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1.- DADES GENERALS: 
 

Identificació i agents del projecte 
Títol projecte 
Modificat de projecte bàsic i executiu d'urbanització en l'àmbit U.A. Interdiesel a la carretera de 
Roses, Km 28,1 Vilatenim. 

 
Emplaçament 
L'àmbit objecte del present projecte és crear una nova delimitació de la parcel·la definida 
propietat d'INTERDIESEL S.A.. La superfície objecte d'estudi és de  5.004,62 m2. 
 
Promotor 
Interdiesel S.A. 
NIF: A-17073198 
Crta. de Roses Km 28,1. 

 
Autors del Projecte 
L'autor del projecte és l'arquitecte Lluís Rodeja Roca,col·legiat número 25919/5 del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de l'arquitecta Lídia Parada Soler i els 
arquitectes tècnics Dolors Torrentà i Cortés, Ignasi Almarza Morcillo i Maria Cid Tello i la 
coordinadora Mercé Cabanas Garriga. 

 
 
Relació de projecte parcials, documents complementaris i altres documents tècnics 
El projecte conté com a documents complementaris els següents: 
- Pla de control de qualitat 
- Estudi bàsic de seguretat i salut 
- Informe CECAM. Comprovació de la secció de ferm existent 

 

 
 
2.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Objecte del projecte 
Aquest projecte modificat de novembre de 2019, modifica el projecte signat a data de 
20 de maig de 2019 i entrat a l’ajuntament de Figueres en data de 21 de maig de 2019 i 
número de registre d’entrada E2019011636. Incorpora el termini d’inici de les obres 
d’urbanització i l’especificació que les diferents fases d’urbanització s’executaran 
simultàniament (punts 2 i 7 de la memòria). També inclou el grafisme de la xarxa de reg 
dels arbres de la C-260 (plànols 7.1, 7.3 i 7.4). 

El modificat de projecte de maig de 2019 s’ajusta als condicionants de l’acord d’aprovació 
inicial de La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres a 29 d’agost de 2016 (Veure 
Annex 10). 

L’informe del Ministerio de Fomento de 28 de gener de 2018 de sentit desfavorablement a la 
tanca de la finca projectada, indica que aquesta haurà de ser desmuntable i amb pals clavats 
directament al terreny.(Veure Annex 11). 

La Direcció de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per la seva part requereix la 
incorporar en el topogràfic d’estat actual, les obres de modificació de la C-260. 

Es redacta aquest projecte amb l’objecte de definir i valorar les obres d’urbanització  de l’àmbit 
U.A. Interdiesel a Vilatenim, entitat de la població de Figueres, en el que es projecta allargar i 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ EN L'ÀMBIT U.A. INTERDIESEL  
modificat novembre de 2019 
Crta. de Roses, Km 28,1  VILATENIM                 LP1415                  INTERDIESEL S.A                        Pàgina : 6 
 

 
Lluís Rodeja Roca, arquitecte      Sant Llàtzer, 29 3r B (17600) FIGUERES T972 500 293 
       arquitectura@rodejaparada.com 

pavimentar el carrer Rajoleria, la nova zona que sorgeix entre el Vial Nord del projecte de 
desdoblament de la C-260 i el límit de la finca d’Interdiesel i la zona de vorera de la Carretera 
de Roses. Es realitzaran les actuacions necessàries per la pavimentació i la implantació dels 
serveis públics, com són la xarxa de distribució d’aigua potable, clavegueram, enllumenat 
públic, xarxa de reg i així una previsió de pas per distribuir les xarxes de telefonia i la xarxa de 
distribució elèctrica, que han de realitzar les companyies subministradores, a partir de la 
signatura dels corresponents convenis. 

 

Es redacta aquest projecte amb l’objecte de definir i valorar l8es obres d’urbanització  de 
l’àmbit U.A. Interdiesel a Vilatenim, entitat de la població de Figueres, en el que es projecta 
allargar i pavimentar el carrer Rajoleria, la nova zona que sorgeix entre el Vial Nord del 
projecte de desdoblament de la C-260 i el límit de la finca d’Interdiesel i la zona de vorera de 
la Carretera de Roses.  

