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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1

Situació i àmbit
El sector PMU I, objecte d’aquest Pla de Millora Urbana, està classificat com a sòl urbà delimitat,
en el POUM de Vilamalla, es desenvolupa al llarg de l’accés al Polígon Internacional de Vilamalla
i al sud de la C-31 de la Bisbal a Figueres, amb un superfície total de 38.714 m2 (segons
topogràfic), tot ell en terme municipal de Vilamalla.

Correspon a un sector destinat exclusivament al desenvolupament d’activitats econòmiques. Es
proposa una ordenació que combina diverses tipologies de naus industrials i comercials.
El límit del sector s'ajusta
a eixos viaris estructurats i a límits topogràfics, facilitant el
desenvolupament de infraestructures que faciliten la execució del sector.
En l'àmbit a on es materialitza l'aprofitament urbanístic se situaran les reserves de sistemes i espais
lliures previstos pel POUM .
Aquest àmbit queda identificat a tots els plànols que s’acompanyen amb una línia discontinua
tot englobant una superfície total de 38.714 m2.
1.2 Topografia, estat actual i usos
Els terrenys situats dins l’àmbit del PMU I, són sensiblement plans, amb lleugeres pendents que
faciliten l’execució d’infraestructures que es proposen pel sector.
Existeixen pocs elements d’arbrat a destacar.
1.3 Situació respecte a les Normes Urbanístiques.
POUM VILAMALLA APROVAT DEFINITIVAMENT 10-12-2008
Aquest planejament contempla aquest Pla de Millora Urbana i l’anomena sector PMU I, amb la
Classificació de sòl urbà.
Segon la fitxa del PMU1 l’àmbit del sector es de 38,274m2, segons topogràfic es delimita l’àmbit
en 38.714m2.
1.4 Determinacions de les Normes Urbanístiques
A través de Pla de Millora Urbana es preveu per aquest sector la parcel·lació en modalitat de
compensació bàsica.
1.5 Situació respecte a les infraestructures i serveis
L’actuació preveu en tot moment l’enllaç, tant de vialitat com d’infraestructures i serveis, amb
les ja realitzades i existents. Es te en compte la mobilitat sostenible del sector respecte el poble.
1.6 Estructura de la propietat
Els propietaris de les finques situades dins l’àmbit del Pla de Millora Urbana, amb llur superfície i
percentatge, són els següents:
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Els promotors del desenvolupament del PMU1, son propietaris del 100% podent promoure
l’actuació i posterior projecte de reparcel·lació voluntària
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
2.1 Justificació de la conveniència i oportunitat del Pla
La conveniència i oportunitat del present PMU es justifica de forma preferent per tres raons
d’utilitat pública i d’interès social:
1a. La urbanització dels terrenys objecte d’aquest PMU suposen l’ordenació del sector d’accés
i est del Polígon Industrial Internacional de Vilamalla, preparant el sòl en condicions per a
l’establiment de sòl industrial, comercial i logístic dins del terme municipal de Vilamalla.
2a. S’ha de destacar també el reequipament que significarà per a la població, la cessió de sòl
per a zones verdes previst dins de l’àmbit del PMU.
3a. El desenvolupament del sector permet efectuar una oferta de sòl industrial, comercial i
logístic amb la infraestructura adequada per a l’assentament d’aquestes activitats, que
incideixi positivament en l’economia local i eviti la pressió urbanística a la qual es troben
sotmesos els terrenys urbanísticament no qualificats situats al costat del sòl urbà. Així mateix,
el desenvolupament sostenible d’aquest sector activa el mercat de la construcció local,
amb tot el que això comporta de generació de llocs de treball.
- Justificació del compliment dels principis mobilitat sostenible de la llei 9/2003
Tenint en compte que la urbanització objecte d’aquest projecte es de petita entitat, tots els vials
de comunicació nous que es plantegen tenen suficient capacitat per absorbir el trànsit que es
pugui produir al sector. La inclusió de la urbanització dins el polígon fa que tots els desplaçament
que s’originin per l’activitat comercial i logístic es puguin efectuar tenint en compte que es
preveuen les actuacions adients per la qüestió de transport de mercaderies.
L’accessibilitat per arribar a qualsevol lloc de la urbanització compleix amb la reglamentació
vigent inclòs per disminuïts físics amb les voreres rebaixades en els passos de vianants.
S’ha inclòs una zona d’aparcament per visitants a l’interior del sector amb una capacitat de 32
places de turismes més unes 20 places al vial interior. Totes les parcel·les han d’incloure una zona
d’aparcament pròpia a l’interior segons el Poum.
Per tant i en termes generals aquest projecte compleix amb escreix amb la llei esmentada.
- Justificació del compliment dels principis de desenvolupament urbanístic sostenible
El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures.
El pla de millora urbana pretén:
-

