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1. Antecedents 

- La urbanització del Centre Històric en el seu estat actual de plataforma única amb prioritat del vianants és el 
resultat d’un procés fragmentari de transformació. Comença a mitjans de la dècada dels setanta amb la implantació 
de les primeres solucions d’urbanisme comercial de mosaics figuratius per exteriors impulsades pels mateixos veïns 
(amb mecanismes de pressió i participació econòmica previs a la democràcia municipal actual), com a modificació 
dita “no substancial” dels projectes estàndards de calçada rodada de llambordes i voreres laterals de panot en 
l’època de l’arquitecte municipal Emilio Alvarez Yela i alcaldia de Pere Giró Brugués (Carrer Peralada en primer lloc i 
a continuació Joan Maragall, Enginyers, Forn Baix, Sant Pere i Portella, en direm etapa 1). En aquesta etapa les 
obres es concentren principalment en la superfície i en un enllumenat d’ambientació sense renovar de manera 
general les infraestructures ( els embornals queden en el lloc de les rigoles) ni soterrar el conjunt dels serveis aeris. 

 

                     

 

- En els mateixos anys com a conseqüència de la rehabilitació de l’antic Teatre Municipal per a Teatre Museu Dalí 
l’espai de la plaça es pavimenta amb el mateix material de mosaic per a exteriors però monocrom i amb una 
formalització pròpia segons un replanteig geomètric de rajos fins de pedra calcària clara que convergeixen en el 
centre geomètric de la cúpula. Aquesta geometria havia estat acompanyada d’unes cadires de balca en ventall. 

 



- L’any 1989 en el mandat de  Marià Lorca Bard, i en desenvolupament del previst en el Pla General de 1983,  
s’aprova el Pla Especial de Protecció del Centre Històric redactat per l’equip dirigit per l’arquitecte Carles Teixidor 
Felip. En aquest pla es fa un estudi de les característiques arquitectòniques de la secció dels carrers i de la 
funcionalitat dels mateixos en relació a la mobilitat del conjunt de la ciutat i a l’especialització comercial de l’àmbit. El 
pla conté una proposta general o estratègica de mobilitat, aparcaments i peatonalització i unes propostes gràfiques 
per al tractament material de l’espai públic i les infraestructures. 

 

- En la primera meitat de la dècada següent mitjançant la interpretació feta pels serveis tècnics municipals de les 
orientacions generals i esquemes gràfics del Pla Especial, es replantegen aquelles primeres solucions de plataforma 
única ara amb pedres naturals en la creu central (Plaça de l’Ajuntament, Carrers Girona i Besalú, en direm etapa 2) i 
es tornen a replantejar a partir de noves solucions genèriques amb llambordins artificials aptes per a la compatibilitat 
de la peatonalització amb el trànsit de vehicles (Tints, Moreria, Germanes Massanet,...en direm etapa 3). Aquesta 
darrera tipologia de llambordins artificials havia estat assajada simultàniament en àmbits comercials exteriors al 
centre històric (Carrer Sant Cristòfol i altres) a partir dels treballs dels mateixos serveis tècnics municipals i dels 
gabinets de projectes de l’època final del mandat (arquitecte municipal Enric Fita Alegre, enginyer municipal Joan 
Juanals Garcia, regidor Carles Victòria Planas, arquitecte). En aquests projectes a més a més de la superfície 
s’aborda parcialment el soterrament d’alguns serveis aeris. 

  



- El 1999 en el context d’una intensificació del foment de la rehabilitació del Centre Històric, a l’inici del segon 
mandat de Joan Armangué Ribas, s´aborda la millora dels carrers i places de l’entorn de l’església, entre 
l’Ajuntament i el Museu, que encara conservaven el format de calçada asfaltada i minses voreres. En aquell moment 
es redacta un inventari de les diverses tipologies presents en el rovell de l’ou i es planteja en el projecte de 
reurbanització dels carrers (Maria Àngels Vayreda, Magre, St Pere, Pujada de l´Ajuntament, plaça de l´Esglèsia i 
plaça de la Llana, en direm etapa 4) una estratègia de conjunt amb la voluntat de configurar una manera de construir 
l´espai públic que tot introduint-se sense ruptures en les anteriors actuacions permetés al final del procés una lectura 
global. En síntesis, en aquesta actuació dels serveis tècnics (arquitecte municipal Joan Falgueras Font, enginyer 
municipal Joan Joanals Garcia, enginyer adjunt Martí Pou Molinet)  s’adoptà en continuïtat amb les actuacions de 
l’etapa 2, adjacents, una combinació en clar i fosc de lloses de pedres naturals, però de major qualitat i de 
procedència local, i en continuïtat amb actuacions de l’etapa 3 una combinació de faixes d’emmarcament de pedra 
natural i sardinells de llambordins de petit format, però de material ceràmic, sense ciments. Aquesta darrera 
combinació es pensava adequada també per si en un futur calgués renovar el material de la plaça del Museu, 
adjacent, tot respectant-ne totalment la geometria singular. En aquesta actuació la renovació de les infraestructures 
ja fou total i inclogué el soterrament general dels serveis aeris, d’una nova estació transformadora i de la recollida 
selectiva de residus. 