Es realitzaran les actuacions necessàries per la pavimentació i la implantació dels serveis 
públics, com són la xarxa de distribució d’aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, 
xarxa de reg i així una previsió de pas per distribuir les xarxes de telefonia i la xarxa de 
distribució elèctrica, que han de realitzar les companyies subministradores, a partir de la 
signatura dels corresponents convenis. 

 

També, es projecta la pavimentació i obres complementàries a fi de completar les 
infraestructures urbanístiques demanades per la consolidació de la unitat d’actuació i 
incorporar aquest espai al teixit urbá de Figueres.  

 

En el terreny que es cedeix entre el nou límit de la propietat de la finca d’Interdiesel i el Vial 
Nord, es construirà un aparcament amb capacitat per 28 cotxes. Estarà limitat al oest per una 
vorera de 2 metres d’amplada i parterres d’amplada variable que el separarà del Vial Nord. A 
l’est, en contacte amb el mur de separació de la finca, hi haurà una vorera de 4 metres 
d’amplada a nivell del paviment de l’aparcament. 

 

Al nord de la finca d’Interdiesel, s’allargarà el carrer Rajoleries fins a la unió amb el Vial Nord i 
es farà un carrer de 12 metres d’amplada amb voreres de 3 metres i calçada de 6 metres. 

  

A la Carretera de Roses, al sud de la finca, es farà una vorera paral·lela al inici del Vial 
d’amplada variable,amb la mateixa tipologia de les voreres de la zona, amb una amplada 
inferior a 4 m. 

 

Les voreres es pavimentaran amb panot gris acabades amb rigoles de peces de morter, 
vorada tipus fiol, vorada de tauló o vorades tipus T3, en funció de la zona com s’indica en el 
plànol de paviments. 

 

Es col·locarà arbrat en els escocells formats amb vorada tauló de formigó, amb plantació de 
freixes al lateral de la C-260 i de perers de flor en la zona de l’aparcament i plantes 
aromàtiques com el romaní i l’espígol en els parterres. 

 

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació abans esmentat és d’uns 4267,55 m2. 
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Les actuacions descrites, es realitzaran en tres fases simultàniament. Aquestes 
corresponen a: 

- Fase 1: Reorganització i pavimentació de la zona de vorera de la Carretera de Roses i nou 
aparcament. Implantació dels serveis públics de la zona i previsió de pas de la xarxa de 
distribució elèctrica fins a l'estació transformadora de la zona del carrer Rajoleria. Aquesta 
fase correspon a una superfície d'actuació de 3601,07 m2 

- Fase 2: Pavimentació i implantació dels serveis públics de la meitat del carrer Rajoleria, amb 
6 m d'ample. Aquesta fase correspon a una superfície d'actuació de 395,73 m2. 

- Fase 3: Actuacions per a completar tota l'amplada del carrer rajoleria des del límit oest de la 
finca d'interdiesel fins al vial nord de la C-260. Aquesta fase correspon a una superfície 
d'actuació de 237,99 m2. 

 
Aquest document compleix les directrius establertes en el Pla General d'Ordenació Urbana del 
12/04/1983 i les seves modificacions i adaptacions posteriors. 

 
Requisits normatius 
El projecte bàsic i executiu per el projecte d’urbanització de l'entorn de l’U.A. Interdiesel, 
compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d’obligat compliment i a la 
normativa d’aplicació relativa a: 
 
-     Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
-     Llei 1/2011 de 14 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

-     Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de 
Contractes. 
-     Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals 
(ROAS). 
-     Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas 
d’Incendi. 

Intervenció dels bombers. 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, 

aprovar per el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
de les persones amb discapacitat. 

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de 
l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat per 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

-     Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat 
i Salut 

en les Obres de Construcció. 
-    Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, Regulador de la Producció i la Gestió dels Residus de Construcció 

i Demolició. 

-    Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme. 
-   Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció dela legalitat 
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urbanística. 

-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
-      Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei 
del Sòl. 
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, 

donada la conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 
en data 30 de juliol de 2010.  

