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I. MEMÒRIA 
 

ANTECEDENTS. 

La regulació urbanística de Figueres ve determinada pel Pla general d’ordenació urbana de la 
zona de Figueres aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
en data 12 d’abril de 1983. 
 
Al llarg d’aquest anys de vigència, les determinacions del planejament s’han anat desenvolupat 
en diferent grau en funció de les diverses etapes econòmiques que s’han succeït i que han 
suposat diferents nivells d’activitat constructiva i gestió urbanística. Resultat de tot això, n’és 
l’estat actual de desenvolupament urbanístic del municipi.  
 
En aquest sentit, cal dir que la majoria de les previsions del planejament s’han desenvolupat o 
es troben en alguna fase de desenvolupament, raó per la qual, els objectius urbanístics 
municipals demanen la revisió del planejament general amb la formulació del corresponent 
POUM adaptat al nou marc urbanístic i legal, un pla que plantegi l’estructura general que ha de 
marcar el futur creixement del municipi en els propers anys. 
 
Actualment s’està redactant el nou POUM, que va ser aprovat el document d’AVANÇ en data 5 
d’abril de 2018 i s’està redactant el document per a l’aprovació INICIAL, concorren aspectes 
puntuals que cal resoldre paral·lelament a la seva tramitació ja que la necessitat i l’oportunitat 
d’algunes actuacions obliga ha donar-les prioritat sobre el calendari de la formulació del nou 
planejament general. 
 
En data 25 de setembre de 2008, la casa Nouviles, finca situada en el carrer Nou número 78, 
va ser adquirida per l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
Concretament l’Ajuntament posseeix el 68,42% de la finca. 
 
Posterior a la seva adquisició, es va redactar i aprovar definitivament, amb data de publicació al 
DOGC 18 de juny de 2013, la Modificació núm. 19 DEL PGOU DE L'ÀREA DE FIGUERES EN 
L’ÀMBIT DE LA PLAÇA CATALUNYA, DEL RECINTE FIRAL, CASA NOUVILES I PLAÇA DE 
LA MÚSICA.  
Aquesta modificiació va zonificar l’edifici de la casa Nouviles com a Sistema d’Equipaments i 
una franja colindant amb l’equipament municipal del Centre de Formació Ferran Sunyer com a 
finca d’aprofitament per a l’establiment d’un centre hoteler. 
 
Per diverses raons, les dues propostes, Casa Nouviles i zona hotelera, no van prosperar ni es 
va executar amb els objectius que proposava la MPGOU. 
 
És per aquesta raó que es proposa la modificació de nou d’aquests dos àmbits per a retornar a 
la seva zonificació inicial. 
 

NATURALESA, OBJECTE I ABAST DEL DOCUMENT. 

Aquest document té la condició de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Figueres per la modificació de l’ordenació urbanística en l’àmbit de la Casa Nouviles i la zona 
hotelera Recinte Firal 
 
CASA NOUVILES 
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La casa Nouviles, situada en el carrer Nou número 78, es troba en l’àmbit del PE 
Nou/Muntaner, regulat en l’article 72 de les normes del Pla Especial de Protecció del Catàleg 
d’Edificis. 
La casa Nouviles està catalogada segons la fitxa n.10 de l’annex a les normes, elements i 
conjunts, del text refós del Pla especial de protecció del catàleg d’edificis. 
 
En un inici, l’adquisició de la finca va estar motivada en la necessitat d’establir en un únic espai 
les instal·lacions dels serveis Socials locals i comarcals.  
Aquest fet es basava en la necessitat principalment de reubicar les instal·lacions de l’àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, provisionalment situades en els antics jutjats ( Passeig Nou 
cantonada amb Poeta Marquina i el carrer Mestre Falla), un edifici de planta baixa i tres plantes 
pis amb instal·lacionis no adaptades i obsoletes.  
 
En aquest sentit, es va estudiar la viabilitat tècnica de l’adaptació de l’edifici actual per al nou ús 
amb la conclusió de què el plantejament no resultava viable. 
 
Així, aquest projecte conjunt, degut a la complexitat administrativa i l’elevat cost de rehabilitació 
de la Casa Nouviles per a l’adaptació a oficines administratives amb un ús tant especific, va 
propiciar que es descartés aquest opció. 
Transcorreguts uns anys, l’Ajuntament de Figueres va optar per resituar l’area de Serveis 
Socials en un nou local situat en el carrer Sant Pau, número 39. 
 
