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1. MEMÒRIA 
 
1.D MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.D1 Antecedents 
 
. L´ 11 de març de 2010 es publica l´Ordre VIV/561/2010, d´1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d´accessibiliat i no discriminació per a l´accés i utilització dels espais públics urbanitzats, d´obligat compliment a l´Estat espanyol, i 
que a Catalunya ha de conviure amb el també també vigent Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l´accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i de l´aprovació del Codi d´accessibilitat. 
. En data 2 d´abril de 2013 el Ple de l´Ajuntament de Figueres aprova definitivament el Pla de Mobilitat del Municipi de Figueres, que 
defineix una Àrea central de reestricció del trànsit i uns eixos viaris que hi discorren, considerats eixos d´accés als aparcaments. 
. En data de febrer de 2016, l´Àrea d´Arquitectura i Espai Públic defineix en un Pla director les actuacions prioritàries a l´espai públic a 
executar en el període 2016-2023. Inclou l´àmbit d´aquest projecte en la categoria d´Obres complementàries ( a executar un cop urbanitzat 
el c/ Joan Arderius) i de Drenatge. 
. El carrer Joan Arderius, connectant la plaça de l´Estació amb el carrer Joan Matas, ha de ser un dels eixos Nord-Sud de la xarxa viària 
bàsica perimetral segons el Pla de Mobilitat. La seva urbanització s´ha excutat al llarg de l´any 2017. 
. Per millorar el drenatge de la plaça de l´Estació, aprofitant l´execució d´un nou col.lector de pluvials al llarg del vial de Joan Arderius, 
l´empresa municipal Fisersa ha redactat un projecte de conservació i reparació de la xarxa de clavegueram i d´aigua de la plaça. N´ha 
executat una part aquest any 2017 i la resta l´excutarà l´any 2018. 
. El Ministeri de Treball té un solar al c/ Migdia que limita amb l´àmbit del PU Joan Arderius i on té previst constuir la Seu administrativa de 
la Seguretat Social. L´Ajuntament ha signat un conveni per llogar-lo i destinar-lo a aparcament dissuasiu. 
. La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària del dia 16 de maig de 2017 pren per unanimitat l´acord de concedir a 
l´Ajuntament de Figueres, entre d´altres ajuntaments de la província, la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l´any 
2017 que en el cas de l´Ajuntament de Figueres es concreta en: 

. Projecte adequació accessibilitat i millora de pavimentació en l'entorn de la Pl. de l'Estació-C/Migdia 

. Projecte d'adequació de l'accessibilitat, millora del drenatge i pavimentació dels C/Damas Calvet i Cusí Fortunet 
. El 23 de gener de 2018 l´Ajutament inicia les obres d´Adequació del solar del c/ Migdia per aparcament dissuasiu. 
. El febrer de 2018 l´Ajuntament de Figueres demana un canvi de destinació dels projectes de la subvenció concedida, canviant per una 
banda un dels projectes subvencionats ( en comptes del Projecte d'adequació de l'accessibilitat, millora del drenatge i pavimentació dels 
C/Damas Calvet i Cusí Fortunet s´inclourà a la subvenció el Projecte d´arranjament de l´aparcament dissuasiu de la carretera de Llançà. 
Zona ponent) i augmentant l´àmbit d´actuació i pressupost de l´altre projecte: Projecte adequació accessibilitat i millora de pavimentació en 
l'entorn de la Pl. de l'Estació-C/Migdia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.D2  Objecte de projecte 
 

 

Aquest projecte proposa l´adequació de l´accessibilitat i millora de 
la pavimentació en l´entorn de la plaça de l´Estació i el carrer 
Migdia, rematant i adequant així tots els entroncaments amb el nou 
vial de Joan Arderius, que forma part del nou eix vertebrador de la 
ciutat que va de la plaça de l´Estació a la Rambla Nova. 
S´adequarà la vorera i calçada d´accés a l´Estació (1), el tram del c/ 
Sud entre el carreró d´accés al Mercadona i el c/ Joan Arderius (2), 
la vorera oest i calçada del tram 1 del c/ Migdia ( entre Sud i Fortià) 
i la vorera est en el tram 2 (entre Fortià i Riumors) (3), la cruïlla 
Migdia-Fortià i la connexió del carrer fins al c/ Joan Arderius(4) i la 
cruïlla Migdia-Riumors (5). 
 
Les actuacions incloses en aquest projecte permeten el lliurament a 
l´ús públic general de la totalitat dels espais afectats sens perjudici 
que successives actuacions en els àmbits adjacents perfeccionin la 
seqüència de recorreguts entre la plaça de l´Estació i la Rambla 
Nova. 
 