-    Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi 
Nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació 
Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

-    Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de 
desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 
-      Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 
-      MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap 
de Creus. 
- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 
-   Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques i el 

Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007) 
-      Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 
-      Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 
-      Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 
-   Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 
1471/1989). 
-      Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 
-    Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 
343/2006) 
- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC 

la seva aprovació definitiva en data 12 de gener de 2007. 
-   Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 
d’octubre de 

2006. 
- Reial Decret Legislatiu 1/2008 d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació 

d'impacte ambiental de projectes. 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 

 
Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
 
Actualment al sector a desenvolupar esta format per dos espais ben diferenciats. La franja en 
contacte amb el vial Nord i  amb la C-260, en els laterals sud i oest que es troba parcialment 
urbanitzada. Per altre banda, l’espai que es troba dins l’interior de la tanca de les instal·lacions 
d’Interdiesel, amb una topografia pràcticament planera. Aquesta zona ja disposa d’una capa 
d’uns 60 cms de millora del terreny, una capa d’acabat d’asfalt de paviment asfàltic, que en la 
mesura del possible el projecte proposat intentarà mantenir. 
 
Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació 
facilitada per l’ajuntament, s’ha constatat el següent: 
 
Sanejament 
La xarxa de clavegueram i aigües pluvials existent transcorre pel vial d’accés a Interdiesel i 
continua pel carrer de la Duana en direcció est. Existeix un altre ramal independent de la xarxa 
de sanejament que finalitza a 36 metres del límit de l’àmbit d’actuació, en direcció a la 
prolongació del Carrer Rajoleria, en sentit nord-est. Per últim hi ha un xarxa de aigües pluvials 
que transcorre per sota del Vial Nord.  
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Aquesta xarxa es definirà al plànol 3.1 Instal·lacions d’estat actual i en l’annex 5 amb la 
documentació proporcionada per l’empresa FISERSA responsable dels servies. 
 
Aigua 
Segons la informació obtinguda, la xarxa d'aigua segueix paral·lela a la vorera de la Carretera 
de Roses amb una conducció de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.  
Per qualsevol actuació s’atendran als criteris i directrius de la companyia concessionària 
FISERSA. 
Aquesta xarxa es reflecteix al plànol 3.1 Instal·lacions d’estat actual. 

 
Electricitat 
Segons la informació obtinguda, hi ha una línea soterrada de Mitja Tensió que des de Camí 
vell de Vilatenim, a través d’una xarxa mixta aèria i soterrada connecta amb la part posterior 
de la finca d’Interdiesel, d’aquí es continua soterrada a fins a un centre transformador ubicat 
en la part frontal de la finca, a la carretera de Roses.  
Per qualsevol actuació s’atendrà als criteris i directrius de la companyia concessionària 
Fecsa-Endesa. 
 
Aquesta xarxa es reflecteix al plànol 3.1 Instal·lacions d’estat actual i en l’annex 5 que conté la 
documentació proporcionada per la companyia. 

 
Telefonia 
Les línies del servei telefònic discorren soterrades per la vorera de la l’Avinguda de Roses 
provinents de la direcció est, tenint el seu punt final en una arqueta situada prop del límit de 
l’àmbit d’actuació. 
Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius de la companyia Telefónica. 
 
Aquesta xarxa es reflecteix al plànol 3.1 Instal·lacions d’estat actual i en l’annex 5 que conté la 
documentació proporcionada per la companyia. 

 
Enllumenat públic 
Dins l'àmbit d’actuació no existeix cap xarxa d’enllumenat públic. 
Descripció del projecte 
Descripció general 
 
La proposta preveu el desenvolupament del sector amb els següents criteris: 
1.- La urbanització del carrer Rajoleria que coincideix dins l’àmbit de la unitat d’actuació. 
2.- La urbanització d’una explanada d’aparcament públic, aprofitant la pavimentació de les 
instal·lacions actuals de Interdiesel, per trobar-se en bon estat i considerar que la seva 
execució es va realitzar correctament. 
3.- L’execució de la vorera perimetral del C-260 i del vial Nord. 
 
Una vorera perimetral vorejarà la nova tanca de les instal·lacions de Interdiesel. Al lateral 
nord serà de 3 metres d’amplada, al lateral oest de 4 metres d’amplada i al lateral sud amb 
una amplada variable de 10 a 4 metres. 