Actualment la ciutat de Figueres, tal i com s’exposava en el Pla d’Equipament redactat en 2012, 
i amb l’execució de les oficines municipals de serveis Socials, no té una manca d’equipaments 
administratius. La deficiència d’equipament es basa principalment en esportius i 
assistencials/residencials. 
Cal indicar que la casa Nouviles no es considera apta per aquests usos. 
Vista la no viabilitat d’aprofitament de la finca com a equipament públic, es proposa la 
modificació de nou d’aquests dos àmbits per a retornar a la seva zonificació inicial. 
 
ZONA HOTELERA RECINTE FIRAL 
 
En l’entorn Centre de Formació Integral, arran de la MPGOU número 19, es va zonificar una 
franja de 18,50 m per a l’ubicació d’una instal·lació hotelera.  
Durant l’any 2020 s’ha finalitzat la construcció de la segona fase del Centre de Formació 
Integral Ferran Sunyer. 
Aquest centre,  executat en dues fases (Fase I de 1.711,81 m² construïts ,i una Fase II de 
547,90 m² construïts), amb una superfície total de 2.260 m²st, crea un pol d’equipament 
educatiu que sense cap mena de dubte en un futur podrà créixer en una zona de la ciutat poc 
equipada. 
 
Transcorreguts 9 anys des de l’aprovació, no s’ha percebut cap interès pel desenvolupament 
de l’activitat hotelera. Mantenir uns usos tant específics en un entorn de sistemes públics no es 
considera oportú. 
Així, al igual que succeeix amb la casa Nouviles, es considera adequat retornar a aquesta finca 
la zonificació que disposava abans de la MPOU núm.19. 
 
La modificació no produeix diferències apreciables en les característiques dels efectes 
previstos sobre el medi ambiental.  
 
 
La nova ordenació garanteix el manteniment quantitatiu i qualitatiu de les superfícies 
d’equipaments definitives resultants. 
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Aixi mateix, no representa un increment de sostre d’aprofitament, ja que com es pot observar 
en el quadre adjunt, el nou sostre residencial és de 3.547,60 m² produint-se una perdua de 
sostre hoteler de 8.246,06 m2. 
 

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE EDIFICABILITAT PERCENTATGE

6a 1.594,00 m²sòl                     38,58% 0,00%

92RF 2.537,25 m²sòl                     61,42% 8.246,06 m²st 100,00%

TOTAL 4.131,25 m²sòl                     100,00% 8.246,06 m²st 100,00%  
 

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT PROPOSAT

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE EDIFICABILITAT PERCENTATGE

6a 1.673,50 m²sòl                         40,51%

5a 863,75 m²sòl                             20,91%

11 942,80 m²sòl                             22,82% 942,80 m²st 26,58%

14 651,20 m²sòl                             15,76% 2.604,80 m²st 73,42%

TOTAL 4.131,25 m²sòl                         100,00% 3.547,60 m²st 100,00%  
 

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA INICIATIVA. 

SITUACIÓ I ÀMBIT. 

La modificació puntual del Pla General afecta les finques definides en la documentació gràfica, 
concretament en les finques on actualment s’ubica la casa Nouviles al carrer Nou, 78 i la finca 
colindant amb el Centre de Formació Integral Ferran Sunyer situada a la Ronda Sud, 1. 
Es tracta exclusivament de terrenys de titularitat municipal. 
 

 
Imatges entorn ortofoto 
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PROMOCIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ. 

 
La present modificació puntual de Pla general és promoguda i formulada per l’Ajuntament 
Figueres. La redacció del document ha estat realitzada pels serveis tècnics de l’Àrea de 
planificació i gestió urbanística de l’Ajuntament de Figueres.  
 
La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen a l’article 96 del TRLU 
1/2010, segons els quals la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament 
urbanístic se subjectarà a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació. 
 
En aquest sentit, pertoca a l’ajuntament l’aprovació inicial i provisional de la modificació. El 
document en tràmit s’ha de posar a informació pública pel termini de trenta dies un cop 
acordada la seva aprovació inicial i s’ha de sol·licitar un informe als organismes que en resulten 
interessats per raó de llurs competències sectorials, informes que s’hauran d’emetre en el 
termini d’un mes 
 
Les competències per a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació venen regulades per 
l’article 98.2 del TRLU, segons el qual, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió de Territori 
de Catalunya. 

EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. 

