de masos amb interès històric 

Línia estratègica general: La cooperació municipal,  una oportunitat per a la millora dels serveis 
i les infraestructures.  

PROGRAMA 1:  –El tractament dels residus i les infraestructures de sanejament.  

ACCIÓ3: Seguiment dels terminis establerts per a la creació de les depuradores urbanes 
previstes 

PROGRAMA 2:  –L'ADF un instrument supramunicipal de suport als ajuntaments i propietaris.  

PROGRAMA 3  - Les festes i tradicions.  

Línia estratègica general: La participació als pobl es petits. Passem a l'acció.  

PROGRAMA 1: El seguiment del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat. 

PROGRAMA 2: La transmissió de Valors i coneixements  territorials. 

PROGRAMA 3: La cooperació de la ciutadania respecte  la participació a la implantació del 
PALS.  
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ACCIONS MUNICIPALS DE PONTÓS.  

1.-  L'Alguema, la identitat d'un territori.  

SUBPROGRAMA 1.1 La connectivitat social local 

ACCIÓ1: Arranjament amb asfalt de diversos camins d’unió tant dins del nucli urbà com dels 
nuclis agregats que conformen el municipi 

ACCIÓ2: Incorporació de rètols indicatius i descriptius sobre la comunicació dels camins i 
punts d’interès paisatgístic-històric 

ACCIÓ3: Arranjaments definitius de camins amb millora de terreny en punts concrets 

ACCIÓ4: Asfaltat del camí del Regadiu des de Mas Gifreu a la plaça de Mas Clos 

ACCIÓ5: Camí ramader antic: Besalú/L’Escala. Recuperació. Sota el cementiri - camí de 
l’Àngel-trencant d’Armadàs 

SUBPROGRAMA 1.2 La promoció de l'economia local en l'àmbit de l'Alguema.  

ACCIÓ1: Estudi de l'ús futur generador de l'economia local per la a casa de Can Oliver.  

ACCIÓ2: Turisme rural actiu. Tasques Habituals i tradicionals lligades a la Terra.  

2.-  Les infraestructures i els serveis ambientals.  

SUBPROGRAMA 1: Els residus 

ACCIÓ1: Estudi d’ubicació i dimensionament dels contenidors de RSU 

ACCIÓ2: Estudi d’integració i arranjament dels espais destinats a la recollida selectiva 

SUBPROGRAMA 2: Les xarxes 

ACCIÓ1: Renovació de la xarxa de distribució de l’aigua de boca 

ACCIÓ2: Adequació de les xarxes d’aigua i gas en el nucli urbà de Pontós 

ACCIÓ3: Soterrament de les línies aèries de baixa tensió, enllumenat públic i telèfon 

ACCIÓ4: Adequació de les instal·lacions energètiques municipals a la normativa sobre 
contaminació llumínica 

3.- La qualitat de vida de les persones.  

SUBPROGRAMA 1: L’espai públic 

ACCIÓ1: Regulació de l’ús de l’espai urbà 

ACCIÓ2: Fer un nou carrer al límit del nucli urbà que permeti connectar l’entrada nord amb la 
sud  

ACCIÓ3: Creació de noves zones d’aparcament (compra de terrenys i tràmits administratius 
per a fer un pàrking) 

ACCIÓ4: Estudi de l’ús futur generador d’economia local pera la casa de colònies (Antic 
Convent Maristes - Can Oliver) 
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4.-  El patrimoni natural i històric de pontós.  

SUBPROGRAMA 1: El Medi Natural.  

SUBPROGRAMA 2: El patrimoni històric 

ACCIÓ1: Recuperació del molí de Can Cap d’Aigua 

Aquest conjunt d'accions  s'incorporen de manera general en algunes de les línies 
estratègiques  que defineixen el desenvolupament del Pla. 

Les accions mes concretes es materialitzaran de manera més detallada  en el document 
definitiu  del POUM que es redacti.  

12. CATÀLEG DE PAISATGE I DIRECTRIUS DE PAISATGE DE LES  COMARQUES 
GIRONINES 

El catàleg de paisatge de les comarques gironines estableix una sèrie de unitats de 
paisatge: 

 

Figura 38. Unitats de Paisatge. Font Catàleg de Paisatge de les comarques gironines. 

Concretament Pontós pertany a la unitat de Terraprims. El nom Terraprim fa referència al 
poc gruix del sòl per als conreus i es contraposa al de terraforts o fondals, és a dir, al 
d’aquells terrenys argilosos de la plana de l’Empordà. 
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Els trets distintius el paisatge són: 

- Territori molt extens que manté un marcat caràcter rural malgrat la proximitat a les àrees de 
Girona-Banyoles i de la Costa Brava de l’Empordà. 

- Relleu constituït per un terreny ondulat solcat per torrents i rieres tributaris del Ter o del 
Fluvià. 

- Paisatge amb un predomini molt gran dels mosaics agroforestals de camps de cereals i 
pinedes de pi blanc amb alzines. 

- El Ter ha modelat una ampla plana fluvial entre Medinyà i Jafre dominada pels conreus de 
regadiu i les plantacions de pollancres i plàtans. 

- Un feix de grans infraestructures de comunicació (AP-7, N-II, ferrocarril Barcelona-Portbou, 
TAV) travessa els Terraprims longitudinalment i el divideix en dos sectors a banda i banda. 

- El poblament és dispers en petits nuclis, masies i veïnats 

Els valors del paisatge que es destaquen són: 

- Els mosaics agroforestals que caracteritzen el paisatge dels Terraprims. 

- La funció connectora del Ter i el Fluvià, els grans cursos fluvials que travessen els 
Terraprims. 

- El valor estètic dels paisatges agroforestals amb un conjunt de formes, textures i colors que 
canvien al llarg de les estacions. 

- L’estructura de molt nuclis rurals: compacta, situada al voltant d’edificis històrics com 
esglésies i castells. 

- El valor productiu dels paisatges agraris que integren l’agricultura i la ramaderia estabulada 
en granges. 

- Les fileres arbrades de les entrades d’alguns nuclis, com Orfes 

Aquests valors es concreten en Pontós en : 

- El mirador existent en l’antic castell de Pontós que constitueix tant una referència 
com un important punt d’observació. 

- La delimitació de Pontós per la riera de l’Alguema i també pel riu Fluvià com 
elements estructurants de la unitat de paisatge.  

- Valor connector del municipi en contraposició amb les grans infraestructures que 
limiten aquesta connexió i que discorren pel mateix municipi.  

Conjuntament el Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines es varen aprovar les 
directrius de paisatge del mateix àmbit.  

S’estableixen unes directrius generals respecte Geomorfologia, Aigua, Modelació Agrària, 
Fites visuals i fons escènics, Extensió urbana, Construccions aïllades, Àrees 
especialitzades, Miradors i Itineraris  

El Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines estableix fins a 18 objectius de qualitat 
paisatgística: 
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1.Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat , respectuós amb la seva singularitat, 
amb perímetres nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi els 
valors del paisatge dels espais circumdants. 

2. Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i pro jectades en relació amb el paisatge 
circumdant, amb uns passejos arbrats recuperats i r eestructurats com a elements 
caracteritzadors del paisatge. 

3. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i fe rroviària, línies elèctriques, etc...) i de 
telecomunicacions integrades en el paisatge i que m illorin la interconnexió del territori sense 
comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecolò gica i social respecte a les seves 
característiques ambientals i paisatgístiques. 

4. Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris, 
ubicades en zones visuals no preferents o notòries i dissenyades o redissenyades tenint en compte la 
integració en l’entorn, els tractaments de façana i les tipologies constructives, així com que respectin 
els espais identitaris i patrimonials de les poblacions on s’ubiquen. 

5. Uns parcs eòlics i fotovoltaics, inserits en el paisatge en relació amb els seus elements 
configuradors, sense afectar conques visuals extenses o panoràmiques obertes sobre fites 
paisatgístiques rellevants. 

6. Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements estructurals i 
característics del patrimoni rural de Planes de l’Empordà i l’Empordanet- Baix Ter. 

7. Un sistema de canals i infraestructures hidràuliques recuperades, rehabilitades i valorades a partir 
de la seva consideració com a element configurador i estructurant del paisatge. 

8. Uns paisatges fluvials de la Muga, el Fluvià, el  Ter, la Tordera ben conservats i revaloritzats 
com a identificadors del paisatge i reforçats en el  seu paper de connectors paisatgístics i 
d’espais d’oci i gaudi social. 

9. Uns paisatges d’aiguamolls i zones humides protegits, ben gestionats i revaloritzats com a 
elements configuradors del paisatge, on es potenciïn els seus valors naturals, pedagògics i d’oci. 

10. Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual i es valoritzi la seva imatge. 