La zona d’aparcament estarà formada per una retícula arbrada amb perers de flors de uns 8 
per 9 metres, a partir d’aquest argument compositiu s’organitza la vialitat i les places 
d’aparcament, buscant la possibilitat que els vehicles puguin discorre en sentit circular pel seu 
interior. Un vial de 7 metres en sentit est - oest permetrà l’accés a les instal·lacions de 
Interdiesel pel lateral oest. 
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S’ha optat per utilitzar dues tipologies d’enllumenat. Les llumeneres de 9 metres d’alçada 
projectades pel desdoblament de la C-260 es continuarien per la vorera perimetral de la finca 
de Interdiesel amb una separació entre elles de 30 metres, aquestes llumeneres tindran 
l’objecte d’il·luminar l’esplanada d’aparcament. Per a complementar aquesta il·luminació es 
col·locaran 2 lluminàries  de 5 metres d'alçada. En el carrer Rajoleria, atesa l’amplada del vial, 
es projecten unes llumeneres de 5 metres d’alçada i amb una separació entre elles de 20 
metres.  

Característiques urbanístiques 
 
El projecte és viable i s'ajusta a les disposicions del planejament vigent. intervenint el sistema 
viari, previst en el document de MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 42 DEL PGOU DE 
L'ÀREA DE FIGUERES EN L’ÀMBIT U.A. INTERDIESEL, aprovat definitivament el 10 
d’octubre de 2014 i publicat en el DOGC el 10 de desembre de 2014. 

 
Quadre estadístic 
 FASE 1 FASE 2 FASE 3
PLACES D'APARCAMENT DE COTXES 45 - -
ZONES ANJARDINADES 166 m2 - -
ARBRAT DE NOVA PLANTACIÓ 45 - -
PUNTS DE LLUM 8 4 -
XARXA CLAVEGUERAM 34 m 112 m 
XARXA TELEFONIA 184 m 66 m 
CANALITZACIÓ SOTERRADE DE BAIXA TENSIÓ 279 m  
CANALITZACIÓ D'AIGU POTABLE RENOVADA 185 m 68 m 
 

La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 4.234,79 m2 
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 4267,55 m2 és de 104,87  €/m2 (PEM). 

 
Connectivitat 
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents i a les 
previstes en els projectes futurs. 
 

 
3.   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició parcial dels 
paviments existents, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous encintats, la 
pavimentació dels vials, la instal·lació del nou enllumenat públic, la implantació de la xarxa 
d'aigua potable, les línies de servei de subministrament elèctric i telefònica, la col·locació del 
mobiliari urbà i la senyalització, la realització d’un sistema de reg automàtic pels arbres i 
gespa i la plantació de l'arbrat i jardineria. 
 
Treball previs 
Abans d’iniciar els treballs s’abalisarà i limitarà la zona de treball de forma adequada per evitar 
l’accés de persones externes a l’obra. 

 
Replanteig general de l’obra 
Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les 
finques. Les diferents pendents transversals no variaran significativament. 
Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d’escomesa dels 
diferents serveis. 
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Enderrocs 
Es procedirà a l’enderroc dels paviments (formigó, asfalt i panots) i tots els elements afectats 
per les obres (paret de bloc, rigola, ). L’enderroc i extracció es farà de manera que es tindrà 
cura de no alterar els substrats inferiors a l’àmbit d’actuació, evitant excavar més del previst. 
La runa es retirarà amb contenidor i es durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del 
conveni amb el gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus 
de la construcció. 

 
Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i 
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”. 

 
Traçat 
L’espai aparcament format entre el Vial Nord i el carrer Rajoleria, tindrà un tractament 
diferenciat entre la zona de tràfic rodat i la zona peatonal. El primer, la zona d’aparcament 
pròpiament dita estarà asfaltada, limitant a la voreres amb rigoles i amb vorada de tauló en les 
zones enjardinades, conservant la pendent existent en direcció nord. 
Les zones perimetrals del aparcament seran voreres de panot amb pendents suau cap al 
exterior. 
 
El carrer Rajoleria tindrà  la secció a dos nivells, calçada i vorera, i seguirà la pendent existent 
del terreny en direcció oest, tenint el seu punt més baix en la unió amb el Vial Nord. 
 
A la carretera de Roses només s’executarà una nova vorera, que seguirà la línea marcada per 
aquest i tindrà una pendent transversal del 2% cap una rigola superficial per la recollida 
d’aigües.   

 
Les connexions amb els carrers fora de l’àmbit queden definides en els plànols i es donen 
com a definitives. 

 
Moviment de terres i formació esplanada 
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment 
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm 
projectat. 

 
En els trams on sigui necessari, es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell 
de coronament de l'esplanada del tipus definit als amidaments. En el supòsit que el terreny no 
tingui les condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra 
seleccionada segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3. 