Legislació estatal i autonòmica 

El marc legal ens ve donat, en primer lloc, pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), pel Reglament de la llei d'Urbanisme 
aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol (RLU) la llei 3/2012, de 22 de febrer, que ha 
modificat la Llei d’Urbanisme, i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Tot això sense perjudici del que disposa 
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Ley del 
suelo (TRLS), per la L 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives (LMFFA) i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica, 
 
Planejament municipal 
A nivell municipal, el marc urbanístic ve donat pel Pla General d’Ordenació Urbana de Figueres, 
aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 12 d’abril de 
1983, la Revisió del programa d’actuació i Modificació del PGOU en l'àmbit dels sòls 
urbanitzables, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en 
data 2 de juny de 2000, i per les corresponents modificacions puntuals del pla generals 
aprovades que es troben vigents. 
 
En data 17 de juny de 2005 va ser publicat, al DOGC número 4408, el text refós de la 
normativa urbanística del planejament d’àmbit municipal. Aquest text refós va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en data 27 d'abril de 2005 en 
compliment disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació 
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 
 
En concret, l’article 4 de la normativa urbanística del pla general d'ordenació urbana vigent 
preveu la possibilitat de modificar les determinacions vigents seguint el procediment establert 
per la legislació urbanística vigent quan no s’alteri substancialment les determinacions 
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fonamentals la coherència entre les previsions i l’ordenació general de manera que es faci 
necessària una revisió global. 
 
D’altra banda, l’objecte de la modificació no es troba entre els supòsits de revisió del 
planejament general que requereixen els articles 2 i 4 de la normativa urbanística en el sentit 
que aquest no afecta a l’esgotament de les previsions del planejament vigent, o a l’aparició de 
nous factors socials o econòmics que facin variar el model d’ordenació territorial. 
 
Tot això permet la tramitació fins a l’aprovació definitiva de documents de modificació de les 
normatives del planejament general vigents. 
 
Legislació sectorial 
Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Fomento 
de 13 de juliol, de proposta de servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de 
l’Aeroport de Girona. 
 

COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

Les determinacions contingudes en aquest document de modificació puntual no presenten 
efectes que puguin alterar la coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió 
territorial i a l'organització correcta del desenvolupament urbà, ni la compatibilitat, l'articulació i 
la connexió entre els elements vertebradors del territori d'abast supramunicipal ni les 
infraestructures de caràcter local. Tampoc té problemes de compatibilitat amb el risc 
preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil disponibles, ni 
sobre la planificació mediambiental i a la política de desenvolupament sostenible, ni sobre 
l'adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals 
ni de protecció del patrimoni cultural, natural i científic. 
 
D’altra banda, aquesta modificació s’ajusta al que preveu el marc legal vigent en relació a la 
tramitació del planejament urbanístic, el sotmetiment a les determinacions pròpies del 
planejament urbanístic de rang superior, l'adequació a la legislació sectorial i urbanística i 
respecta la interdicció de l'arbitrarietat. 
 
Per tot això, podem entendre que aquesta modificació no presenta aspectes que puguin incidir 
sobre criteris de supramunicipalitat ni de legalitat d’acord amb el que preveu TRLU 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i que podessin justificar la 
denegació de la seva aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 

IDENTIFICACIÓ PROPIETARIS AFECTATS. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

D’acord amb l’article 99 apartat 1a) estableix, en cas de modificacions de planejament general 
que comportin un increment de sostre edificable, l’obligatorietat d’especificar en la memòria la 
identitat de les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades al 
llarg dels cinc anys previs al inici de la tramitació. 
A continuació, es detallen els propietaris que en resulten afectats. 
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FINCA CADASTRAL PROPIETARI SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

8395803 AJUNTAMENT DE FIGUERES 2.537,25 m²sòl         61,42%

7192102

AJUNTAMENT DE FIGUERES 68,42%            CONSELL 

COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ 31,68% 1.594,00 m²sòl         38,58%

4.131,25 m²sòl         100,00%  
 
En el nostre cas, l’actuació només afecta espais qualificats com a sistemes i zones pel 
planejament general de titularitat publica, sense que comporti un increment de sostre edificable. 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT VIGENT.  

L’àrea afectada per la modificació comprèn àmbit de qualificació diversa que es corresponen 
amb el sistema d’equipaments i dotacions, clau 6a, i zona clau 92RF tots ells dins el sòl urbà. 
 