11. Unes platges i dunes del litoral gironí ben conservades i gestionades d’acord amb les seves 
característiques urbanes, semiurbanes o naturals. 

12. Un sistema de construccions rurals tradicionals  (masies, coberts, cabanyes, murs de pedra 
seca, etc.) conservades i valoritzades on es promou ran el seu manteniment i la integració de 
les noves construccions amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc. 

13. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i que 
compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi. 

14. Un paisatge agrícola de les planes de l‘Empordanet - Baix Ter, la Selva, Valls d’Olot, Plana de 
l’Empordà, etc., preservat i ben gestionat arreu que mantingui a cada lloc la diversitat d’elements que 
el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia.  

15. Unes singularitats geomorfològiques (volcans, penya-segats, cales, cingleres, etc.), preservades 
com a elements configuradors del paisatge, revaloritzant el seu caràcter i el contacte amb el seu 
entorn. 

16. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitz in les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de les 
Comarques Gironines. 
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17. Unes fites i fons escènics preservats i revalor itzats que es mantinguin com a referents 
visuals i identitaris de qualitat. 

18. Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc i els valors propis de 
caràcter natural, històric, cultural i etnogràfic bastits a primera línia de costa (espais naturals, camins 
de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, “tinglados”i instal·lacions 
portuàries). 

D’aquest  conjunt de objectius de qualitat paisatgística, bona part es poden aplicar al Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Pontós.  

Concretament els més significatius són el 1, 2, 3 , 8, 12, 16 i 17. 

L’acompliment dels diferents objectius es justificarà en la proposta de Ordenació.  
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VI. ANÀLISIS URBANÍSTIC 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present apartat es l’anàlisi del planejament vigent, modificacions de 
planejament que s’han realitzat i el grau de desenvolupament del planejament actual. 

2. ANÀLISIS DEL PLANEJAMENT VIGENT. 

El planejament vigent el constitueixen les Normes Subsidiàries de Planejament que es varen 
aprovar definitivament en data de 13 de novembre de 1984 produint-se la seva publicació el 
dia 16 de Gener de 1985. 

Es tracta d’un planejament que realitza una distinció entre sòl urbà i sòl no urbanitzable i 
sense classificar cap sector de sòl urbanitzable.  

El sòl urbà s’ordena de la següent forma: 

 a1. Zona d’ordenació per definició volumètrica (creixement inicial al llarg dels camins 
tradicionals i els seus intersticis). 

 a2. Zona d’ordenació de l’edificació aïllada en parcel·la (àrea de creixement entre els 
carrers de la Creu i de Dalt). 

 a3. Zones de conservació (zona d’edificacions d’interès que conformen elements 
d’importància per la imatge urbana del poble i que s’han de conservar). 

 a0. Zones d’espais lliures privats. 

El sòl no urbanitzable s’ha qualificat com segueix: 

• Zona Agricola (clau b1) 

• Zona Forestal (clau b2) 

• Zona de Protecció de cursos d’aigua (clau b3) 

• Zona d’Espais Protegits (clau b4): 

o b4.1 jaciment arqueològic del Mas Castellar 

o b4.2 turó del Castell de Pontós 

o b4.3 turó de la Torre de l’Àngel 

o b4.4 entorn de l’ermita de Santa Anna. 
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En el sòl urbà es varen distingir 5 unitats d’actuació de sòl urbà no consolidat. Concretament 
aquestes unitats d’actuació són: 

• UA 1 –  Zona dels maristes.  

• UA 2 –  Carrer de la Creu. 

• UA 3 –  Entrada per GIV 5125. 

• UA 4 –  Carrer Nou.  

• UA 5 –  Connexió Carrer Mas Clos – Carrer del Pou Comú.  

En l’anàlisi del planejament vigent es pot observar que hi ha diverses zones que el 
planejament classifica de sòl urbà consolidat sense disposar dels respectius carrers 
urbanitzats. Això succeeix en una parcel·la que confronta amb el Carrer del Pou Comú i de 
manera més important en un nou vial que es preveu obrir entre la Carretera GIV-5125 i 
Carrer de Figueres i també en un important vial que es situava de manera paral·lela al carrer 
de Figueres i fins a connectar amb el carrer de Dalt.  

Posteriorment a la aprovació de les Normes Subsidiàries l’any 1985 s’han aprovat dues 
modificacions de Planejament. Concretament són: 

 

EXPEDIENT APROVACIÓ PUBLICACIÓ 

Modificació Normes subsidiàries en les unitats d'actuació 
UA2 i UA3 10/02/1999 08/07/1999 

Modificació número 4 de les Normes subsidiàries 02/10/2002 10/02/2003 

Figura 39. Modificacions de NNSS aprovades.  

La modificació de les NNSS de les UA 2 I UA 3 va servir per ordenar el sector UA 2 i també 
per dividir el desenvolupament de la UA 3 en dos polígons independents. UA 3A I UA 3B.  

La modificació de la número 4 va servir per reordenar la zona de sòl residencial situada en la 
Plaça dels Germans Maristes. La nova ordenació preveia una ampliació important de zones 
verdes i zones d’equipaments i la ordenació de 5 parcel·les de 1000 metres i 2 parcel·les de 
1700 metres.  

3. GRAU DE DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT. 

En aquests moments s’ha desenvolupat l’àmbit objecte de la modificació puntual número 4 i 
la UA 4.  

La resta d’unitats d’actuació no s’han desenvolupat fins al moment.  

A banda dels sectors en els últims anys s’han anat rehabilitant la majoria de cases.  

En aquests moments només queden algunes sense rehabilitar.  
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Pel que fa als sòl no urbanitzable s'ha aprovat en data de 6 de febrer de 2004 el Pla especial 
per via de comunicació pel canvi de camí privat d'accés als camps dels Ermanos i Boscos 
de mas Oliva  

4. OBRES I INFRAESTRUCTURES PROGRAMADES I POLÍTICA D'I NVERSIONS 
PÚBLIQUES. 

OBJECTE 

L’objecte del present annex es analitzar quines són les obres programades en els propers 
anys als efectes de tenir-les en compte en la redacció del POUM.  

PUOSC. 

Pel que fa al Pla Únic d’Obres i Serveis que es una de les principals fonts de finançament 
dels pobles petits s’ha de veure primer l’anualitat 2008 – 2012  

• Infraestructures i serveis urbans, 1a fase  - EXECUTAT  

• Pavimentació del camí del Regadiu - EXECUTAT 

• Sanejament del barri del Castell - EXECUTAT 

• Pavimentació del tram final del camí a la capella de Romanyà d'Empordà  - 
EXECUTAT 

En segon lloc s’han de tenir en compte els projectes previstos executar en la nova anualitat 
2013 – 2017.  

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Pel que fa al ministeri de foment en aquests moments es troba en estudi el desdoblament de 
la N-II entre Medinyà i la Jonquera.  

Amb tot està prevista l’execució prèvia de l’enllaç de Pontós per tal de donar més seguretat 
a la sortida de vehicles de la Carretera. GIV 5126 

No es disposa de la programació exacta d’aquestes inversions tot i que a data de Abril de 
2014 sembla que almenys l’enllaç s’hauria de començar abans d’acabar l’any.  

OBERTURA CAMÍ PAISATGÍSTIC. 

L’ajuntament te compromesa una ajuda de la diputació per la obertura d’un camí paisatgístic 
en l’extrem Est del nucli urbà i per tal que els camions i autobusos pugui circular pel 
municipi.  

POLÍTICA DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

La política de inversions del municipi de Pontós tenint en compte que es un nucli que ja 
disposa de prous equipaments es millora les diferents infraestructures viàries i de serveis.  
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VII. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA. 
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0. OBJECTE 

L’objecte del present apartat es definir les línies estratègiques del Pla. Es defineixen 
aquestes línies en base als diferents anàlisis realitzats. L’aplicació d’aquestes línies 
estratègiques són les que han de conduir, després de fer un estudi d’alternatives, a definir la 
proposta d’ordenació del Pla. 

No hi ha dubte que la font principal per a definir aquestes línies estratègiques és l'anàlisis fet 
en el marc de la Agenda 21 i també les directrius per preservar nuclis petits establerts pel 
PTP de les Comarques Gironines.  

Aquestes línies estratègies són: 

• Línia 1: Preservar els límits naturals – cursos fluvials. 

• Línia 2. Creixement equilibrat el contorn urbà.  

• Línia 3. Millora de la mobilitat  

• Línia 4. Potenciar els usos agraris i agroforestals.  

• Línia 5. Millora del paisatge urbà i paisatge natural.  

• Línia 6: Creixement amb ciutat extensiva.  

• Línia 7: Creixement adaptat a les directrius de paisatge.  

• Línia 8 : Potenciació activitat econòmica local. 

• Línia 9:  Potenciar el patrimoni arquitectònic. 