 
Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la 
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la 
localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de 
preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents. 

 
S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació 
assajant les característiques següents: 

- Estudi granulomètric. 
- Límits Atterberg. 
- Contingut de matèria orgànica. 
- Pròctor modificat i normal. 
- Índex CBR. 
- Determinació de densitats “in situ” inclou el contingut 
d’humitat higroscòpica. 
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Vialitat, afermat i pavimentació 
A tot el llarg dels vials i els carrers transversals es replantejaran les rasants i alineacions 
segons els plànols de replanteig i sobre l’eix del carrer o punt baix. 
 
Els paviments utilitzats en les zones peatonals de les voreres es col·locaran sobre la sub-base 
de tot-u artificial compactat al 98% PM de 15 cm. de gruix, base de formigó HA-30/P/15/10 de 
10 cm. de gruix i acabat amb un panot de morter de 20x20x4cm. 
Per a les zones de trànsit rodat de nova construcció es col·locarà una sub-base de tot-u 
artificial compactat al 98% PM de 20 cm. de gruix, base de formigó HA-30/P/15/10 de 20 cm. 
de gruix i acabat amb un conjunt de capes de mescla bituminosa de 15 cm. 
En la zona de transit rodat que es farà sobre una base ja existent, la zona d’aparcament, és 
farà una capa de rodatge amb mescla bituminosa de 4 cms. 
 
L’escocell definit per els arbres a plantar serà de vorada de tauló de formigó de 20x8x100 cm, 
adaptant-se a les diferents dimensions d’acord amb els plànols de projecte, excepte en les 
entregues amb la rigola de formigó. El seu interior es reomplirà amb vegetació. 

 
S’han previst els assaigs següents: 

- Assaig Marshall. 
- Contingut de lligant. 
- Granulometria àrids. 
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent. 

 
En la fase d’execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases. 
En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d’obtenir condicions de 
seguretat suficient. 

 
S’anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una correcta 
col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins, ronyons o completament, 
d’acord amb els plànols de detall. 

 
 
Xarxes de serveis 

Implantació de serveis 
Després de comprovar la situació en planta i alçat de cada servei, així com les corresponents 
connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva col·locació i 
l’execució de arquetes i elements singulars. 

 
El reblert de les rases per soterrar els serveis es farà amb sorra, en tongades de 25 cm i de 
material seleccionat de la pròpia excavació amb compactació del 90% PM, segons detalls en 
plànols. 

 
La implantació de tots i cadascuns dels serveis es farà d’acord amb les determinacions 
específiques de les Companyies subministradores de serveis, complint amb la normativa 
vigent aplicable. 

 
Els serveis d’enllumenat i reg es definiran més concretament en el seu apartat. 

 

Clavegueram 
En el carrer Rajoleria s’executarà una xarxa de clavegueram per a aigües pluvials, amb un tub 
de polietilè de rigidesa anular SN 8 Kn/m2, de diàmetre 500 mm que connectarà amb la xarxa 
ja existent en el vial nord de la C-260, a traves d’un nou pou. Les aigües es recolliran a través 
d'embornals. 
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Per a aigües residuals es realitzarà clavegueram amb tub de polietilè de rigidesa anular SN 8 
Kn/m2, de diàmetre 400 mm que connectarà amb la xarxa ja existent que es troba a uns 36 m 
de la unitat d'actuació 
 
La zona d’aparcaments d’aquest àmbit no disposaran de xarxa de pluvials però l’aigua es 
conduirà a una rassa de drenatge en la zona est de l'aparcament. 
 

Xarxa d’aigua 
Es preveu la implantació d’una xarxa d’aigua en el sector, a partir de la conducció general 
existent en la Carretera de Roses. Aquesta xarxa es farà mitjançant una conducció enterrada 
amb un tub de fosa de diàmetre 150 mm i de 100 mm en el Carrer Rajoleria. La instal·lació 
disposarà d’arquetes amb vàlvules de tall i arquetes amb hidrants. 
El projecte inclou l’obra civil d’obertura de rases i la instal·lació, tal i com indica el pressupost 
presentat per la companyia adjunt en l’annex núm. 6 de relació de despeses de les 
companyies de serveis i d’acord amb el plànol 7 de proposta d'instal·lacions, d'aigua potable. 
 