 

 

- A continuació d’aquesta renovació global pública de l’entorn de l’Església entre l’Ajuntament i el Museu es van 
completar en simultaneïtat amb obres de particulars i a càrrec d’aquest dos petis trams que van perllongar el 
tractament quasi domèstic dels sardinells ceràmics i la pedra de Figueres en el corriol que arrenca de la plaça de 
l’església per darrera el Col�legi d’Arquitectes en direcció a la part posterior de la Capella de Sant Sebastià i en el 
passatge públic que obre la plaça de la Llana a la Pujada del Castell per sota de l’establiment hoteler. 



- La urbanització del perímetre es va materialitzar inicialment a principis d’aquest segle en la cara sud amb la 
restauració de la Rambla inaugurada el 2003 (en direm etapa 5) que va tenir un llarg procediment específic iniciat la 
dècada anterior.  Inclogué avantprojectes previs, intensos processos de debat, i comissions mixtes, polítiques i 
ciutadanes, de seguiment de la redacció definitiva i de l’execució de les obres. El projecte global fou redactat des de 
l’inici per l’equip de Bardagí/Teixidor arquitectes que comptaren per a la materialització amb la col�laboració dels 
serveis tècnics municipals (arquitecte municipal Joan Falgueras Font, enginyer municipal Joan Joanals Garcia, 
enginyer adjunt Martí Pou Molinet) i l’assistència tècnica en la direcció de l’enginyer industrial Antoni Carreras i en 
l’arqueologia d’Anna Maria Puig Griessenberger. 

- Adjacent a l’actuació de la Rambla pel costat sud, en la cara oposada a la de contacte amb el Centre Històric, 
s’emprengué en els mateixos anys l’actuació de reurbanització del Carrer Sant Pau on atesa la condició de 
manteniment de l’accessibilitat rodada l’equip redactor de Coll/Gorgot arquitectes projectà una tipologia mixta de 
plataforma única asimètrica amb vorera unilateral i amb un repertori de materials de llambordins artificials de color 
fosc i encintats de granit gris i lloses de pedra artificial que enllaçava amb la veïna plaça del Teatre Jardí. 

- L’any 2008, en el primer mandat de l’alcalde Santi Vila Vicente, emparant-se en l’oportunitat d’una segona edició 
del transcendental programa de la Llei de Barris de la Generalitat, es va apostar per la regeneració de la cara nord.  
El Pla de Barris del Centre Històric (que abastava moltes altres matèries més enllà de les urbanístiques) fou 
desenvolupat al llarg de diversos mandats fins el 2019. Es projectà i executà la reurbanització del conjunt dels 
carrers Canigó, Jonquera, Muralla, Barceloneta i Peralada ( tram 2: del c/ Muralla al c/ Rec Arnau). En direm etapa 
6. Els diversos projectes van partir d’uns criteris unitaris de conjunt que foren el resultat d’un procés específic de 
participació ciutadana segons els nous protocols en aquesta matèria suportat tècnicament en l’equip redactor 
coordinat per l’arquitecte Carles Teixidor Felip. L’execució de les diverses obres comptà amb el suport del serveis 
tècnics municipals i l’assistència tècnica dels equips coordinats per l’enginyer de Camins Joan Carles Adell. Resta 
pendent l´execució de l´obra d´adequació del carrer Ample que havent estat projectada amb la resta no aconseguí 
entrar dins del termini màxim del Pla. 

 



- L’any 2010 es va publicar l´Ordre VIV/561/2010 on es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d´accessibilitat 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 vigent Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l´accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i de l´aprovació del Codi 
d´accessibilitat. 