• Línia 10: Millorar els sistemes d’equipaments i zones verdes.  

• Línia 11: Millora del serveis urbans.  

• Línia 12: Potenciar l’eficiència energètica i estalvi d’aigua.  

Tot seguit es passa a justificar les diferents línies estratègiques adoptades.  

1. PRESERVAR ELS LÍMITS NATURALS – CURSOS FLUVIALS. (L ÍNIA-1) 

Tal i com es pot veure en la diagnosi del Pla en aquests moments el nucli de Pontós 
conforma un creixement compacte al voltant del nucli històric. Com a molt hi ha dos o tres 
petits nuclis com La Pobla, l’entorn del Castell de Pontós i l’entorn del Mas Clos que 
conformen petits agregats al nucli principal.  

Tal i com ja s’ha explicat aquest nucli està limitat des d’un punt de vista hidrogràfic per la 
riera de Santa Anna a l'Oest i per un afluent d’aquesta mateixa riera a l’est.  

S’estableixen aquests dos límits com a infranquejables pel creixement Urbanístic del nucli. 
Aquest fet es justifica per la abrupta topografia dels solcs dels recs i també pels efectes de l’ 
inundabilitat tant de les infraestructures de creuament com de les edificacions que es 
poguessin situar prop de les rieres. 
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També hi ha una altre element orogràfic que limita el creixement de Pontós i que es 
important de preservar i aquest és puig on es situa el Castell de Pontós.   

També serà necessari insistir en la preservació del riu Fluvià i la Riera de l’Alguema que 
conformen els límits sud i nord respectivament del terme municipal. En aquest sentit el Pla  
incorporarà dels criteris i delimitacions de la Planificació de l’espai fluvial de l’ACA. 

2. CREIXEMENT EQUILIBRAT EL CONTORN URBÀ. (LÍNIA-2) 

La línia estratègica anterior provoca que el nucli de Pontós no pugui créixer en segons quina 
direcció. 

Així doncs un cop conformades aquestes condicions de contorn s’estableix com a necessari 
de establir un creixement equilibrat respecte els possibles direccions de creixement del nucli 
amb la finalitat que aquest continuï essent compacte i integrat al voltant del nucli històric i no 
es formi un nucli amb un doble pol: el nucli històric i el nou creixement. Aquesta línia es 
sustenta amb les directrius sobre planejament establertes  en la llei d'Urbanisme ( LU) 

3. MILLORA DE LA MOBILITAT. (LÍNIA-3) 

La millora de la mobilitat esdevé un punt clau en el desenvolupament del nucli i de tot el 
terme municipal de Pontós. De fet ja en el Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat es 
defineixen diverses accions en aquest sentit. Tot seguit s’analitzaran diversos aspectes de la 
estratègia de millora de la mobilitat: 

Connexió Est - Nord  

En aquests moments Pontós té una manca mes que evident pel que fa a la mobilitat i això 
és la possibilitat que els vehicles de grans dimensions com autocars i camions pugui creuar 
el nucli urbà.  

De fet aquest punt ja s’estableix com una de les accions a portar a terme en els Plans 
d’Acció del PALS. Concretament és l’acció 2  del subprograma 1: Espai públic. 

SUBPROGRAMA 1: L’espai públic 

ACCIÓ2:  Fer un nou carrer al límit del nucli urbà que permeti connectar l’entrada nord amb la 
sud  

Aquest fet afecta sobretot a l’entrada de autobusos en direcció a la casa de colònies.  

Es per aquest motiu que s’estableix com una de les components de millora de el definir 
aquest nou carrer o camí que permeti aquesta mobilitat. 

Vial de relligat del nucli urbà 

En aquests moments el creixement històric del nucli de Pontós s’ha desenvolupat 
bàsicament amb uns creixements en alineació de vial seguint els diversos camins que 
arriben al nucli urbà. 

Es necessari que el nou POUM faci un canvi de model de creixement del nucli amb la 
finalitat de relligar-lo i així garantir que en el futur proper es garanteix la compacitat que ha 
tingut fins al moment. 
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La millora manera de relligar el nucli urbà es ordenant un vial intern de reconnexió de tots 
els creixements que s'han de produir i que siguin precisament aquests creixements els que 
vagin construïnt aquest vial de circumval·lació intern.  

Aquesta estratègia s’explica gràficament en l’esquema que s’adjunta: 

 

Figura 40: Gràfic Vial de relligat del nucli urbà. 

Millora de l’Aparcament Públic del nucli antic. 

La gran majoria dels equipaments del municipi es situen al est del nucli de Pontós en un lloc 
que esdevé el centre dels tres nuclis de Pontós, la Pobla i el Castell.  

Amb tot l’estudi de mobilitat detecta una manca d’aparcament el nord del nucli urbà pel fet 
que els carrers estrets del nucli històric no disposen d’espai suficient. Aquest aparcament 
també es necessari per donar servei a l’església que es situa en aquest sector.  

La ordenació haurà de preveure, doncs un lloc on disposar aquest aparcament. Aquesta 
línia estratègica està relacionada amb una de les accions previstes en el Pla d’Acció Local 
per la Sostenibilitat.  

SUBPROGRAMA 1: L’espai públic 

ACCIÓ3: Creació de noves zones d’aparcament (compra de terrenys i tràmits administratius 
per a fer un pàrking) 

Millora de camins rurals  

Pel que fa a la xarxa de camins, en el Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat ja s’esmenten 
un seguit d’accions encaminades a la millora de la connectivitat.  

SUBPROGRAMA 1.1 La connectivitat social local 



PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PONTÓS                                                                 71 

 

ACCIÓ1: Arranjament amb asfalt de diversos camins d’unió tant dins del nucli urbà com dels 
nuclis agregats que conformen el municipi 

ACCIÓ2: Incorporació de rètols indicatius i descriptius sobre la comunicació dels camins i 
punts d’interès paisatgístic-històric 

ACCIÓ3: Arranjaments definitius de camins amb millora de terreny en punts concrets 

ACCIÓ4: Asfaltat del camí del Regadiu des de mas Gifreua la plaça de Mas Clos 

ACCIÓ5: Camí ramader antic: Besalú/L’Escala. Recuperació. Sota el cementiri - camí de 
l’Àngel-trencant d’Armadàs 

A nivell de Planejament serà necessari estudiar quina es la estructura de camins principal 
als efectes que en successius programes d’inversions públiques municipals es puguin 
consolidar les rutes més importants. 

Tal i com es reflexa en el l’Estudi de Planejament del Sòl No Urbanitzable també serà 
necessari millorar la connectivitat amb Ordis i Borrassà augmentant la permeabilitat dels 
passos viaris de la Riera de l’Alguema. Concretament es preveuran les connexions  en els 
punts 2, 3 i 4.  

 

Figura 41: Reconnexió Camins Zona Alguema 

Finalment es considerat estratègic, també, posar en valor el camí ramader que passa prop 
del nucli urbà. En aquest sentit aquest camí ramader es superposa en part del camí 
paisatgístic. 

4. POTENCIAR ELS USOS AGRARIS I AGROFORESTALS. (LÍNIA- 4) 

El document que es redacta no pot en si mateix potenciar els usos agraris i agroforestals. 
Amb tot si que esdevé el marc normatiu sobre el que s’autoritzen els diferents projectes a 
desenvolupar en sòl no urbanitzable.  

Així doncs es considera una línia estratègica del Pla l’anàlisi de com compatibilitzar la 
ordenació de tot el Terme Municipal de Pontós con un espai connector a nivell territorial tal i 
com defineix el PTPCG amb el fet que no es posin impediments al manteniment de l’activitat 
agrícola i agroforestal.  
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5. MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I PAISATGE NATURAL. (LÍNI A-5) 

Un Pla de Ordenació Urbanística Municipal esdevé una eina molt important per millorar el 
paisatge urbà ja que estableix com serà el creixement futur i quina serà la imatge final un 
cop tot aquest creixement s’hagi desenvolupat.  

En aquest sentit el POUM analitzarà les diferents visuals del nucli urbà establint propostes 
de reordenació en aquells creixements agroindustrials que ara estan en desús i donen una 
imatge de poca qualitat paisatgística al conjunt del nucli.  

El POUM analitzarà també com es farà la integració dels diferents creixements perimetrals 
amb el sòl no urbà que circumda el nucli urbà.  

Pel que fa al paisatge natural el POUM no pot en si mateix escometre projectes de millora. 
Amb tot la ordenació del sòl forestal i agroforestal, els usos permesos en els  diferents tipus 
de sòl i la estructuració i millora de la xarxa viària de camins ja esdevé una veritable 
instrument de política paisatgística que pot conduir amb els anys a quins seran els principals 
punts de vista del territori i com serà la imatge que es tindrà d’aquest.  