 
 
1.D3  Estat actual. 
Tots els àmbits on es preveu actuar pateixen de les mancances de limitar amb uns terrenys que han estat molts anys a l´expectativa de ser 
urbanitzats: xarxes de serveis pendents de ser completades, voreres inacabades, manteniment mínim a l´espera de l´actuació 
urbanitzadora... 
Resumint: 
- no compleixen la normativa d´accessibilitat en les seves voreres i/o cruïlles 
- l´estat del seus serveis és deficitari, sigui perquè cal la renovació de la xarxa d´aigua, la implantació de pluvials, o el soterrament de línees 
aèries que actualment estàn soportades per pals al mig de les voreres. 
- l´asfalt d´algunes calçades està en molt mal estat: flonjalls, esquerdes, forats,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.D4 Reportatge fotogràfic  
 
1.Plaça de l´Estació: 

  
Vorera davant de l´estació, estreta, inclinada i amb problemes de basses els dies de pluja. 
 

  
Calçades en mal estat 
 
 
2. Carrer Sud ( entre carreró Mercadona i c/ Joan Arderius) 

 
Cruïlla Sud-carreró accés al Mercadona no adaptada. 
 

 
 



 
Cruïlla Migdia Sud no adaptada, amb la calçada malmesa, creuaments de serveis aeris... 
 

 
Vorera al sud de l´estació de busos sense continuïtat 
 

 
Vorera estreta que no compleix la normativa d´accessibilitat. 
 
 
3. Carrer Migdia , tram 1entre Sud i Fortià ( vorera est i calçada) 

 
Vorera estreta que no compleix la normativa d´accessibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Carrer Migdia , tram 2 entre Fortià i Riumors (voreres que limiten amb el solar de l´aparcament) 

 
Vorera al c/ Migdia sense urbanitzar.    
 
 
4. c/ Fortià: 

 
Cruïlla Migdia- Fortià, sense adaptar, amb la calçada malmesa... 
 

 
Vorera estreta que no compleix la normativa d´accessibilitat. 
 

 
Vorera al c/ Fortià sense urbanitzar. 
 
 
 
 
 
 



5. c/ Riumors 

 
Cruïlla Migdia-Riumors sense adaptar 
 

 
Calçada de l´entroncament amb el c/ Riumors molt malmesa. 
 
 
1.D5  Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació. 
 
S´afectarà i renovarà parcialment la xarxa de clavegueram, la xarxa d´aigua i la xarxa d´enllumenat públic, es soterraran els creuaments 
aeris de les companyies de BT, telefonia i enllumenat públic. 
 
 
1.D6  Descripció i justificació de la proposta 
 
Aquest projecte proposa: 
- La millora de la captació de l´aigua d´escorrentia i la conducció cap als nous col.lectors de pluvials en l´àmbit davant de l´Estació de trens. 
- El soterrament dels creuaments de serveis aeris i l´eliminació de pals molestos en la via pública. 
- La renovació dels serveis obsolets. 
- L´adequació i ampliació de les voreres davant de l´Estació de trens i de l´estació de busos i c/ Sud. 
- L´adaptació de les cruïlles del c/ Migdia-Sud, Migdia-Fortià i Migdia-Riumors. 
- L´ampliació de la vorera oest del c/ Migdia entre Sud i Fortià. 
- L´ampliació de la vorera sud del c/ Sud entre Joan Reglà i Joan Arderius. 
- L´ampliació de la vorera nord del c/ Fortià entre Migdia i Joan Arderius. 
- La millora de la pavimentació de les calçades en l´àmbit de projecte. 
 
 
1.D7. Compliment de la normativa d´accessibilitat vigent. 
 
La proposta compleix tots els requeriments de les normatives d´accessibilitat vigents. 
En el cas dels guals de vianants formats per peces de granit de 1.20m d´amplada, s´opta per no utilitzar el paviment indicador de perill 
(botons) ja que es considera que el gual ja es troba correctament indicat per als invidents amb el paviment direccional (estriat) i la rampa, i 
que amb la senyalització de botons en el pla inclinat del gual s´empitjora la mobilitat de la gent amb cadira de rodes i bastó. 
 
 
1.D8. Gestió de residus. 
 
El projecte incorpora en els seus annexes un Estudi de Gestió de Residus d´acord amb la normativa vigent. 
Com que el Promotor de les obres és el propi Ajuntament, estarà exempt del pagament de la fiança. 
Tot i així, l´Ajuntament exigirà a l´empresa adjudicatària que aporti, juntament amb la documentació necessària per rebre l´obra, el certificat 
del gestor de residus autoritzat per l´Agència Catalana de Residus, conforme els residus s´han gestionat correctament. 
 