La regulació detallada de cadascun d’aquests sistemes es troba continguda als 34 (sistema 
d’equipaments i dotacions, clau 6), i del sòl urbà  article 44 (zona usos específics) 
 

  

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE EDIFICABILITAT PERCENTATGE

6a 1.594,00 m²sòl                     38,58% 1.594,00 m²st 16,20%

92RF 2.537,25 m²sòl                     61,42% 8.246,06 m²st 83,80%

TOTAL 4.131,25 m²sòl                     100,00% 9.840,06 m²st 100,00%  

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. 

Generalitats 

Aquesta modificació es formula d’acord amb les necessitats municipals de poder assignar una 
concentració d’equipament en l’àmbit del Recinte Firal, en una illa municipal on es disposa ja 
d’un equipament polifuncional on actualment s’ubica l’Escola Oficial d’Idiomes, aules de 
Formació Integral promogudes per l’àrea de Promoció Econòmica, ....Tal i com s’ha exposat 
anteriorment, les previsions equipaments a la ciutat de Figueres no contemplen la necessitat 
d’un nou equipament a la casa Nouviles, degut a que les característiques de l’edificació existent 
dificulta la reconversió en ús públic d’atenció al ciutadà. Aquest fet bé propiciat per la manca 
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d’establir nous punts d’atenció en el barri de l’Eixample, on es localitzen les oficines de serveis 
Socials al carrer Sant Pau, el Centra de Distribució d’Aliments, el Centre Cívic de la Creu de la 
Mà, la Fundació Clerc i Nicolau i proper a la casa Nouviles el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 
És així que es considera convenient retornar a la Casa Nouviles l’aprofitament privat que 
disposa en el moment d’adquisició de la finca per tal que les dues administracions públiques 
puguin disposar d’un bé a patrimonialitzar. 
És oportuna la modificació de planejament vigent amb aquesta finalitat. 
Aquesta modificació no proposa la reducció de sistemes d’equipaments a la ciutat. La 
reubicació de la zona d’equipaments reagrupada en la finca pública situada en el Recinte Firal, 
permetrà en un futur la consolidació d’un pol d’equipaments on actualment hi ha el Centre de 
Formació Integral Ferran Sunyer, que acaba de ser executada la segona fase. 

Àmbit i característiques 

Tal com s’ha exposat la present modificació afecta a dos peces municipals: 
La  primera, dins de la illa compresa entre l’Avda de Roses, Ronda Sud, carrer Alemanya i el 
carrer Itàlia. Es proposa destinar-la sistema d’equipaments públics de caràcter general. 
La segona, dins del barri de l’Eixample, concretament en el carrer Nou número 78 com a zona 
d’aprofitament privat, en conjunció amb la resta de les finques colindants. A diferencia de la 
zonificació que la ja li era d’aplicació abans de la MPGOU número 19, ara es proposa l’edifici 
catalogat només es pugui remuntar una planta sobre les plantes existents, que correspon a 
planta baixa més 3 plantes pis. 
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imatge planejament vigent        imatge planejament proposat 
 
La modificació preveu qualificar de sistema d’equipaments i dotacions, clau 6a, i sistema de 
parc, places i jardins, clau 5a, que afecta els terrenys actualment qualificats com a zona 92RF. 
Per tal de mantenir les reserves d’aquest sistemes d’equipaments que estableix el planejament, 
es proposa una nova disposició d’aquests espais segons la coherencia amb els equipaments i 
zones verdes ja existent. 
 

                
  imatge planejament vigent          imatge planejament proposat 
 
 
Els quadre següent detalla paràmetres de l’àmbit objecte la modificació: 
 

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSTA

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

6a 1.594,00 m²sòl                     38,58% 1.673,50 m²sòl                         40,51%

5a 0,00 m²sòl                             0,00% 863,75 m²sòl                             20,91%

92RF 2.537,25 m²sòl                     61,42% 0,00 m²sòl                                 0,00%

11 0,00 m²sòl                             0,00% 942,80 m²sòl                             22,82%

14 0,00 m²sòl                             0,00% 651,20 m²sòl                             15,76%

TOTAL 4.131,25 m²sòl                     100,00% 4.131,25 m²sòl                         100,00%
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Esmentar que el comput total de zones verdes i equipaments representa un increment en la 
zonificació proposada 

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSTA INCREMENT DE SUPERFÍCIES

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA SUPERFÍCIE AFECTADA COMPUT TOTAL

6a 1.594,00 m²sòl                   1.673,50 m²sòl                         79,50 m²sòl                          

5a 0,00 m²sòl                           863,75 m²sòl                             863,75 m²sòl                        
 

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ. 

