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JCD/jcp 
 

DECRET 
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 29 
d’agost de 2016 va aprovar inicialment el projecte d’urbanització, d’iniciativa 
particular, de la unitat d’actuació Interdiesel, delimitada pel Pla general 
d’ordenació urbana. 
 
En l’acord d’aprovació inicial es deia que el promotor del projecte d’urbanització 
hauria d’aportar en un text refós el projecte d’urbanització que incorpori les 
condicions i precisions que constaven a l’informe tècnic i a l’informe del Cap de 
la unitat de mobilitat de la Guàrdia urbana, com a requisit previ a l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització, i, sense perjudici del que també 
correspongui incorporar o esmenar segons el resultat dels informes demanats.   
 
Es va sotmetre l’expedient i el projecte a informació pública pel termini d’un 
mes, mitjançant publicació d’anuncis al butlletí oficial de la província de Girona 
el dia 16 de setembre de 2016, als setmanaris locals el dia 13 de setembre de 
2016, al Punt el dia 15 de setembre de 2016 i al tauler d’edictes el dia 5 de 
setembre de 2016. També es va penjar l’expedient i el projecte al web 
municipal el dia 8 de setembre de 2016, i va estar-hi penjat durant tot el termini 
d’exposició. També es va  notificar l’aprovació inicial als interessats a 
l’expedient.  

 
Es van requerir informes a les companyies de serveis, al Ministeri de Fomento, 
i Direcció de Carreteres de la Generalitat.  
 
En data 4 d’octubre de 2016, amb RE 20066 es rep informe de la companyia de 
Telefonia.  
 
En data 20 d’octubre de 2016, amb RE 21711 es rep informe de la companyia 
de servei Endesa.  
 
En data 7 d’octubre de 2016, amb RE 20323 es rep informe de la companyia 
Fisersa Ecoserveis.  
 

En data 1 d’octubre de 2018, amb RE 22019, es rep informe de Carreteres de 
la Generalitat.  

Àrea de gestió: Urbanisme I Medi Ambient 
Unitat administrativa: Ordenacio Territori I Plnejament Urbanistic 
Número d’expedient: PLGU2019000013 
Interessat/da: Lluis Rodeja Roca 
Assumpte: Aprovació definitiva del PU Interdiesel 
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En data 15 de novembre de 2018, amb RE 25724 es rep informe de la Direcció 
General de Carreteres del Ministeri de Fomento.  
 
En data 25 d’abril de 2019 es rep informe de la Guàrdia Urbana. 
  
En data 8 de novembre de 2019, amb RE 23828, es presenta document 
definitiu per la seva aprovació definitiva. 
 
El dia 3 de desembre de 2019 l’arquitecta de planejament i gestió urbanística va 
emetre el següent informe en relació al projecte d’urbanització de la UA Interdiesel: 

 
‘’Informe relatiu a l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de la UA 
Interdiesel  
 
Antecedents  
 
En data 29 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació 
inicial del PU.  
 
Es van requerir informes a Telefònica, Endesa, Fisersa Ecoserveis, Ministeri de 
Fomento, i Direcció de Carreteres de la Generalitat.  
 
En data 4 d’octubre de 2016, amb RE 20066 es rep informe de la companyia de 
Telefonia.  
 
En data 20 d’octubre de 2016, amb RE 21711 es rep informe de la companyia 
de servei Endesa.  
 
En data 7 d’octubre de 2016, amb RE 20323 es rep informe de la companyia 
Fisersa Ecoserveis.  
 
En data 7 d’agost de 2018, amb RE 19088 es presenta un primer document per 
la seva aprovació definitiva.  
 
En data 1 d’octubre de 2018, amb RE 22019, es rep informe de Carreteres de 
la Generalitat.  
 
En data 15 de novembre de 2018, amb RE 25724 es rep informe de la de la 
Direcció General de Carreteres del Ministeri de Fomento.  
 
En data 25 d’abril de 2019 es rep informe de la Guardia Urbana. 
  
En data 8 de novembre de 2019, amb RE 23828, es presenta document 
definitiu per la seva aprovació definitiva. 
  
El projecte presentat incorpora la següent documentació:  
 
DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS  
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1.- DADES GENERALS:  
Identificació i agents del projecte  
Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres documents 
tècnics  
 
2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA:  
Objecte del projecte  
Antecedents:  
- Dades prèvies  
- Requisits normatius  
Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic  
Descripció del projecte:  
- Descripció general  
- Característiques urbanístiques  
- Quadre estadístic  
Connectivitat 

 
3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:  
Treballs previs  
Replanteig general de l’obra  
Enderrocs  
Traçat  
Moviments de terres  
Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials  
Xarxes de serveis  
Enllumenat públic  
Xarxa de reg  
Jardineria  
Mobiliari urbà, jocs infantils i senyalització contenidors soterrats  
 
4.- NORMATIVA D’APLICACIÓ:  
Vialitat  
Genèric d’instal·lacions urbanes  
Xarxa de proveïment d’aigua potable  
Hidrants d’incendi  
Xarxes de sanejament  
Xarxes de distribució de gas canalitzat  
Xarxes de distribució d’energia elèctrica  
Xarxes de telecomunicacions  
 
5.- COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE 
BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES  
 
6.- SEGURETAT I SALUT  
 
7.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA  
 



 
 
 
 