1.D9  Superfícies d´actuació. 
 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 5333 m2, desglossats en 4875m2 d´obra urbanitzadora i 458m2 de millora de l´asfalt. 
 
1.D10  Programa de treball. Termini d´execució. 
 
El contractista presentarà un calendari d´execució per carrers o zones que tingui en compte la redistribució del trànsit, el pas dels vianants, 
el pas del vehicles per accedir als guals i a l´aparcament, el pas dels autobusos que van i venen de l´estació, l´accés i sortida dels vianants 
de l´estació de trens, així com l´accés de clients i mercaderies al supermercat. 
El següent calendari s´ha elaborat partint l´àmbit en 6 zones per garantir la mobilitat de la zona: A, B, C, D, E i F( veure annex Mobilitat en 
l´execució) 
 
setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
         termini d´execució en setmanes 
         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Notificació de 
l´adjudicació 

                     

Reunió contractista-
DO          ( 
organització obra, 
proposta definitiva, 
confirmació 
materials) 

                     

Comanda de 
materials 

                     

Aprovació del Pla de 
seguretat i salut 

                     

Acta de replanteig 
i inici d´obres 

                     

 Subministre de materials                 
A Enderrocs i moviment de 

terres  
                

A Serveis                 
A Bases, vorades, encintats 

i guals 
                

A Pavimentació                 
                  
B Enderrocs i moviment de 

terres 
                

B Serveis                 
B Bases, vorades, encintats 

i guals 
                

B Pavimentació                 
                  
C Enderrocs i moviment de 

terres 
                

C Serveis                 
C Bases, vorades, encintats 

i guals 
                

C Pavimentació                 
                  
D Enderrocs i moviment de 

terres 
                

D Serveis                 
D Bases, vorades, encintats 

i guals 
                

D Pavimentació                 
                  
E Enderrocs i moviment de 

terres 
                

E Serveis                 
E Bases, vorades, encintats 

i guals 
                

E Pavimentació                 

 
IMPREVIS
TOS 



                  
F Enderrocs i moviment de 

terres 
                

F Serveis                 
F Bases, vorades, encintats 

i guals 
                

F Pavimentació                 
                  
 Asfaltat                 
 Jardineria                 
 Mobiliari urbà                 
 Senyalització                 
 Control de qualitat                 
 Seguretat i salut                 
Certificat final 
d´obra 

                     

 
El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 18 setmanes a comptar desde l’acta de replanteig. 
 
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per efectuar-lo 
en un màxim de 4 setmanes desde la notificació de l´adjudicació. 
 
 
1.D11  Import del pressupost i repercussió per m2 
 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest projecte és de TRES-CENTS 
NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRETZE euros amb NORANTA-SIS cèntims ( 393.813,96 €). 
 
Les dades característiques de l’actuació previstes es concreten en el següent quadre: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.D12  Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus. 
 
D’acord amb la normativa general que regula el sistema de classificació empresarial: 

-Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, 
de 16 de novembre). 
-Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015) 
-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic 
(BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009) 
 
No caldria exigir classificació al contractista ja que l´obra té un PEC inferior a 500.000 euros. 
En tot cas, a aquesta obra li pertocaria la següent classificació: 
   

Grup G Subgrup 6 Categoria 3 Nova: RD 773/2015 
  Categoria D Antiga: RD 1098/2001 
 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament.  
L’adjudicació es farà d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
El pressupost s´ha calculat amb el Banc de preus de l´ITEC. 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
 
 
 
 

Superfície àmbit 5.333 m²

PEC 393.814 €

Repercussió 73,84 €/m²



1.D13  Equip redactor 
 
Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Figueres amb la intervenció de les següents persones d’acord amb 
les seves especialitats. 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
Martí Pou i Molinet, enginyer  
 
Figueres, a 28 de febrer de 2018. 
 
Joan Falgueras Font, arquitecte 
 
 
Itziar Carrera Garcia de Cortàzar, arquitecta 
 
 
Martí Pou i Molinet, enginyer  
 
 
 



1.C  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
L’obra consistirà en la millora de l´àmbit descrit anteriorment, que inclou: 
Desmuntatge dels elements d´enllumenat, senyalització i mobiliari urbà que bé són obsolets o bé cal reubicar en la nova urbanització. 
Enderroc dels trams de vorera i calçades existents. Desmuntatge de les línees aèries d´enllumenat obsoletes i dels creuaments de telefonia 
i Baixa Tensió que es soterren (incloses palometes). Enderroc de les xarxes de serveis obsoletes. Execució de les noves xarxes de serveis i 
connexió a les existents. Pavimentació de voreres i calçades, plantació d´abrat, instal.lació de les noves lluminàries, col.locació de mobiliari 
urbà i senyalització vertical i horitzontal. 
 