- El 2 d´abril de 2013 el Ple de l´Ajuntament de Figueres va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat que defineix 
una Àrea central de restricció del trànsit, dividida en Zona de prioritat Invertida i Zona de tractament restrictiu, i uns 
eixos viaris que hi discorren considerats eixos d´accés als aparcaments. 

  

- Els carrers del “rovell de l’ou” que van ser pavimentats als anys setanta, fa quasi mig segle, comencen a necessitar 
la renovació de la superfície i de les xarxes de serveis, algunes de les quals són fins i tot anteriors a aquesta època. 

- El 15 de juny de 2021 Fisersa ha fet entrega dels croquis que simbolitzen l´estat de conservació de les xarxes de 
clavegueram, aigua i enllumenat públic en l´àmbit de l´àrea de Vianants i que especifiquen l´ordre de prioritat 
d´execució de les propostes de renovació de les xarxes. 

- El 6 d´agost de 2021 es va publicar l´Ordre TMA/851/2021, per la que es desenvolupa el document tècnic de 
considicions bàsiques d´accessibilitat i no discriminació per l´accés i l´ús dels espais públics urbanitzats, que 
actualitza i deroga l´Ordre VIV/561/2010 



2. Objecte de projecte 

Vista d’una banda la magnitud de l´obra necessària per renovar les infraestructures obsoletes i els paviments 
desgastats i d’altra banda el llarg termini d´execució conseqüent es planteja la redacció d´un avantprojecte que 
defineixi amb coherència global els criteris de redacció dels successius projectes que acabaran concretant les obres 
a realitzar. 

L’aprovació d’aquest document ha de permetre també prescriure l’adequada reposició puntual que resulti necessària 
en trams parcials afectats per l’obertura de rases de noves escomeses o fragments renovació de xarxes de serveis. 

Aquest avantprojecte proposa i programa l´adequació de xarxes de serveis i millora de la pavimentació en tots 
aquells carrers de l´àrea de vianants del centre històric que ho requereixen pel grau d’obsolescència o 
deteriorament: embocadura del carrer Monturiol amb la Rambla, carrers Enginyers, Joan Margall i un tram del carrer 
Moreria, carrer Peralada, carrer St Pere i Portella, plaça Gala Salvador Dalí i carrers Tints, St Domènec, Pilar, 
Primfilat, Germanes Massanet i Moreria. 

 

3. Estat actual 

- El resultat d´aquest procés llarg i complex de pacificació i pavimentació de l´àrea de vianants del Centre Històric és 
la convivència de diferents tipologies de superfície: 

a) Etapa 1: Pedra artificial polida, o mosaic de ciment amb relleu per exteriors. 

b) Etapa 2: Eix de llambordes basàltiques amorterades incloent embornals, i vessants en pedra natural a tall de 
serra amb dos colors lleugerament diferenciats tot formant faixa central regular de color més fosc i faixes laterals 
més clares d’amplada variable. 

c) Etapa 3: Eix de llambordes basàltiques amorterades incloent embornals i llambordins de formigó acolorits en 
diversos tons. 

d) Etapa 4: Llosa de pedra calcària clara tipus Figueres buixardada i serrada entregada a les façanes que emmarca 
d’una banda faixes centrals amb llamborda llarga o llosa basàltica a tall de serra i d’altra banda faixes i panys de 
maó ceràmic massís al sardinell. 

e) Etapa 5: Vorades i encintats granítics, rigola i calçada de llamborda basàltica de recuperació, llosa granítica de 
diferents colors pel paviment del saló central i llosa de pedra calcària clara tipus Figueres per la pavimentació de les 
voreres perimetrals i entrega a façanes. 

f) Etapa 6: Llamborda d´acabat flamejat de granit blanc, granit verd, quarsita ocre, pòrfir roig i basalt, combinades 
suggerint usos específics però com un tapís unificat fins a les façanes 

- La majoria dels àmbits on es preveu actuar necessiten unes actuacions en les xarxes de serveis considerades 
prioritàries i a la vegada requeririen d´un canvi de model de tipologia de pavimentació.  

D´altra banda, hi ha un parell d´àmbits que requereixen d´actuació per tal de millorar el compliment de la normativa 
d´accessibilitat. 



4. Reportatge fotogràfic 

 

Vista del c/ Joan Maragall ( Àmbit 1) 

 

Vista del c/ Monturiol i Rambla ( Àmbit 2) 



 

Vista del c/ Peralada ( Àmbit 3) 

 

 

Vista del c/St Pere i c/ Portella ( Àmbit 4) 



 

Vista de la pl- Gala Salvador Dalí ( Àmbit 5) 

 

Vista del c/ Germanes Massanet ( Àmbit 6) 



5.  Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació. 