6. CREIXEMENT AMB CIUTAT EXTENSIVA. (LÍNIA-6) 

A l'hora d'establir el creixement previst pel nucli de Pontós es pot optar per dues estratègies 
de creixement ben diferenciades: 

- Creixement Compacte 

- Creixement Extensiu.  

El creixement compacte  no té res a veure, en el nucli de Pontós, en la ordenació d’edificis 
plurifamiliars sinó més amb la ordenació d’edificacions tipus alineació de vial i amb edificis 
entremitgeres. Un creixement d’aquest tipus és el que ja hi ha en aquests moments a Pontós 
i també el previst en el Planejament vigent. Es constata que aquest model no ha estat de 
interès en els últims anys ja que tot i la situació de boom immobiliari no hi ha hagut nous 
habitatges seguint aquest model. 

Per creixement extensiu  entenem els nous creixements amb parcel·la unifamiliar de 600 a 
800 m2 . Aquest model ocupa més sòl però per contra és el que pot fer que població de viles 
i ciutats retorni a les poblacions rurals com Pontós. Sovint aquests moviments de població 
busquen més espai que el que troben a les ciutats. 

En aquest cas s’estableix per Pontós un creixement Extensiu amb parcel·les de 600 a 800 
m2 ja que permet: 

- Un esquema viari que permeti la ordenació d’una ronda interna que relligui els 
diferents creixements previstos amb la zona urbana existent. 

- Una transició mes progressiva entre el nucli urbà i el sòl no urbanitzable.  

- Buscar façanes del perímetre urbà  arbrades que integrin millor la zona urbana amb 
el conjunt agroforestal on esta implantada.  

Per tant el creixement extensiu esdevé una línia estratègica clara del POUM que es redacta i 
que complementa la necessària rehabilitació del nucli antic. 
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7. CREIXEMENT ADAPTAT A LES DIRECTRIUS DE PAISATGE. (L ÍNIA-7) 

La ordenació ha de tenir en compte les diferents directrius de paisatge aprovades 
conjuntament amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

Les directrius aplicables a Pontós són les que ja s'han llistat en l'anàlisi  de Planejament 
Territorial. Aquestes directrius són 1, 2, 3 , 8, 12, 16 i 17. 

Concretament i pel que fa a la ordenació s'haurà de veure de manera principal: 

• Com el desenvolupament urbà pot contribuir amb una millor imatge urbana 

• Com es poden potenciar les visuals sobre el sòl no urbanitzable de interés. 

• Com ordenar  unes entrades al nucli urbà amb passejos arbrats 

• Com revaloritzar les construccions rurals tradicionals 

8. POTENCIACIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL. (LÍNIA-8) 

La activitat econòmica local, tal i com ja s’ha explicat, es defineix per la agricultura existent 
que es desenvolupa. bàsicament, en els diferents masos i per la Casa de Colònies de Ca 
N’Oliver.  

La casa de colònies de Ca N’Oliver te una capacitat de fins a 56 persones. La casa de 
colònies es desenvolupa amb l’antiga seu dels maristes anomenada Cal Monjo i amb 
l’ampliació de les instal·lacions situades al nord del municipi. 

S’estableix com una línia estratègica del Pla el donar continuïtat a les instal·lacions de casa 
de colònies situada al nord del nucli i per altra banda establir una ordenació que prevegi la 
futura rehabilitació del conjunt dels antics Maristes per a donar-li altres usos. 

Aquesta línia estratègica està relacionada amb una de les accions previstes en el Pla 
d’Acció Local per la Sostenibilitat.  

SUBPROGRAMA 1: L’espai públic 

ACCIÓ4: Estudi de l’ús futur generador d’economia local pera la casa de colònies (Antic 
Convent Maristes - Can Oliver) 

Aquesta línia estratègica recull bona part  de les mesures  que estableix el Pla  Territorial  
per a potenciar els municipis petits.  Concretament s'estudiarà  com la normativa urbanística  
pot facilitar la implantació d'activitats  en els edificis existents i futurs.  

9. POTENCIAR EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. (LÍNIA-9) 

En el catàleg de Patrimoni adjunt a la present memòria destaquen molts elements 
patrimonials i històrics. Alguns són coneguts però la majoria tenen molt recorregut per la 
seva potenciació.  

Tot i que la potenciació del patrimoni s’ha de fer a partir de la política de inversions pública, 
si que el pla pot establir en determinats reglamentacions destinades a acomplir aquest 
objectiu.  
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Aquesta línia estratègica està relacionada amb diverses accions previstes en el Pla d’Acció 
Local per la Sostenibilitat. (PALS ) 

PROGRAMA 3:  El patrimoni natural i la biodiversitat 

ACCIÓ6: Redacció d’un Pla Especial de protecció de la Conca de l’Àlguema 

PROGRAMA 4 : El patrimoni històric lligat a l’aigua 

ACCIÓ2: Recuperació del patrimoni públic lligat l’aigua 

ACCIÓ5: Establiment d’un recorregut sobre l’aigua (xarxa d’explotació hidràulica): molins, 
canals, recs, rescloses, basses del molins, fonts… 

PROGRAMA 5:  El patrimoni lligat als cereals: el poblat ibèric 

ACCIÓ1: Reactivació del poblat ibèric per integrar-lo en l’activitat turística regular no vinculada 
al turisme de masses  

PROGRAMA 6:  El patrimoni tangible i intangible lligat al món agrícola 

ACCIÓ4: Establiment de plans de rehabilitació de masos amb interès històric 

SUBPROGRAMA 1.1 La connectivitat social local 

ACCIÓ5: Camí ramader antic: Besalú/L’Escala. Recuperació. Sota el cementiri - camí de 
l’Àngel-trencant d’Armadàs 

SUBPROGRAMA 2: El patrimoni històric 

ACCIÓ1: Recuperació del molí de Can Cap d’Aigua 

Aquest conjunt de mesures i accions es poden establir de manera concreta en la diferent 
normativa del planejament. Algunes d’aquestes mesures hauran de ser aplicades durant la 
redacció del Pla Especial de Masies i Cases Rurals del municipi. 

10. MILLORAR ELS SISTEMES D’EQUIPAMENTS I ZONES VERDES.  (LÍNIA-10) 

Els sistemes d’Equipaments i Zones verdes ja es troben bastant desenvolupats en aquests 
moments.  

Els equipaments existents en aquest moment són: 

• Pista Poliesportiva 
• Piscina 
• Edifici antigues escoles 
• Sala Polivalent 
• Magatzem Municipal 
• Església 
• Ajuntament 
• Safareig 
• Museu 
• Casal Avis. 

El conjunt d’equipaments es troba en bon estat  
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Es detecta que els equipaments necessaris són: 

• Dispensari 

• Aparcament al nord del municipi 

Així doncs es considera una línia estratègica assolir accions encaminades a dotar dels 
equipaments que encara manquen la municipi.   

11. MILLORA DEL SERVEIS URBANS. (LÍNIA-11) 

Una altra línia estratègica de qualsevol Pla de Ordenació Urbanística Municipal es la millora 
dels diferents serveis urbans. Les diferents accions que ja contempla el Pla d’Acció Local 
per la Sostenibilitat són: 

SUBPROGRAMA 1: Els residus 

 ACCIÓ1: Estudi d’ubicació i dimensionament dels contenidors de RSU 

 ACCIÓ2: Estudi d’integració i arranjament dels espais destinats a la recollida selectiva 

SUBPROGRAMA 2: Les xarxes 

 ACCIÓ1: Renovació de la xarxa de distribució de l’aigua de boca 

 ACCIÓ2: Adequació de les xarxes d’aigua i gas en el nucli urbà de Pontós 

 ACCIÓ3: Soterrament de les línies aèries de baixa tensió, enllumenat públic i telèfon 

 ACCIÓ4: Adequació de les instal·lacions energètiques municipals a la normativa sobre 
contaminació llumínica 

PROGRAMA 1: El tractament dels residus i les infrae structures de sanejament 

 ACCIÓ3: Seguiment dels terminis establerts per a la creació de les depuradores urbanes 
previstes 

Aquesta línia estratègica es important ja que de la inversió i millora en aquestes 
instal·lacions en resultarà la sostenibilitat futura de la instal·lacions. 

Pel que fa a la depuradora s’ha de mencionar que aquesta està prevista com una actuació 
de l’ACA per l’escenari 2009 – 2014. Concretament la actualització del PSARU 2005 ( Pla de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes) estableix l’actuació amb una dotació 
pressupostària de 379.100,00 € 

Donada la delicada situació de l’Agència Catalana de l’Aigua el POUM haurà d’analitzar 
quines actuacions es poden fer a la depuradora per a acomplir amb els criteris d’abocament 
establerts per l’ACA. Com a mínim el POUM haurà de preveure la reserva on es situa la 
depuradora municipal.  