L’article 97 del TRLU estableix que les modificacions del planejament vigent han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat i conveniència en relació als interessos 
públics i privats concurrents. 
 
En aquest sentit, a les justificacions aportades en l’apartat anterior podem afegir les que es 
relacionen a continuació. 
 
CASA NOUVILES 
La casa Nouviles, situada en el carrer Nou número 78, es troba en l’àmbit del PE 
Nou/Muntaner, regulat en l’article 72 de les normes del Pla Especial de Protecció del Catàleg 
d’Edificis. 
La casa Nouviles està catalogada segons la fitxa n.10 de l’annex a les normes, elements i 
conjunts, del text refós del Pla especial de protecció del catàleg d’edificis. 
 
En un inici, l’adquisició de la finca va estar motivada en la necessitat d’establir en un únic espai 
les instal·lacions dels serveis Socials locals i comarcals.  
Aquest fet es basava en la necessitat principalment de reubicar les instal·lacions de l’àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, provisionalment situades en els antics jutjats ( Passeig Nou 
cantonada amb Poeta Marquina i el carrer Mestre Falla), un edifici de planta baixa i tres plantes 
pis amb instal·lacionis no adaptades i obsoletes.  
 
En aquest sentit, es va estudiar la viabilitat tècnica de l’adaptació de l’edifici actual per al nou ús 
amb la conclusió de què el plantejament no resultava viable. 
 
Així, aquest projecte conjunt, degut a la complexitat administrativa i l’elevat cost de rehabilitació 
de la Casa Nouviles per a l’adaptació a oficines administratives amb un ús tant especific, va 
propiciar que es descartés aquest opció. 
Transcorreguts uns anys, l’Ajuntament de Figueres va optar per resituar l’area de Serveis 
Socials en un nou local situat en el carrer Sant Pau, número 39. 
 
Actualment la ciutat de Figueres, tal i com s’exposava en el Pla d’Equipament redactat en 2012, 
i amb l’execució de les oficines municipals de serveis Socials, no té una manca d’equipaments 
administratius. La deficiència d’equipament es basa principalment en esportius i 
assistencials/residencials. 
Cal indicar que la casa Nouviles no es considera apta per aquests usos. 
Vista la no viabilitat d’aprofitament de la finca com a equipament públic, es proposa la 
modificació de nou d’aquests dos àmbits per a retornar a la seva zonificació inicial. 
 
ZONA HOTELERA RECINTE FIRAL 
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En l’entorn Centre de Formació Integral, arran de la MPGOU número 19, es va zonificar una 
franja de 18,50 m per a l’ubicació d’una instal·lació hotelera.  
Durant l’any 2020 s’ha finalitzat la construcció de la segona fase del Centre de Formació 
Integral Ferran Sunyer. 
Aquest centre,   Fase I de 1.711,81 m² construïts ,i una Fase II de 547,90 m² construïts, amb 
una superfície total de 2.260 m²st, crea un pol d’equipament educatiu que sense cap mena de 
dubte en un futur podrà créixer en una zona de la ciutat poc equipada. 
 
Transcorreguts 9 anys des de l’aprovació, no s’ha percebut cap interès pel desenvolupament 
de l’activitat hotelera. Mantenir uns usos tant específics en un entorn de sistemes públics no es 
considera oportú. 
Així, al igual que succeeix amb la casa Nouviles, es considera adequat retornar a aquesta finca 
la zonificació que disposava abans de la MPOU núm.19. 
 
La modificació no produeix diferències apreciables en les característiques dels efectes 
previstos sobre el medi ambiental.  
 
 
 

GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL PLA.  

L’article 59 del TRLU estableixen que els POUM i per tant les seves modificacions d’acord amb 
el previst a l’article 96 del TRLU, han de contenir una agenda i un programa d’actuació 
urbanística que estableixin els terminis de desplegament de les previsions que s’hi contenen.  

Delimitació poligonal i sistema d’actuació 

Les determinacions de la present modificació afecten exclusivament sòl qualificat com a 
sistemes que actualment són de titularitat pública i domini públic. La materialització de les 
determinacions previstes en la present modificació demanaran l’adequació i adaptació d’aquest 
espai públic amb algunes intervencions referents al seu tractament per a adequar-lo al nou ús, 
ja sigui d’equipament. Tampoc hi han dins l’àmbit d’actuació aprofitaments privats actuals o 
previstos que calgui considerar. 
 