Xarxa de baixa tensió 
S’instal·larà un transformador que estarà connectat a la xarxa elèctrica existent. Des de 
aquest punt es desplegarà la xarxa del sector mitjançant 4 tubs de PE de diàmetre 160 mm 
on anirà l’estesa de cables. La instal·lació disposarà de pericons de registre segons estableix 
la companyia subministradora.  
 
La instal·lació serà dimensionada i projectada per la companyia de servei FECSA-ENDESA 
essent la seva instal·lació per part d’aquest i a càrrec de la propietat. L’obra civil està inclosa en 
el projecte i en l’annex 5 s’inclou el pressupost de la instal·lació. 
 
Aquesta instal·lació sencera es realitzarà a la Fase 1. 

 
Xarxa de gas 

No es preveu cap implantació de gas en el sector. 
 

Xarxa de telefonia 
Des de l’arqueta de telefonia existent ubicada a la Carretera de Roses es deixarà una pre-
instal·lació de quatre tubs de PVC de diàmetre 65 mm fins el final del sector perquè l’empresa 
telefònica realitzi la instal·lació del cablejat. 

 
Enllumenat públic 
La xarxa d’enllumenat públic anirà canalitzada per un tub de PVC de diàmetre 110 mm enterrat 
amb pericons de registre a cada farola. Els creuaments amb vials es realitzarà amb dos tubs de 
PVC de diàmetre 110 mm i es deixarà una canalització per previsió de l’instal·lació 
d’enllumenat en el Vial Nord.  
 
Per l’enllumenat públic de l’aparcament i de la Carretera de Roses s’ha previst instal·lar quatre 
bàculs fabricats amb xapa d'acer de carboni S235 JR, d'Industries Jovir model mixt amb porta 
enrasada amb llumeres Slavi/Town 15LED 112W 3000K F4M2. En l'aparcament també es 
col·locaran quatre llumeneres amb columnes de planxa d'alumini extruit de forma troncocònica 
de 5m d'alçària, model boulevard de Salvi amb llumeres de Slavi/Town 42LED 12W 3000K 
F4T1 i Salvi/Town / 42LED 14W 3000K F4T1. 
Al carrer Rajoleria s’instal·laran columnes de planxa d'alumini extruit de forma troncocònica de 
5m d'alçària, model boulevard de Salvi amb llumeneres de Salvi/Town / 42LED 41W 3000K 
F4T1. 
 
En el projecte d'enllumenat s'inclouen les característiques de les lluminàries escollides, les 
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columnes i les làmpades a instal·lar. 
 
En el document número 4 de pressupost es detallen les característiques dels cables i els tubs 
a instal·lar. 
 
L’enllumenat previst compleix l’acreditació de qualitat per evitar la contaminació lumínica i per 
l’estalvi energètic, d’acord amb la Llei 6/2001 de 31 de maig. En el Document 5 s’indiquen els 
càlculs lumínics de la instal·lació. 
 
El projecte contempla la instal·lació d’un quadre d’enllumenat exterior de la marca Arelsa tipus 
Monòlit que servirà de quadre general i de quadre de comptadors del sistema d’enllumenat 
públic del sector, color RAL a escollir. 
 
Xarxa de reg 
S'instal·larà un programador de reg tipus Rainbird o similar, connectat a la xarxa d'alimentació 
mitjançant un comptador d'aigua, amb tub de polietilè de designació PE 100 de 40 i 25mm de 
diàmetre. Es preveu una xarxa de reg per goters, enterrada, per a tots els escocells i una 
xarxa independent pels parterres de vegetació baixa. 

 
En els plànols i pressupost s’indiquen les característiques dels materials a instal·lar. 

 
Jardineria 
En el projecte es preveu el subministrament i la plantació amb contenidor o pa de terra de 
perers de flors (Pyrus calleryana chanticleer) i freixes (Freixinus Angustifolia) segons s’indica 
en els plànols, pressupost i l'annex 9 de jardineria, tenint en compte sobre tot els seus 
requeriments hídrics, aptituds per plantar-los al lloc i al clima de Figueres, els mesos que 
floreixen i el color de la flor i la fulla. 
L’escocell inclourà un evolvent de l’arrel per tal d’evitar que les arrels puguin malmetre el 
paviment, tipus banda antiarrels ReRoot 600 de green blue. 
 