També s'estudiarà com potenciar  les telecomunicacions  que es una de les mesures per a 
potenciar municipis petits establerta pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.  
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12. POTENCIAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i ESTALVI D’AIGUA . (LÍNIA-12) 

Es defineix aquesta important línia estratègica com un dels valors més importants del POUM 
de Pontós.  

Pel que fa a l’estalvi d’aigua  i seguint els criteris establerts en la directiva marc de l’aigua el 
POUM establirà en la normativa edificatòria les diferents mesures que han de contribuir a un 
estalvi en el consum d’aigua com per exemple: reductors de pressió en les aixetes, dipòsit 
de recollida aigües pluvials, xarxa de aigües grises, sistema de control de fuites d’aigua, 
utilització de cobertes per la piscina, equips de rentat de piscina de baix consum d’aigua i 
eficients, reg de jardins tipus gota-gota, optar preferiblement per enjardinament amb planta 
de baix consum hídric, wàters de doble descàrrega. 

Pel que fa la consum energètic,  s’estableix com a línia estratègica l’adopció de criteris 
establerts en la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiència energètica dels edificis on es 
defineixen els edificis de consum d’energia casi nul.  

Així doncs amb ànim de impulsar aquest tipus d’edificis s’estudiarà quina qualificació 
energètica han d’assolir els nous edificis que es construeixin i aquesta s’exigirà amb la 
presentació del corresponent certificat energètic en el moment de obtenció de la llicència. En 
principi la certificació energètica que es veu viable d’aconseguir és la “B”. 

S’estudiaran mesures per incentivar que les noves edificacions tinguin una classificació 
energètica tipus “A” o bé obtingui una certificació d’eficiència energètica tipus PASSIVHAUS.  
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VIII. ALTERNATIVES . 
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1. INTRODUCCIÓ. 

La finalitat del present apartat es analitzar les diferents alternatives de creixement 
plantejades a partir de les línies estratègiques.  

Aquestes alternatives es concretament únicament en el sòl urbà, ja que en el sòl no 
urbanitzable es tracta tant sols d’establir una reglamentació que doni compliment tant a les 
diferents línies estratègiques establertes com a la normativa vigent.    

2. ALTERNATIVES.  

Donat que un cop analitzats els límits naturals del nucli urbà de Pontós tant sols es possible 
el creixement urbà en sentit Est o en sentit Nord es proposen un total de tres alternatives en 
funció de la direcció on es potencia el creixement mes l’alternativa nul·la. Així doncs les 
alternatives són: 

• Alternativa 0 -  Nul.la 

• Alternativa 1 - Creixement Est 

• Alternativa 2 - Creixement Nord 

• Alternativa 3 - Creixement Est-Nord 

En aquesta apartat es fa una descripció molt bàsica de les alternatives ja que degut a la 
semblança de les tres últimes tant sols es descriurà amb detall l’alternativa seleccionada.  

3. JUSTIFICACIÓ CREIXEMENT MODERAT 

Les estratègies de creixement previstes en el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines és: 

• Nucli de Pontós amb una estratègia de creixement prevista de “creixement moderat” 
(article 3.7 de la Normativa). 

• La Pobla amb una estratègia de creixement de “millora i compleció” (article 3.9).  

• Romanyà d’Empordà amb una estratègia de “manteniment del caràcter rural” (article 
3.10). 

L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal pot proposar en el 
cas d’un creixement moderat és orientativament la que resulti de l’aplicació de la següent 
expressió alfanumèrica: 

E= 30*A*f /100 

E: superfície de l’extensió urbana admissible. 

A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent. 

f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió. 

La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de determinar de la 
manera següent: s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data 
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d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames urbanes d’ús dominant 
residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge, incloent-hi tota la superfície 
viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes trames, que formen 
part dels àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions assenyalats en el plànol 
d’ordenació. La superfície calculada de creixement  resulta de 10.0 Ha. 

En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de creixement 
moderat, s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50 Ha. un factor de 
correcció que s’obtindrà de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica següent: 

f = (18 + A – 0,005 * A²)/(A+5) 

A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent en ha. 

El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el valor 2,43 
per a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 ha. 

Tenint en compte que la superfície de trama urbana existent al nucli de Pontós és d’unes 
10.00 ha i el factor f=1.84, l’extensió urbana màxima que el POUM pot proposar 
orientativament serà de 5,52 ha. 

4. JUSTIFICACIÓ CREIXEMENT EN NOMBRE D’HABITATGES.  

Tal i com es pot veure en el corresponent estudi poblacional i de l’habitatge i en la memòria 
social, el nombre d’habitatges que ha de preveure el Pla es situa al voltant de les 70 unitats.   

Aquest nombre d’unitat es situa en un escenari de creixement moderat que és el previst en 
el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i en un horitzó de 20 anys  des de 
l’aprovació del Pla.  

Cal esmentar que com es veurà en l’apartat següent aquesta proposta en el nombre 
d’habitatges es inferior a la prevista per les normes subsidiàries de planejament vigents que 
ascendeix a 94 unitats.   

Les diferents alternatives  plantegen un desenvolupament proper als 70 habitatges i per tant 
s'adeqüen a les previsions de l'estudi poblacional.  

S'ha de tenir en compte, també, que de la observança d'altres planejaments de pobles de 
característiques similars hi ha una part de les previsions de creixement que no s'arriben a 
desenvolupar. Això sovint es deu a que una part dels propietaris afectats no tenen intenció 
de desenvolupar les seves propietats. Així doncs es considera que encara que l'interés 
municipal fos elevat  els interessos contraposats d'alguns propietaris dels terrenys poden fer 
que almenys un 20% dels terrenys restin sense desenvolupar.  

En el cas  de Pontós això suposa  que no es desenvolupin de 2 a 3 de les Unitats d'Actuació 
previstes i per tant la densitat real que es pot arribar a consolidar és de l'ordre de 50  a 55 
habitatges i per tant inferior a la demanda prevista. 
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5. ALTERNATIVA 0 -  NULA. 

L’alternativa nul·la consisteix en no desenvolupar el Pla i per tant mantenir les Normes 
Subsidiàries vigents en aquest moment.  

En qualsevol cas l'alternativa nula no pot implicar la no tramitació d'un nou POUM ja que 
necessàriament el planejament urbanístic s'ha d'adaptar a la normativa vigent.  

La alternativa nul·la implicaria el mantenir un model de nucli urbà tal i com esta en aquests 
moments on la majoria  de creixement és amb cases amb filera i amb alineació de vial.  

S'ha de tenir en compte que el planejament vigent  tot i ser una mica més compacte  
suposaria  un creixement de fins a 94 habitatges. 

La ordenació no es troba adaptada a les construccions existents i a l'estructura de la 
propietat existent. Això provoca que el planejament vigent  tal i com es troba estructurat  en 
aquests moments no sigui fàcilment executable.  

Una de les problemàtiques  més importants és el fet que moltes zones pendents d'ampliació 
estiguin  qualificades de sòl urbà consolidat. Aquest fet afecta  directament al conjunt  del 
municipi en quant aquestes ampliacions formen unes cessions de sistemes urbans  molt 
limitades i en quant no es preveu la cessió del 10%  de l'aprofitament mig de l'Ajuntament.  

La prova de tot això és que en una època de forta expansió immobiliària no hi ha hagut 
massa construcció de nous habitatges més enllà de la rehabilitació dels habitatges existents. 

Per tant es pot assumir que les 3 principals problemàtiques que planteja el planejament 
vigent a banda d'un model de creixement urbà que no està amb línia  amb les línies 
estratègiques  del pla són:  

• Previsió d’urbanització de vials afectant propietats sense voluntat de 
desenvolupament urbà. 

• Manca de delimitació de polígons d’actuació Urbanística que defineixin la gestió a 
urbanística a seguir.  

• Manca d’un model de poble que relligui tot el sistema urbà i en millori la mobilitat. 
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Figura 42: Taula de  la densitat d’habitatges pendent de desenvolupament. 

6. ASPECTES SOBRE LES TRES ALTERNATIVES DE CREIXEMENT  

Les tres alternatives de creixement plantegen uns aspectes comuns amb la finalitat de donar 
resposta a les línies estratègiques del Pla que afecten a la ordenació.  

Pel que fa a la línia estratègica número 1 les tres propostes preserven els límits naturals pel 
que fa sobretot als cursos dels rius i al puig on es situa el castell de Pontós. 

Pel que fa a la línia estratègica número 2 les tres alternatives de creixement incorporen en 
major o menor magnitud la creació d'un vial  de relligat  del nucli urbà  que permet una 
expansió urbana equilibrada respecte el conjunt existent.  