- En cada àmbit s´afectaran i renovaran els serveis segons criteris i requeriments de les companyies Fisersa ( 
clavegueram, aigua i enllumenat), Redexis ( gas) i es soterraran els creuaments aeris d´enllumenat públic, telefonia i 
baixa tensió. 

- La definició de prioritats que resulta de la proposta de Fisersa ( estructurada en tres nivells: 1 màxima, 2 mitjana, 3 
baixa) tal com es reflexa en els plànols informatius en síntesis comporta:  

Clavegueram de pluvials. Una prioritat màxima per implantar-lo ens els carrers Joan Maragall i Peralada (un cop 
implantada prèviament la xarxa a renovar en el carrer Ample fins a connectar amb la Riera en la plaça de la Palmera 
segons el projecte pendent del Pla de Barris) 

Clavegueram de residuals. Una prioritat mitjana per renovar-lo en els carrers Joan Maragall i Peralada i baixa o 
complementària per renovar el dels carrers Sant Pere, Portella, Girona, Tints i Enginyers. 

Xarxa d’aigua potable i escomeses. Una prioritat mitjana per renovar-la en el carrer Girona i el carrer Enginyers, i 
una prioritat baixa o complementària per renovar-la en els carrers Joan Maragall, Peralada, creuament de la Plaça 
de l’Ajuntament i Besalú. 

Enllumenat. Una prioritat màxima per l’actualització normativa de les línies en els carrers Joan Maragall, Enginyers i 
Germanes Massanet, i una prioritat mitjana per l’actualització tècnica de lluminàries de tota la resta de carrers. 

 

6.  Descripció i justificació de la proposta 

Aquest projecte proposa: 

- La renovació i millora de les xarxes de clavegueram, aigua i enllumenat segons propostes d’actuacions prioritàries 
determinades per Fisersa que es grafien en plànols ( Àmbit 1, 3, 4 i 5) 

- El soterrament pendent de creuaments aeris de Telefonia, BT i Enllumenat Públic ( Àmbits 1, 3 i 4) 

- La renovació dels paviments deteriorats ( Àmbit 1, 3, 4 i 5) 

- La millora de l´accessibilitat i entroncament del carrer Monturiol amb la Rambla front a l’equipament del Museu de 
l’Empordà i l’embocadura de l’eix sud-nord del carrer Enginyers / Forn Baix ( Àmbit 2) 

- La millora puntual de l´accessibilitat en carrers ja urbanitzats amb la substitució acotada i lineal de la faixa de peces 
irregulars d’encintat i rigola per lloses unitàries del mateix basalt però que s’adaptin a la normativa vigent i no 
provoquin ressalts ni entrebancaments( Àmbit 6) 

 

La tipologia de paviment escollida a cada àmbit vol donar resposta als diferents aspectes que han condicionat 
l´evolució del tractament de l´espai públic del Centre Històric, segons s’ha exposat en els antecedents 

- Capacitat d’implantació progressiva per a permetre una evolució sense ruptures fins aconseguir una lectura global 
coherent, i una adaptació a la disponibilitat dels pressupostos. 

- Servei adequat a la ubicació dels equipaments i coherència arquitectònica amb les peces monumentals. 

- Millor qualitat dels materials tant des del punt de vista dels sentits per una banda, com  de la capacitat d’un digne 
envelliment per l’altra, com finalment de la seva incidència ambiental. 

- Reforçar la identitat complexa o diferenciada de l’estructura morfològica i ambiental del nucli intramurs del Centre 
Històric: part Alta, part Baixa, la Creu Central, la Retícula de l’eixample baixmedieval i el Perímetre. 



 

En conseqüència es defineixen els següents àmbits i les seves tipologies: 

Àmbit 1: Enginyers, Forn Baix, Joan Maragall i Moreria,  

Llambordins de maó ceràmic massís disposat a sardinell amb rigola central i encintat amb llosa de basalt per una 
adequada continuïtat amb els adjacents Moreria, Germanes Massanet i Tints. 

Llosa de pedra calcària tipus Figueres en el primer tram dels carrers Enginyers i Moreria per a trobada adequada 
amb voreres del perímetre de la Rambla i entrega amb els edificis singulars de les cantonades: Museu de l’Empordà 
i Casa Fages.  