En les parterres de separació entre l’aparcament i el Vial Nord es plantaran arbustos de 
romaní rastrer i espígol. 

 
Mobiliari urbà i senyalització, 
      Mobiliari urbà 
Es col·locaran dues papereres cilíndriques de 70 l. abatibles de xapa perforada de 2 mm. de 
gruix i suports de tubs metàl·lics de Ø60x4 model Barcelona o similar. 
 
Es col·locaran bancs de Benito, model Neobarcino UM304N de 1,80 de llarg i de 0,70, col·locat 
amb fixacions mecàniques.  

 
En els plànols i pressupost s’indiquen les característiques dels materials a instal·lar. 
 
    Senyalització 
Es preveu una senyalització tant vertical com horitzontal, concretament la horitzontal en els 
passos de vianants que creuen els vials i vertical de senyalització de circulació viària i de pas 
de vianants, tot segons s'indica en els plànols i pressupost 

 
 
4.   NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats 
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques 
particulars. 
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Vialitat 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la  norma 6.1-IC “Secciones de 
firme”, de la instrucció de Carreteres. 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de 
firmes”, de la instrucció de Carreteres. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a 
vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i 
posteriors modificacions. 

 
Genèric d’instal· lacions urbanes 
Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han 
de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl, i posteriors modificacions. 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. Normes UNE de materials, 
sistemes i mètodes de col·locació i càlcul. 

 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el 
consum humà. 
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. Llei 6/1999, de 12 
de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament 
d’aigua. 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”. Norma Tecnològica NTE-
IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”. 

 
Hidrants d’incendi 
Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Protecció contra incendios). 

 
Xarxes de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament. 
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 
Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. 

 
Xarxes de distribució gas canalitzat 
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tècnic de distribució i  utilització de combustibles a gas i  
les seves instruccions complementàries. 

 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
Llei 54/1997 del Sector elèctric. 
Reial  Decret  1955/2000,  pel  qual  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució  i  
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric 
Decret 3151/1968 reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Reial  Decret  3275/1982,  de  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en  
centrals elèctriques i centres de transformació. 
Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del 
reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de 
transformació. 
Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació  
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 de Instal·lacions d’electricitat. Enllumenat exterior 

 
Xarxes de telecomunicacions 
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
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5.    SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat s’estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de 
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la 
desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010, 
de 1 de Febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats 
 

 
6.   SEGURETAT I SALUT 
 
En el Document número 5 s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a 
les quals l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i 
salut: 
- redactar el corresponent Pla 
- sotmetre’l a la preceptiva aprovació 
- desenvolupar-lo al llarg de l’execució de les obres, sota el control del Coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut 
 

 
7.    TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
Les obres d’urbanització s’iniciaran en un termini màxim de 5 anys a partir de la data de 
publicació de l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació.  
 
Les diferents fases d’urbanització s’executaran simultàniament. 
 
Es preveu un termini d'execució de cada fase a partir de l'acta de replanteig de: 
 
Fase 1: 4 mesos 
 
Fase 2: 3 mesos 
 
Fase 3: 1 mes 

 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de 
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció. 
 

 
8.   CONTROL DE QUALITAT 
 
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assajos necessaris, essent el seu import fins a 
l’1,5% de l’import del tipus de licitació, per tant aquest import es considera inclòs dins dels 
costos indirectes i despeses generals de l’obra. 

 
Dins del Document 5 projecte parcial 1 s’inclou el Pla de control de Qualitat. 
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9.    CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En cas que l'administració hagués d'adjudicar l'obra, considerant el que es prescriu en la Llei 
de contractes de l'Estat, el tipus d'obra, el pressupost i el termini d'execució de la primera fase 
es proposa que el contractista tingui la següent classificació: Grup G Subgrup 6 Categoria e. 

 
10.   PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

 
Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, 
s’obté un Pressupost d’Execució Material total per a les 3 fases de quatre-cents quaranta-set 
mil cinc-cents vint-i-un euros amb nou cèntims (447.521,09 €) 

 
Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i 
benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost de 
sis-cents quaranta-quatre mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims 
(644.385,62 €). 

 
La repercussió per metre quadrat de l’obra sobre 4267,55 m2 és de 104,87 €/m2 (PEM). 
 
