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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 de reparcel·lació voluntària 
de la unitat d’actuació Interdiesel, delimitada pel Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
S’ha procedit a tramitar, publicar i exposar al públic el projecte i a notificar 
personalment als propietaris i interessats l’acord d’aprovació inicial i del 
projecte, d’acord amb el que disposa la normativa urbanística aplicable.  
 
Es va publicar l’anunci d’aprovació inicial al tauler d’edictes de l’Ajuntament el 
dia 5 de setembre de 2016, al BOP del dia 16 de setembre de 2016, al diari el 
Punt el dia 15 de setembre de 2016, als setmanaris locals el dia 13 de 
setembre de 2016, i es va penjar a la plana web el dia 6 de setembre de 2016 i 
va estar-hi penjat durant tot el termini d’exposició. 
 
Durant el termini d’exposició no es van rebre al·legacions al projecte. 
 
En data 10 de desembre de 2019, per Decret de la Regidoria d’Urbanisme es 
va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del PA Interdiesel.  
 
El dia 20 de febrer de 2020 la societat Interdiesel, SA presenta el projecte de 
reparcel·lació per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta de planejament i gestió urbanística el dia 30 
de març de 2020, en el qual proposa l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació. 
 
Vist el que disposen els articles 130 i següents del 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.  
 
Vist els articles 119 a 134 del 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 
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3/2012 i amb les modificacions de l’article 76 de la Llei 3/2015 (que afecten 
l’article 120 i 122 del TRLUC). 
 
Vist el que disposa el real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel que s’aproven 
les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei 
Hipotecària sobre inscripció al registre de la propietat d’actes de naturalesa 
urbanística, i els articles 42 i 44 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Per tot això, la regidoria delegada del servei d'Urbanisme, per delegació de 
l'Alcaldia Presidència resol: 
 
1r.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat 
d’actuació Interdiesel, delimitada pel Pla general d’ordenació urbana. 
 
2n.- Notificar l’aprovació definitiva als propietaris del polígon i publicar-ne 
l’anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per la regidoria delegada del servei d'Urbanisme i per la 
secretària de la corporació que en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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