Àmbit 2: Rambla / Monturiol,  

Llosa de pedra calcària tipus Figueres per a continuïtat adequada de l’ampliació de vorera del perímetre de la 
Rambla  

Àmbit 3: Peralada,  

Opció A: Reposició de peces de pedra artificial polida, o mosaic de ciment amb relleu per exteriors iguals a les 
existents.(producte no disponible actualment en el mercat que requereix verificar viabilitat de fabricació sobre 
comanda) 

Opció B:  Llosa de pedra clara calcària tipus Figueres per a trobada adequada amb les façanes emmarcant faixa 
central de llosa fosca basàltica en continuïtat de la creu central i la millor qualitat de la part alta. 

Àmbit 4: Sant Pere i Portella 

Llosa de pedra calcària tipus Figueres per a trobada adequada amb voreres del perímetre de la Rambla i entrega 
amb l’edifici singular de la cantonada: Museu del Joguet (en l’entrada d’aquest es mantindrà recuperarà la “xarranca” 
insertada). 

En continuïtat amb la part alta ja reurbanitzada llosa de pedra clara calcària tipus Figueres per a trobada adequada 
amb les façanes emmarcant faixa central de llosa fosca basàltica. 

En corriol, llambordins de maó ceràmic massís disposat a sardinell en coherència amb el corriols ja reurbanitzats  de 
la plaça de la Llana i de la plaça de l’església. 

Àmbit 5: Plaça Gala Salvador Dalí 

A l’interior dels mateixos rajos de pedra calcària clara que convergeixen a la cúpula, llambordins de maó ceràmic 
massís disposat a sardinell del mateix color vermellós que la superfície artificial actual. 

Àmbit 6: Encintats i rigoles dels carrers Tints, Sant Domènec, Pilar, Primfilat, Germanes Massanet i Moreria 

Llosa uniforme del mateix basalt tot formant la canaleta central de recollida d’aigües i la trobada amb les façanes 
sense les irregularitats i desnivells actuals de les peces amorterades. 



 

7. Superfície d´actuació. 

Aquest avantprojecte defineix sis àmbits d´actuació que preveuen l´adequació de xarxes de serveis i paviment, 
segons les necessitats de cada àmbit. 

La superficie total d´intervenció proposada és de 4.680m2, que es desglossa en: 

. Àmbit 1: Enginyers, Forn baix, Joan Maragall i Moreria, 1.200m2 

. Àmbit 2: Rambla/ Monturiol, 130m2 

. Àmbit 3: Peralada, 1.100m2 

. Àmbit 4: Sant Pere i Portella, 560m2 

. Àmbit 5: Plaça Gala Salvador Dalí, 1.330m2 

. Àmbit 6: Encintats i rigoles dels carrers Tints, Sant Domènec, Pilar, Primfilat, Germanes Massanet i Moreria; 360m2 

 

8.  Import del pressupost i 

El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest 
projecte és de UN MILIÓ CINC-CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS CINC  euros( 1.505.405€), desglossat en: 

. Àmbit 1: 322.600€ 

. Àmbit 2: 49.400€ 

. Àmbit 3: 418.000€ (valor màxim opció B) 

. Àmbit 4: 201.905€ 

. Àmbit 5: 465.500€ 

. Àmbit 6: 48.000€ 

 

9.  Equip redactor 

Aquest avantprojecte 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 

 

 

Figueres, a 13 d´agost de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PLÀNOLS 

1 Emplaçament    1/4.000 

2. Estat actual 

2.1 Pavimentació   1/2.000 

2.2a Inventari paviments de formigó 

2.2b.  Inventari paviments petris 

3 Proposta. Pavimentació   1/2.000 

4 Àmbits d´Actuació 

 4.0  Resum    1/2.000 

 4.1 Àmbit 1    1/500 

 4.2 Àmbit 2    1/500 

 4.3 Àmbit 3    1/500 

 4.4 Àmbit 4    1/500 

 4.5 Àmbit 5    1/500 

 4.6 Àmbit 6    1/1.000 





























Per fer constar que l’Avantprojecte denominat “Avantprojecte de pavimentació 
del Centre Històric (Àrea de vianants)”, va ser aprovat inicialment per Junta de 
Govern Local el dia 16 de desembre del 2021, aquest ha estat sotmès a 
informació pública i atès que no s’han presentat al•legacions l’acord d’aprovació 
inicial ha esdevingut definitiu. En dono fe. 

1f3ba4cb-4b35-4ea5-990d-dac2e222b9a0