Pressupost per fases: 
 

FASE 1 

RESUM DEL PRESSUPOST 

Capítol 
Import (€)  

 1.1 ENDERROCS        34.974,32  
 1.2 MOVIMENT DE TERRES        34.472,60  
 1.3 TANCA LÍMIT FINCA        14.920,55  
 1.4 PAVIMENTACIÓ        124.711,03  
 1.5 ENLLUMENAT PÚBLIC        23.569,21  
 1.6 REG        12.040,59  
 1.7 ELECTRICITAT        58.458,85  
 1.8 TELÈFON        4.251,76  
 1.9 SANEJAMENT        7.031,19  
 1.10 AIGUA        19.149,23  
 1.11 VEGETACIÓ        21.154,26  
 1.12 PINTURA        1.500,94  
 1.13 VARIS PARTIDES ALÇADES        4.857,14  
 1.14 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ        2.080,06  

              Total Pressupost d'Execució Material     363.171,73  
          Despeses Generals  13 % 47.212,32  

                      Benefici Industrial   6 % 21.790,30  

                  Total Pressupost de Contracta     432.174,35  

                        I.V.A.   21 % 90.756,61  

                  Total Pressupost de Licitació     522.930,96  
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FASE 2 

RESUM DEL PRESSUPOST 

Capítol 
Import (€)  

1 PÚBLIC            
 

 1.1 ENDERROCS        10.127,39  
 1.2 MOVIMENT DE TERRES        11.326,65  
 1.3 PAVIMENTACIÓ        25.736,20  
 1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC        6.657,57  
 1.5 TELÈFON        1.291,79  
 1.6 SANEJAMENT        6.950,66  
 1.7 AIGUA        3.609,69  
 1.8 PINTURA        49,58  
 1.9 VARIS PARTIDES ALÇADES        869,74  
 1.10 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ        190,14  

              Total Pressupost d'Execució Material     66.809,41  
          Despeses Generals  13 % 8.685,22  

                      Benefici Industrial   6 % 4.008,56  

                  Total Pressupost de Contracta     79.503,19  

                        I.V.A.   21 % 16.695,67  

                  Total Pressupost de Licitació     96.198,86  
 
 

FASE 3 

RESUM DEL PRESSUPOST 

Capítol171 
Import (€)  

1 PÚBLIC            
 1.1 MOVIMENT DE TERRES        1.145,31  
 1.2 PAVIMENTACIÓ        15.667,51  
 1.3 PINTURA        60,55  
 1.4 VARIS PARTIDES ALÇADES        460,48  
 1.5 MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ        206,10  

              Total Pressupost d'Execució Material     17.539,95  
          Despeses Generals  13 % 2.280,19  

                      Benefici Industrial   6 % 1.052,40  

                  Total Pressupost de Contracta     20.872,54  

                        I.V.A.   21 % 4.383,23  

                  Total Pressupost de Licitació     25.255,77  
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TOTAL  

                 
RESUM DEL PRESSUPOST 

FASES 
Import (€)  

  
           

 

 
 

FASE 1        363.171,73  
 

 
FASE 2        66.809,41  

 
 

FASE 3        17.539,95  
    

              Total Pressupost d'Execució Material     447.521,09  
          Despeses Generals  13 % 58.177,74  

                      Benefici Industrial   6 % 26.851,27  

                  Total Pressupost de Contracta     532.550,10  

                        I.V.A.   21 % 111.835,52  

                  
Total Pressupost de Licitació 

    
644.385,62  

 
 
El projecte es pot modificar en base a uns supòsits. Tots els supòsits s'entenen referits a la 
condició de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractació, aplicant tota la diligència 
requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la 
redacció de les especificacions tècniques, essent els següents: 
 
1er supòsit: que puguin aparèixer serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de 
tipus geològic, hídric o arqueològic. 
 
2n supòsit: modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i 
de gas, en les seves respectives xarxes. 
 
3er supòsit que per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de 
període de plantació, estoc a viver, i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, ... 

 
11.CONSIDERACIÓ FINAL 

 
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents 
que formen el present projecte, queda definida l’obra per  urbanitzar l’àmbit  de la U.A. 
Interdiesel, en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, donat que, per 
comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha 
d’entendre que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà 
perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

 
Figueres, novembre de 2019 

Lluís Rodeja i Roca, arquitecte 
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