1.C1 Desmuntatge i enderrocs 
 
Es procedirà al desmuntatge dels elements obsolets situats en l´àmbit d´actuació: mobiliari urbà, lluminàries i cablejat aeri, senyalització, 
reixes, tapes... 
Els elements que s´hauran de recol.locar es reservaran a la zona d´aplec de l´obra, els aprofitables es portaran al magatzem de la Brigada 
Municipal o d´ Ecoserveis ( en cas d´ elements d´enllumenat) i la resta a l´abocador. 
Es farà l´enderroc de les vorades i rigoles, de la vorera i les bases de formigó, dels embornals i pous i del paviment asfàltic situat en l´àmbit 
d´actuació. 
Es retiraran les infrastructures tècniques i serveis incompatibles amb l’execució del projecte. 
Tot el material d´enderroc es carregarà sobre camió i es traslladarà a l´abocador. 
 
 
1.C2 Moviment de terres  
 
El moviment de terres consistirà en les següents partides: 
- excavació i reblert de les rases per a pas de serveis 
- formació de caixa de paviments  
- excavació de les clota del nou arbrat a plantar 
Tot el material d´excavació es carregarà sobre camió i es traslladarà a l´abocador. 
 
 
1.C3. Serveis: Clavegueram i sanejament, aigua, reg, enllumenat públic, gas i instal.lacions per futur soterrament de baixa tensió i 
telefonia. 
 
Xarxa de sanejament: Residuals 
 
Es construirà la xarxa de recollida d´aigües residuals tal com s’indica en els plànols.  
S´adequaran les escomeses de les finques a la nova canonada. 
Les canonades es faran amb PE i segons traçat, diàmetre, rasants i pendents descrit en els plànols. 
El reblert de la rasa es farà amb material d´aportació exterior i compactació del 95%PM 
La distància màxima entre pous serà de 50m. Aquests seran prefabricats, segons detalls adjunts als annexes. 
Les tapes seran de fundició dúctil D-400 i tindran el marc quadrat, quan es trobin en calçades pavimentades amb peça. 
 
Xarxa de clavegueram: Pluvials 
 
Es construirà la xarxa de recollida d´aigües pluvials tal com s’indica en els plànols. 
Les reixes de recollida seran totes de fundició dúctil, C-250 tipus Barcelona de 80x30x10cm les situades a rigola i de tipus Còncava de 
60x60cm les situades al mig de la calçada. 
Els embornals seràn sifònics i es faran segona prescripcions de Fisersa ( veure annex) i tindran escomeses de D=200mm. 
 
Xarxa d’aigua potable 
 
Es substituirà la xarxa d´aigua de l´àmbit d´actuació per canonades noves de fosa o PE, seguint proposta de Fisersa, definida en els 
plànols. 
L´actuació inclou la ubicació de vàlvules, hidrants, boca de reg i elements de connexió a la xarxa existent. 
Tota la xarxa anirà enterrada a 60cm de profunditat com a mínim, en una rasa sobre llit de 10cm de sorra, recoberta per 20cm de sorra i la 
resta de material granular compactat al 95%PM. 
 
Xarxa de reg 
 
La xarxa de reg s´executarà segons plànols i seguint les prescripcions definides per Fisersa Ecoserveis. 
Consistirà en un punt de gestió del reg, format per dues arquetes de 60x60cm que ubicaran l´escomesa i comptador d´aigua, i 
l´electrovàlvula i programador. Des d´aquí es traçarà el tub alimentador de PEBD per reg amb degoter amb degoter integrat de 4l/h.  
La racoreria i vàlvules serà de llautó. 
 
Xarxa d’enllumenat públic 



 
S´actua en la millora de l´enllumenat de la pl. Estació, del c/ Fortià, del c/ Migdia entre Fortià i Riumors, on es col.loquen columnes amb 
lluminària i de tres lluminàries puntuals situades a les cruïlles.  
Es deixarà un tub de PE de diàmetre 90mm per cada línea i un tub de reserva en els creuaments. 
Els tubs aniran formigonats en rasa a 60cm com a mínim de la rasant d´acabat de paviment sota vorera i a 80cm sota calçada. 
Es construiran arquetes de distribució registrables de 40x40cm abans de cada columna, en els canvis de direcció i abans dels creuaments. 
Les lluminàries penjades a façana s´alimentaran desde les arquetes a través d´un muntant metàl.lic d´acer galvanitzat de D=40mm.  
 