Per tot això no cal delimitar polígons d’actuació urbanística necessaris per a  la gestió en 
l’obtenció de sòl, ni el repartiment equitatiu de càrregues i beneficis previst al TRLU. 
 

Programació de les actuacions 

L’execució de les determinacions d’aquest document seran conseqüència de noves necessitat 
d’equipaments públics en l’ambit del Recinte Firal. Actualment no es troben programades cap 
nova actuació, ja que s’acaba de materialitzar la segona fase de l’edifici Integral Ferran Sunyer. 
 
Pel que fa a la finca de la Casa Nouviles, tal i com s’ha exposat anteriorment, la proposta de les 
dues administracions propietaries de la finca és l’alienació del bé patrimonial. 

Suspensió de llicències 

Ateses les característiques de la modificació que afecta a àrees d’aprofitament privat subjectes 
a llicències d’obres, s’escau la delimitació i definició d’àmbits objecte de suspensió de llicències 
als efectes del que estableix l’article 74 del TRLU. Aquest àmbit és coincident amb l’ambit de la 
present MPGOU. 
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ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

L’article 59 del TRLU, estableix que els POUM i per tant les seves modificacions d’acord amb el 
previst a l’article 96 del TRLU, han de contenir una avaluació que valori econòmicament les 
propostes del planejament, tot això, sense perjudici de les determinacions de l’article 12 del 
DMU que demana la incorporació d’un informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir 
la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de 
l'impacta de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris. 
 
Atès que la titularitat del sòl comprès en l’àmbit de la modificació és públic i que no s’altera la 
configuració de l’espai públic ni de la vialitat,la present modificació no comporta cap cost 
d’execució ni es necessari cap despesa d’urbanització. 
 
 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 

L’article 71 i 118 del RLU i , estableixen que els POUM i per tant les seves modificacions, 
d’acord amb el previst a l’article 94.1 del TRLU han d’incloure un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada per les determinacions del document. 
 
El Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada, en el seu article tercer indica que els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
s'han d'incloure, com a document independent, en els planejament urbanístic general i llurs 
revisions o modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
Aquesta modificació només afecta espais destinats a sistemes pel planejament general i zona 
d’aprofitament privat i no té cap efecte sobre el teixit de nova creació residencial de la població 
ni les densitats o edificabilitats per a usos residencial per la qual cosa, no cal formular 
previsions pròpies de la memòria social que estableix el text legal urbanístic. 
 
 

MEMÒRIA SOCIAL.  

L’article 59 del TRLU i el 69 del RLU, estableixen que els POUM i per tant les seves 
modificacions, d’acord amb el previst a l’article 94.1 del TRLU a LU han de contenir una 
memòria social que valori els aspectes corresponents a la reserva de l’habitatge social en el 
municipi. 
 
Aquesta modificació només afecta espais destinats a sistemes pel planejament general i zona 
d’aprofitament privat i no té cap efecte sobre el teixit residencial de la població ni les densitats o 
edificabilitats per a usos residencial per la qual cosa, no cal formular previsions pròpies de la 
memòria social que estableix el text legal urbanístic. 
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II. DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 
 
L’article 59 del TRLU i el 70 del RLU, estableixen que els POUM i per tant les seves 
modificacions, d’acord amb el previst a l’article 96 del TRLU han de contenir la documentació 
mediambiental adequada.  
 
La present modificació afecta àmbits de sòl urbà consolidat i no altera les situacions 
mediambientals d’aquests. 
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III. NORMATIVA 
 
Capítol 1 
Es suprimeix l’article  44.3 Clau a92RF, zona d’usos específics, hoteler recinte firal de les NNUU 
del PGOU de Figueres. 
 
 
 
 
Figueres, juny 2021 
  
 
 
 
 
Rosa Ricart Quero      
 
Arquitecta de        
planejament i gestió urbanística    
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IV.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Plànol situació escala 1/5000 
Plànol cartogràfic escala 1/4000 
Plànol cadastral escala 1/500 
Plànol planejament vigent escala 1/1000 
Plànol planejament modificat escala 1/1000 
Plànol sistematització indicativa escala 1/4000 
Plànol afectacions aeroportuàries escala 1/15000 
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