La línia estratègica núm 6 sobre el creixement en ciutat extensiva s'aplica a les tres 
alternatives pel fet que aquesta forma de creixement contribueix a donar viabilitat al 
desenvolupament i per tant ajuda i complementa les altres línies estratègiques A mes un 
creixement extensiu permet fer mes atraient el municipi per habitants de ciutats com Girona 
o Figueres i per tant permet assolir els objectius de creixement  fixats pel Planejament 
Territorial.  
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Figura 43: ALTERNATIVA 0 - NULA 
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Figura 44: ALTERNATIVA 1 - CREIXEMENT EST. 
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Figura 45: ALTERNATIVA 2 - CREIXEMENT NORD 
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Figura 46: ALTERNATIVA 3  - CREIXEMENT NORD I EST.  
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7. ALTERNATIVA 1 - CREIXEMENT EST 

Aquesta alternativa consisteix en reduir al mínim el creixement pel Nord i per altra banda 
duplicar l’eixample en direcció al Est. 

Es preveu un segon vial paral·lel al vial de circumval·lació.  

Aquesta alternativa preveu un creixement de 5.48 Ha i amb una densitat aproximada de 70 
habitatges.  

8. ALTERNATIVA 2 - CREIXEMENT NORD 

En aquesta alternativa es potencia el creixement al nord reduint el creixement situat a 
l’entrada del municipi per la carretera GIV - 5125. 

En aquest cas es perd l’efecte d’entrada respecte aquesta carretera resultant una arribada al 
municipi per darrera de les futures edificacions.  

Els tipus de creixement i les operacions urbanístiques previstes són semblants a les altres 
tres alternatives de creixement i seguint les directrius establertes en les línies estratègiques 
del Pla.  

Aquesta alternativa preveu un creixement de 5.51 Ha i amb una densitat aproximada de 70 
habitatges 

9. ALTERNATIVA 3 -  CREIXEMENT  EST – NORD.  

Aquesta es l’alternativa seleccionada ja que preveu un creixement ponderat en les dues 
direccions Est i Nord. La proposta recull el millor de les dues alternatives i a més dona 
compliment a totes les línies estratègiques definides pel Pla.  

La alternativa es justifica en l’apartat següent on es justifica que està en línia amb totes les 
línies estratègies del Pla.  

Aquesta alternativa preveu un creixement de 5.48 Ha i amb una densitat aproximada de 70 
habitatges 

En l'apartat següent es justifica que l'alternativa està d'acord amb totes les línies 
estratègiques del Pla. 

10. QUADRE COMPARATIU DE LES ALTERNATIVES. 

A partir de les diferents alternatives estudiades es pot realitzar el següent quadre 
comparatiu: 

ALT 0 ALT 1 ALT 2 ALT 3

Nucli Sup. Sòl. Sup. Sòl. Sup. Sòl. Sup. Sòl. (1)  Compleció.

Pontós - 5,48 5,51 5,48 (2)  Regularització situació de “facto”.

La Pobla "(1) "(1) "(1) "(1) (3)  Manteniment del caràcter rural. 

Mas Clos "(2) "(2) "(2) "(2)

Romanya d'E. "(3) "(3) "(3) "(3)

TOTAL CREIXEMENT 5,46 5,46 5,46
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IX. JUSTIFICACIÓ DEL MODEL DE ORDENACIÓ. 
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1. EMMARCAMENT GENERAL 

La proposta de classificació i qualificació pel que fa al sòl no urbanitzable te en compte de 
manera molt important la classificació i qualificació feta pel Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines i també el Planejament vigent. 

En aquest sentit s'incorporen totes les noves infraestructures i es grafien les diferents 
proteccions dels sistemes situats en el sòl no urbanitzable ( franges de domini, servitud, 
afecció, línies edificació,...) 

Pel que fa al sòl urbà es planteja una proposta d'ordenació que dona compliment a les línies 
estratègiques del Pla ( Alternativa 3) i que es passa a justificar.  

2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

A. LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL. 

Durant la redacció del Pla s'ha detectat una incongruència entre el límit del terme municipal 
considerat en les Normes Subsidiàries vigents i el límit del Terme municipal considerat per 
l'Institut cartogràfic de Catalunya. (ICC) 

Aquestes diferències es produeixen sobretot amb els municipis veïns de Borrassà i de 
Garrigàs.  

El POUM es tramita amb els límits històrics amb el ben entès que durant la tramitació del 
mateix es procedirà a regularitzar aquesta situació anòmala amb els dos municipis veïns 
mitjançant una Acta de Delimitació.  

B. REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

El Pla de Ordenació Urbanística Municipal de Pontós preveu una ordenació simplificada ja 
que tants sols diferencia el règim de sòl entre sòl urbà  i sòl no urbanitzable. No s'incorpora 
cap peça de sòl urbanitzable. El sòl urbà a la vegada es distingeix entre els sòl urbà 
consolidat i el sòl urbà no consolidat.  

Així doncs el sòl urbà es concreta en el nucli de Pontós, el veïnat de Castell, el veïnat 
existent de La Pobla i el veïnat existent de Mas Clos.  

En el nucli de Pontós es on es diferencia  entre sòl urbà consolidat i no consolidat.  

En el veïnat de la Pobla es manté la classificació de sòl urbà consolidat tal i com està en 
aquests moments.  

El veïnat de Castell i el Veïnat de Mas Clos es classifiquen com a sòl urbà consolidat als 
efectes de mantenir  les construccions actuals i poder regular millor la necessària 
rehabilitació arquitectònica. 

A banda d'aquests quatre nuclis / veïnats la resta del municipi es classifica de sòl no 
urbanitzable.  
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C. SISTEMES 

A continuació es passen a mencionar les principals propostes respecte els sistemes que es 
trobaran tant en el sòl urbà com en el sòl no urbanitzable.  

Sistema Viari.  

El sistema viari queda constituït a nivell de sòl urbà consolidat pels diferents carrers i places 
ja existents i urbanitzades.  

No es preveuen grans actuacions en aquests sistema a nivell de sòl urbà ja que en els 
últims anys i a través de diversos programes de subvenció s'ha pogut millorar molt les 
infraestructures, serveis i pavimentació d'aquestes zones.  

A nivell de sòl urbà no consolidat es proposa  la formació d'un nou vial situat a l'est del nucli 
urbà  que a banda de relligar tots els creixements previstos  també va  bé per interconnectar 
els diferents accessos al nucli urbà.  

En el sòl no urbanitzable el pla preveurà a mes de la qualificació dels diferents camins, vials, 
carreteres i autovies la obertura de nous camins complint les previsions de la Agenda 21.  

El Pla preveu també la obertura d'un camí paisatgístic que discorri a l'est del nucli  el qual 
permet millorar a la mobilitat dels vehicles pesants a curt termini i també la creació d'un 
itinerari peatonal i paisatgístic  amb vistes a les diferents vessants el nucli urbà. Aquest vial 
discorre, en part, per l'antic Camí Ramader.  

Sistema de Serveis Tècnics i Ambientals.  

El pla qualificarà com sistema de serveis tècnics les diferents infraestructures de serveis 
urbans del municipi.  

Concretament serà important veure on es situarà la depuradora municipal i veure com el nou 
creixement urbà podrà abocar les aigües a aquesta depuradora. Aquest fet es realitzarà en 
el corresponent informe de sanejament que es redacti.  

Sistema Hídric.  

El municipi de Pontós limita al Nord amb la Riera de l'Alguema i al Sud amb el Riu Fluvià.  

Pel que fa al riu Fluvià es compta amb el Pla d'Espais Fluvials ( PEF)  que defineix i ordena 
la classificació en base al corresponent estudi de Inundabilitat.  

Pel que fa a la riera de l'alguema degut a la poca incidència en el sòl urbà o en les 
construccions del  sòl no urbanitzable es preveu una zonificació a partir de criteris orogràfics 
o geomorfològics.  

La resta de torrents es zonifiquen a partir, també, de criteris orogràfics i geomorfològics 
llevat de les rieres situades prop del sòl urbà sobre les que es preveu sol·licitar a l'Institut 
Geològic de Catalunya l'elaboració d'un estudi  de Inundabilitat.  

D. ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.   

Pel que fa al sòl no urbanitzable en aplicació de les previsions del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines ( PTPCG) el conjunt del sòl no urbanitzable, a banda dels diferents 
sistemes, ja té una nivell de protecció elevat.  

Això es degut a que el Pla qualifica tot el municipi de Pontós de sòl de Protecció Especial.  
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Ara bé es voluntat també del Pla el racionalitzar aquest nivell de classificació i fer-lo 
compatible amb el desenvolupament agrari del municipi i també amb la possibilitat de fer 
una adequada gestió del territori. Es a dir es pretén evitar dotar d'un nivell de protecció tant 
elevat al municipi que dificulti activitats com la pagesia, aprofitament forestal, ... que en 
definitiva contribueixen  a una bona gestió de l'entorn.  