   

 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

6d79fd15-c94e-479b-90fc-d57dab7a9cd7 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 

8.- CONTROL DE QUALITAT  
 
9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
10.- PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ  
 
11.- CONSIDERACIÓ FINAL  
 
12.- ANNEXES  
Annex 1- Reportatge fotogràfic  
Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig  
Annex 3- Pla de Gestió de Residus  
Annex 4- Justificació de preus  
Annex 5- Relació de les despeses previstes per a les diferents companyies  
Annex 6- Resum projecte de desdoblament de la C-260 de infraestructures.cat  
Annex 7- Programa de treball  
Annex 8- Elements urbans  
Annex 9- Jardineria  
Annex 10- Aprovació inicial de La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Figueres a 29 d’agost de 2016.  
Annex 11- Informe del Ministerio de Fomento de 28 de gener de 2018.  
 
DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS  
1.1 Situació (E:1/2000)  
1.2 Ortofoto (E:1/2000)  
1.3 PGOU vigent (E:1/1000)  
1.4 Estructura de la propietat (E:1/1000)  
2.1 Topogràfic general (E:1/1000)  
2.2 Topogràfic per zones 1 (E:1/250)  
2.3 Topogràfic per zones 2 (E:1/250)  
2.4 Topogràfic per zones 3 (E:1/250)  
2.5 Topogràfic per zones 4 (E:1/250)  
3.1 Instal·lacions estat actual (E:1/1000)  
4.1 Planta general i cotes (E:1/500)  
4.2 Planta general i cotes per zones 1 (E:1/250)  
4.3 Planta general i cotes per zones 2 (E:1/250)  
4.4 Planta general i cotes per zones 3 (E:1/250)  
4.5 Planta general i cotes per zones 4 (E:1/250)  
5.1 Planta pavimentació (E:1/500)  
6.1 Detalls – secció 1 (E:1/20)  
6.2 Detalls – secció 2 (E:1/20)  
6.3 Detalls – secció 3 (E:1/20) 

6.4 Detalls – Detalls instal·lacions sanejament (E:1/20)  
6.5 Detalls – Detalls instal·lacions aigua (E:1/20)  
6.6 Detalls – Detalls instal·lacions Telefonia/electricitat (E:1/20)  
6.7 Detalls – Detalls instal·lacions Il·luminació (E:1/20)  
6.8 Detalls – Detalls instal·lacions cantonada C/Rajoleria (E:1/50)  
7.1 Instal·lacions – proposta (E:1/500)  
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7.2 Instal·lacions – proposta per zones 1 (E:1/250)  
7.3 Instal·lacions – proposta per zones 2 (E:1/250)  
7.4 Instal·lacions – proposta per zones 3 (E:1/250)  
7.5 Instal·lacions – proposta per zones 4 (E:1/250)  
8.1 Elements urbans i senyalització (E:1/500)  
8.2 Justificació recorreguts accessibles (E: 1/500)  
 
DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
Disposicions generals  
Descripció de les obres  
Inspecció i iniciació de les obres  
Desenvolupament i control de les obres  
Responsabilitats especials del contractista  
Materials bàsics  
Materials que no compleixen les especificacions  
Característiques dels materials  
Execució i control de les obres  
Amidament i valoració de les obres  
Altres prescripcions  
 
DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST  
Quadre de Preus núm. 1  
Quadre de preus núm. 2  
Amidaments  
Pressupost  
 
Normativa aplicable  
 
Es aplicable el Decret 305/2006, de 18 de juliol, el qual s’aprova el reglament 
de la Llei d’urbanisme i que la desplega en aplicació de la disposició final 
novena del decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i que s’ajusta a les modificacions legals posteriors.  
Són aplicables el Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012 i amb les 
modificacions de l’article 76 de la Llei 3/2015 (que afecten l’article 120 i 122 del 
TRLUC).  
 
Consideracions sobre la proposta.  
 
El document presentat amb RE 23828, incorpora totes les esmenes indicades 
en l’aprovació inicial del document.  
Alhora incorpora les esmenes indicades en els informes emesos per les 
companyies de serveis.  
Aquest projecte modificat de novembre de 2019, modifica el projecte signat a data de 
20 de maig de 2019. 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). 
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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.  
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  
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 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.  
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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.  
 
Conclusions  
Es proposa l’aprovació definitiva del document PU en l’àmbit de la UA 
Interdiesel.  
 

Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis 
jurídics i al millor criteri de la Corporació.’’ 
 
Examinat l’anterior i no observant-se objeccions jurídiques i atès el que disposa 
el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, així com el que 
disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, 
 
Per tot això, la Regidoria delegada del servei d'Urbanisme, per delegació de 
l'Alcaldia Presidència resol: 
 
1r.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la UA Interdiesel, 
d’iniciativa privada. 
 
2n.- Requerir al promotor, la societat Interdiesel, SA, que dipositi el 12% del 
Pressupost d´Execució per Contracte (sobre PEC de 532.550’10 €, la quantitat 
a dipositar serà de 63.906’01 euros) com a garantia per a la correcta execució 
de les obres. 
 
3r.- Publicar l’aprovació definitiva d’aquest projecte i notificar-lo als interessats. 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
 En dono fe 
Regidoria delegada del servei 
d'Urbanisme 

La secretària 

 
[Firma01-01]      [Firma02-01] 
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