Xarxa de gas 
 
No està prevista l´afectació de cap canonada de la instal.lació de gas. 
 
Xarxa de Baixa Tensió 
 
Aquest projecte inclou el desmuntatge i soterrament de línees segons el projecte de Fecsa-Endesa i l´obra civil necessària per dur-ho a 
terme. La xarxa s´executarà segons criteris de la companyia i segons plànols de projecte. 
La xarxa de baixa tensió anirà soterrada, i estarà formada per conduccions buides de pvc corrugat tipus asaflex de diàmetre 160 mm. amb 
rebliment amb sorra,i 2tubs de D=160mm formigonats en els creuaments, banda de plàstic massís i banda de plàstic de senyalització. 
Es col.locaran tubs d´acer galvanitzat de D=110mm per fer les conversions, canaletes metàl.liques a façana per al pas del cablejat aeri i 
armaris empotrats a façana de CGP ens els punts grafiats en els plànols. 
 
Xarxa de telefonia  
 
Aquest projecte inclou l´obra civil necessària per dur a terme el soterrament dels creuaments aeris. 
Es deixaran muntants metàl.lics d´acer galvanitzat de D=63mm i arquetes M connectades per 2 tubs de D63mm a cada creuament a 
soterrar, i a més a les cruïlles es deixarà la instal.lació d´arquetes DM connectades per 4 tubs D63mm i M connectades per 2 tubs de 
D63mm. 
 
 
1.C4 Pavimentació 
 
La pavimentació de l´actuació consta de: 
 
- pavimentació de les voreres a nivell 
 
. una subbase de tot-ú ceràmic amb compactació al 98% del PM, procedents de planta de reciclatge. 
. base de formigó HM-20 b ( 15cm de gruix) 
. capa de morter de 3cm 
. panot d´espina de peix de 20x20x4cm  
. la vorera està confinada per un encintat granític de Lx20x10cm  ( recte o corb) 
 
- pavimentació de les voreres amb plinton 
 
. una subbase de tot-ú ceràmic amb compactació al 98% del PM, procedents de planta de reciclatge. 
. base de formigó HM-20 b ( 15cm de gruix) 
. capa de morter de 3cm 
. panot d´espina de peix de 20x20x4cm ó de llosa de formigó de 60x40x7cm ó de paviment de formigó (15cm de gruix) 
. la vorera està confinada per una vorada granítica de 20x25cm ( recta o corba) i una rigola de peça blanca de formigó de 30x30x8cm sobre 
base de formigó HM-20b 
. en els punts on es recol.loca vorada recuperada es farà la rigola de formigó in situ a=30cm 
 
- pavimentació de la calçada del vial,  
 
. la calçada es pavimentarà amb paviment d’aglomerat asfàltic en calent, dues capes ( 5cm de D12 i 5cm de S20) 
. a l´embocadura del c/ Joan Reglà es reposarà llamborda similar a l´existent. 
 
Els guals de vianants estandaritzats seran de granit i estaran senyalitzats amb les peces de panot estriades, segons marca la normativa 
d´accessibilitat. 
L´escossell serà de xapa metàl.lica galvanitzada.  
 
 
1.C5 Arbrat 
 
Es farà la plantació de 4 exemplars d´arbrat a definir per la DO i dotat de sistema de reg. 
L´exemplar es subministrarà amb pa de terra. 



Es presentaran diferents exemplars, pertanyents a diferents vivers, per tal de poder escollir, segons la direcció facultativa, l´exemplar amb 
les condicions i característiques més idònies per a ser plantat. 
 
 
1.C6 Mobiliari Urbà  
 
Es procedirà al subministrament i col�locació de mobiliari nou en els llocs grafiats en el plànol. 
 
Papereres:      
Paperera model Concèntrica ( sense voladís)de Durbanis    Paperera model BCN 70l ( potes rectangulars) 

 
 
Pilones: 
Pilona cilíndrica metàl.lica tipus Tubo    Pilona cilíndrica de cautxú tipus Baliza  
de Fundició Fàbregas negra,    de Sabacaucho, color negre. 
color RAL 9005 satinat 

     
 
Bancs i Cadires: 
Cadires (0.65m) tipus Modo de Fàbregas 

 
 
 
 
1.C7 Senyalització  
 
Es procedirà a la senyalització horitzontal i vertical de tot l´àmbit d´actuació segons plànol. 
 
 