Així doncs es preveu en primer lloc distingir entre quatre tipus de sòl no urbanitzable: 

• Sòl de Protecció  Agrícola. 

• Sòl de Protecció  Forestal 

• Sòl de Protecció  Arqueològica. 

• Sòl de Protecció - Xarxa Natura  

En l'apartat de normativa el Pla analitzarà la millor adaptació de la normativa territorial als 
efectes de veure l'aplicació mes racional de la mateixa i que garanteixi l'activitat agrària i 
forestal.  

Així doncs tot el municipi s'ha de classificat de sòl de protecció  Agrícola llevat dels petits 
turons boscosos que s'han classificat de sòl de protecció Forestal. Aquests turons i boscos 
són: 

• Boscos de Mas Castelar. 

• Boscos de can Cap d'Aigua. 

• Boscos situats a l'extrem nord - est.  

• Bosc de la Guardia 

• Bosc del pi.  

Pel que fa la zona de Protecció Arqueològica es classifica als entorns del Mas Castella  en la 
mateixa extensió i forma que ja ho realitza el planejament vigent.  

E. ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ ( TEIXITS I ZONES) 

Estructura viària  

Pel que fa a l'estructura viària i tal i com s'ha explicat en els apartats anteriors la principal 
proposta que incorpora el Pla es la obertura de un vial que relligui dels diferents vials 
existents al est del nucli urbà.  

Aquest vial s'inicia al sud del nucli i en connexió amb la Carretera GI-5125.  Aquesta entrada 
un cop construït el nou enllaç amb la N-II esdevindrà l'accés viari principal al nucli urbà des 
de la N-II.  

S'ha proposat una prolongació del Carrer de dalt fins a interconnectar-se amb el Carrer de la 
Creu / Ctra GIV 5125 que es situa prop de la riera de Santa Anna. La bifurcació que es 
produirà en aquest punt ressaltarà l'entrada de la població al mateix temps que permetrà un 
doble accés el nucli urbà: cap als nous creixements o bé cap a la zona d'equipaments i nucli 
antic.  
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El vial que cosirà per l'est tota la trama urbana surt de la carretera GIV 5125 continua per 
l'actual carrer nou, realitza diverses connexions amb el Carrer de Dalt i continua fins a una 
nova plaça situada a l'extrem Nord - Est del nucli. El vial continua fins a connectar amb el 
carrer de Figueres i la carretera GIV 5125.  

Es preveu també la obertura de un vial que connecta la Carretera GIV 5125, el Carrer del 
Mas Clos i el carrer del Pou Comú.  

En la resta de nuclis no es preveu la obertura de nous vials i per tant en els veinats del 
Castell, de la Pobla i també del Mas Clos es mantenen els vials amb la seva estructura 
actual.  

La urbanització d'aquest vial es farà per fases i a partir del desenvolupament  dels diferents 
Polígons d'Actuació Urbanística.  

Zones Verdes  

Pel que fa a les zones verdes s'ha de tenir en compte el nou redactat de l'article 58 de la llei 
1/2010 donat pel decret 3/2012.  

Article 58. Determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal23  

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix l'article 57: 

.... 

f) Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a la 
proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial 
no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim no és aplicable als plans 
d’ordenació urbanística municipal de municipis que tinguin una població inferior a tres mil habitants i 
d’escassa complexitat urbanística, que només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, amb el 
benentès que aquests plans han d’efectuar una reserva de sòl que sigui adequada a les necessitats 
del municipi. 

..... 

En el cas de Pontós s'ha prioritzat el desenvolupament urbà i viari del nucli per la necessitat 
d'endegar una proposta de cosit del nucli urbà. Es considera que la important peça de zona 
verda i equipaments situada davant de l'antic convent dels maristes ja és un espai suficient 
pel gaudi del conjunt de la població actual i futura del municipi. 

Amb tot el Pla preveu una segona porció d'equipaments i zones verdes situat a la part 
posterior de l'església als efectes de: 

• Crear una nova centralitat al est del nucli 

• Disposar d'un espai d'aparcament, a banda de l'aparcament en els futurs vials, pels 
residents en el nucli antic.  

Equipaments.  

Pontós es caracteritza per tenir unes dotacions d'equipaments importants que han permès al 
llarg dels últims anys la implantació de molts serveis.  

Per tant les principals zones d'equipaments seran: 

• Esglesia 
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• Ajuntament 

• Safareig municipal 

• Zona equipaments amb piscina, pista esportiva, magatzem, centre social,... 

• Cementiri 

• Nou equipament situat darrera església per ús d'aparcament.  

• Nou equipament obtingut en aplicació del conveni antic edifici dels maristes que 
permetrà obtenir edificis i zona verda amb façana a la Plaça dels Germans Maristes.  

Zones d'aprofitament privat.  

Pel que fa a la ordenació del sòl urbà se'n preveu la seva ordenació seguint el sistema gràfic 
establert en el Mapa Urbanístic de Catalunya.  

Concretament el Pla estableix fins a  5 zones que són: 

• R1 - Nucli Antic 

• R2 - Urbà Tradicional 

• R5 - Cases Agrupades. 

• R6 - Cases Aïllades.  

• M3  - Mixt Residencial-Serveis. 

La zona de Nucli Antic  s'estableix, en general, per aquelles edificacions d'abans de l'any 
1900. Es situa en els entorns dels Carrers de Dalt, Carrers dels Capellans, Carrer de la 
Creu, Carrer del Mas Clos, Carrer del Pou Comú i la Plaça Major. Aquesta zona també 
s'utilitza per ordenar la zona del castell de Pontós.  

La zona de Urbà Tradicional  s'estableix, en general, per aquelles edificacions posteriors a 
l'any 1900. Es situa a continuació de la zona de nucli Antic pel fet que l'extensió urbana del 
nucli de Pontós es va realitzar a partir del creixement en alineació de Vial. Aquest zona 
també s'utilitza per regular els veinats de La Pobla i de Mas Clos.  

La zona de Cases Agrupades  s'aplica de manera molt puntual i per tancar un creixement 
situat a l'oest del municipi amb un vial que connecta el Carrer del Pou Comú amb el Carrer 
del Mas Clos.  

La majoria dels creixements previstos, però també alguns ja existents, es regulen amb la 
zona de Cases Aïllades  amb parcel·les de 500, 600, 800 o 1000 m2.  

Finalment en els terrenys de l'antic convent dels maristes i en aplicació del conveni 
urbanístic que es tramitarà conjuntament amb el POUM es preveu el desenvolupament 
d'una zona Mixta Residencial Serveis .  

F. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT. 

El sòl urbà no consolidat es preveu desenvolupar de manera progressiva a partir de la 
materialització dels diferents Polígons d'Actuació Urbanística. 

A nivell d'avanç de Pla es tenen delimitats fins a 12 polígons d'actuació urbanística els quals 
seran concretats en futurs documents.  
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La delimitació d'aquests polígons s'ha fet de manera que permet la seva execució 
progressiva i que en termes generals la consolidació dels polígons no depèn els uns dels 
altres.   

Per altra banda també s'ha intentat delimitar els polígons, en la mesura del possible, en 
funció de les propietats afectades. D'aquesta manera, també, s'aconsegueix facilitar la 
gestió urbanística i el desenvolupament.  

G. USOS 

En aquests moments no queden definits els usos admesos en les diferents zones però, la 
normativa de les diferents zones buscarà en base a l'us predominant residencial permetre 
certa mixticitat d'usos per permetre potenciar l'economia local.  

H. SERVEIS URBANS 

Pel que  fa als serveis urbans aquests seran estudiats en una fase mes avançada del Pla.  

3. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT LÍNIES ESTRATÈGIQUES. 

Tal i com s'ha vist hi ha fins a 12 línies estratègiques que guien el desenvolupament del Pla.  

A continuació es passa a justificar que la ordenació proposada dona compliment a les línies 
estratègiques proposades: 

Línia 1: Preservar els límits naturals – cursos flu vials.  

Es pot observar en la proposta de ordenació del sòl urbà i sòl no urbanitzable que no es 
realitza cap afectació sobre els límits naturals i / o els cursos fluvials.   

Línia 2. Creixement equilibrat el contorn urbà.  

De la observança de la proposa d'ordenació i també de les diferents alternatives de 
ordenació es comprova que la opció escollida es la més equilibrada tenint en compte que els 
límits naturals i els cursos fluvials només permeten el creixement del nucli en direcció Est i 
en direcció Nord.  

Línia 3. Millora de la mobilitat  

El Pla ha incorporat totes les propostes d'aquesta línia estratègica derivades d'altres 
documents com l'Agenda 21.  

En qualsevol cas aquesta línia estratègica serà completada al llarg del desenvolupament del 
Pla i concretament amb la redacció del Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada que 
conforma part de la documentació del POUM.  

Línia 4. Potenciar els usos agraris i agroforestals .  

En aquests moments la ordenació del sòl no urbanitzable ja dona compliment a aquesta línia 
estratègica però no hi ha dubte que en l'apartat de normativa del sòl no urbanitzable s'haurà 
de concretar aquesta línia estratègica. 

 Línia 5. Millora del paisatge urbà i paisatge natur al.  

La proposta d'ordenació que es presenta ja presenta algunes mesures per actuar sobre 
edificacions agroindustrials en desús situades sobretot en sòl urbà. Un exemple es la 
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delimitació d'un polígon d'actuació urbanística en la zona Can Closes. Amb tot aquestes 
mesures seran concretades en la redacció del document per Aprovació Inicial.  

En el document definitiu s'incorporà també un estudi de les visuals sobre els nous 
creixements urbans.  

Pel que fa l'estructuració i millora dels vials la ordenació del sòl No urbanitzable ja es grafia 
quin ha de ser el resultat final i per tant quins seran els principals miradors cap al sòl no 
urbanitzable.  

Línia 6: Creixement amb ciutat extensiva.  

L'aplicació d'aquesta línia estratègica es pot veure de manera molt clara en la proposta 
d'ordenació que es planteja.  

La ordenació detallada i la normativa a aplicar de com es regularan les edificacions es 
desenvoluparà al llarg de la redacció del Pla.  

Línia 7: Creixement adaptat a les directrius de pai satge.  

La proposta de ordenació que es planteja es considera que dona compliment a les directrius 
1 i 2 de paisatge ja que es planteja una ordenació ordenada pel fet que se suporta amb la 
obertura d'un vial de cosit del nucli urbà, amb un perímetre regular i nítid  i d'acord amb les 
necessitats reals avaluades en estudi poblacional.  

La ordenació preveu que les diferents entrades al municipi formin passejos arbrats.  

Pel que fa al tema de les infraestructures de caràcter supramunicipal no es podran dur a 
terme importants actuacions a nivell de planejament. Pontós es un nucli molt afectat per 
aquest tipus de infraestructures però ja estant pràcticament totes executades.  

El POUM preveurà que es puguin dur  a termes actuacions en els dos rius però sempre amb 
caràcter supramunicipal ja que els rius es troben en aquesta zona en terrenys de diversos 
municipis.  

El futur catàleg de Masies preveurà un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, 
coberts, cabanyes, murs de pedra seca, etc.) conservades i valoritzades on es promouran el 
seu manteniment i la integració de les noves construccions amb volumetries, materials i 
revestiments propis del lloc. 

La obertura de nous camins i consolidació dels existents permetrà implantar itineraris i 
miradors  que emfatitzin les panoràmiques més rellevant. 

Una bona gestió del sòl no urbanitzable permetrà uns fons escènics preservats i revaloritzats  
que es mantinguin com a referents visuals i identitaris de qualitat.  

Línia 8 : Potenciació activitat econòmica local.  

Aquest fet es desenvoluparà sobretot estudiant una misticitat d'usos en les diferents 
construccions fet que permeti a banda de residir a Pontós també treballar-hi.  

Aquest apartat es definirà amb major detall en el document que es porti a l'aprovació inicial.  

Per altra banda actuacions com l'obertura del vial que permetrà accedir a Can n'Oliver de 
manera més directa permet potenciar aquesta activitat.  

  



PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PONTÓS                                                                 95 

 

Línia 9:  Potenciar el patrimoni arquitectònic.  

El POUM posa les bases per tal que es pugui potenciar el patrimoni arquitectònic.  

Les accions  que estudiarà el POUM són: 

• Recuperació del patrimoni públic lligat l’aigua 

• Protecció del poblat ibèric de Puig de Castellet.  

• Ordenar la rehabilitació dels masos pendents mitjançant el Catàleg de Masies.  

• Identificar i protegir el Camí Ramader.  

Línia 10: Millorar els sistemes d’equipaments i zon es verdes.  

La ordenació preveu: 

• Classificar com a equipament la zona del cementiri i preveure'n una ampliació  

• Classificar com a serveis tècnics la zona on es preveu implantar la futura depuradora 
i que resta pendent de definir.  

• Classificar com a equipament i zones verdes una zona situada darrera de l'església 
als efectes de crear una nova centralitat i ubicar un nou aparcament al nord del 
municipi.  

• Classificar com equipament part de les edificacions del antic convent dels maristes 
en compliment d'un conveni urbanístic per ubicar un dispensari i altres serveis.  

Línia 11: Millora del serveis urbans.  

La millora de serveis urbans vindrà donada en primer lloc pel desenvolupament urbanístic de 
l'àmbit que permetrà millorar part dels serveis de la població, ubicar els contenidors de 
recollida selectiva i ubicar l'emplaçament de la futura depuradora.  

En una fase més avançada del Pla s'estudiarà amb major detall aquest apartat.  

Línia 12: Potenciar l’eficiència energètica i estal vi d’aigua.  

La normativa urbanística introduiran aspectes per a potenciar l'estalvi d'aigua i consum 
energètic.  

En el cas del consum energètic s'establirà que les cases compleixin un determinat nivell en 
la certificació de l'eficiència energètica.  

Es defineix aquesta important línia estratègica com un dels valors més importants del POUM 
de Pontós.  
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4. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES 
GIRONINES 

Les estratègies de creixement previstes en el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines SÓN: 

• Nucli de Pontós amb una estratègia de creixement prevista de “creixement moderat” 
(article 3.7 de la Normativa). 

• La Pobla amb una estratègia de creixement de “millora i compleció” (article 3.9).  

• Romanyà d’Empordà amb una estratègia de “manteniment del caràcter rural” (article 
3.10). 

La ordenació que es presenta tal i com ja s'ha explicat en l'estudi d'alternatives dóna 
compliment a aquestes tres estratègies de creixement pels diferents nuclis. 

Concretament pel que fa al creixement moderat  el creixement previst en l'alternativa 2 es 
situa lleugerament per sota del màxima  previst de 5.52 Ha.  

La justificació del compliment normatiu del Pla es realitzarà en el document que es porti a 
l'aprovació inicial.  

5. COMPLIMENT OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC S OSTENIBLE I 
DE LES DIRECTRIUS PEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  ( Ar ticles 3 i 9 DL 1/2010) 

El concepte de desenvolupaments urbanístic sostenible  es defineix en l'article 3 del DL 
1/2010 " com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les 
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures".   

En aquest cas la proposta de ordenació s'ajusta  a les previsions de creixement del Pla 
Territorial i també a les necessitats d'habitatge previstes en l'estudi Poblacional pels propers 
anys.  

Aquesta proposta preserva els recursos naturals en quan el seu desenvolupament no afecta 
recursos importants més enllà d'uns camps de conreu.  

Pel que fa als valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals el pla preserva el 
creixement històric del nucli urbà existent tal i com esta.  Per altra banda el Pla preveu la 
preservació i rehabilitació del nucli del castell i també una millora paisatgística en les 
edificacions tipus agricola situades a l'est el puig del castell i amb façana a l'entrada principal 
de pontós.  

El mateix article 3 també estableix "el sòl és un recurs limitat, comporta també la 
configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i 
la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de 
territori globalment eficient 

En aquest sentit la proposta de ordenació configura un model urbà compacte i a la vegada 
relligant amb l'estructura urbana existent. 
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Per altra banda la proposta de ordenació de tipus extensiu permet que a les edificacions si 
puguin desenvolupar tot tipus d'activitats i per tant permeten preservar i millorar els sitemes 
de vida tradicionals en aquesta àrea rurral.  

Pel que a les Directrius del Planejament Urbanístic establertes en l'article 9 del DL  1/2010 el 
pla no preveu ni edificar ni urbanitzar en zones inundables i en altres zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les persones 

Pel que fa al compliment de l'apartat 3 de l'article 9 del DL 1/2010 serà la normativa del Pla 
la que establirà prescripcions perquè les edificacions restin adaptades al lloc on s'implanten. 
En qualsevol cas la ordenació ja diferencia el nucli antic dels nous creixements en el sentit 
que els segons tenen una estructura diferenciada dels primers.  

Els terrenys que es  qualifiquen no tenen una pendent superior al  20 % 

Els terrenys que es qualifiquen no han patit cap incendi en els últims anys.  

6. MOBILITAT GENERADA I MESURES DE MOBILITAT SOSTENIBL E. 

Aquestes mesures seran incorporades al Pla un cop es redacti el corresponent estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada.  
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