Donar resposta a les demandes de desenvolupament d’una zona ja qualificada com a sòl
urbà per POUM de Vilamalla, preservant les característiques urbanes, socials i ambientals del
municipi.
Dur a terme el desenvolupament urbanístic per la zona d’accés al polígon, de manera
ordenada, d’acord amb les normes corresponents.
Afavorir la preparació i la renovació de sòl urbà dins del polígon industrial internacional de
Vilamalla, tot evitant la dispersió en el territori i afavorint la cohesió social.
Obtenir sòl per a espais lliures, cedint-los gratuïtament a l’Ajuntament.
Executar la part de l’estructura viària bàsica prevista en les normes corresponents del
municipi.
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2.2 Objectius i criteris de l’ordenació
Tal i com s’ha esmentat a l’apartat anterior, quan justificàvem la conveniència i oportunitat del
Pla, l’objectiu principal de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl urbà en condicions
de sostenibilitat, per tal d’afavorir la implantació i el desenvolupament d’activitats logístiques,
ordenant el sector d’accés al Polígon Industrial Internacional.
A continuació es fa esment als criteris generals de l’ordenació:
1. Dur a terme, d’una manera ordenada, el creixement del sector econòmic del nucli urbà per
la zona d’accés al Polígon Industrial Internacional.
2. Configurar un barri logístic, comercial i industrial amb un caràcter marcadament urbà, amb
entitat pròpia i amb els equipaments a nivell local, suficients per sí mateix.
3. Obtenir sòl per a espais lliures, en règim de cessions.
4. Executar la part de l’estructura viària bàsica prevista en el PMU, respectant el sistema viari
general.
2.3 Descripció de l’ordenació
2.3.1 Estructura general de l’ordenació:
L’estructura general de l’ordenació ve molt condicionada per les preexistències físiques
donades per la normativa sectorial, sobretot les connexions amb els vial existents.
2.3.2 Sistema viari:
El límit del sector s’ajusta a eixos viaris estructurats existents. Els vials s'hauran d'adequar en el
seu disseny a la normativa sectorial i aniran a càrrec dels sectors beneficiats. Segons
estàndards de la llei i reglament d'urbanisme. Segons ordenació del PMU respectant sistema
general viari.
Les seccions previstes per a l’estructura viària de trànsit rodat es de 10m inclòs pas de vehicles,
aparcament i vianants per la continuació de l’existent.
Els vials grafiats en els plànols, com “carrer C” i “carrer B”, constitueixen els accessos al Polígon
Industrial Empordà Internacional i per tant varen ser entregats a l’Ajuntament de Vilamalla en
virtut de l’Acta d’Acceptació del Polígon, juntament amb la resta de serveis i equipaments
2.3.3 Sistema d’espais verds:
Els espais verds tenen una incidència important en l’estructuració del sector, amb una
superfície total de zones lliures destinades a parc i jardins que ocupen una superfície de 8.467
m2, superior als estàndards de la llei i reglament d'urbanisme.
Totes les zones enjardinades es realitzaren amb espècies pròpies de l’entorn, de poc consum
d’aigua.
2.3.4 Sistema tècnic Bàscula:
Sistema tècnic de bàscula es conforma per tal de mantenir la bàscula existent per mesura
de pesada de vehicles
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2.3.5 Xarxes de serveis:
Les característiques pel que fa al traçat i naturalesa de les xarxes de serveis es reflecteixen en
els plànols. Aquest és l’esquema base a partir del qual es desenvoluparà el corresponent
projecte de les obres d’urbanització bàsiques i complementàries.
- Clavegueram
La xarxa de clavegueram seguirà el traçat dels vials, tal com s’especifica als plànols. Es preveu
la construcció de pous de registre a tots els extrems dels ramals, a les cruïlles i als canvis de
rasants, així com als trams rectes disposats de forma rectangular. La xarxa serà unitària, la
xarxa d’aigües residuals i pluvials resultants es conduirà fins empalmar-la a la xarxa existent.
- Energia elèctrica
Es preveu la ampliació de l’estació transformadora al extrem oest de la urbanització. El
subministrament en baixa tensió a les parcel·les es farà a partir de la estació esmentada.
Tota la instal·lació transcorrerà per dessota de les voreres, tal com s’especifica al plànol de
Baixa tensió.
Es preveu instal·lar una potència total
del transformador de 630 kW. L’empresa
subministradora te garantida la potencia sol·licitada per la col·locació del transformador. Es
busca la idoneïtat de la situació de la mateixa per la distribució de la xarxa de baixa tensió,
segons l’empresa Fecsa Endesa.
- Xarxa d’abastament d’aigua
La xarxa de distribució d’aigua es connectarà a la canonada de Ø existent
La xarxa inclourà també les boques de reg i els hidrants d’incendis necessaris per a la
seguretat i manteniment del sector, d’acord amb el que determina la legislació vigent. El
dimensionat de la xarxa vindrà donada per la normativa dels Hidrants d’incendi.
Es realitzarà totes les zones verdes amb parterres verd amb rec automàtic.
- Enllumenat públic
Es realitzarà mitjançant columna de 8 m d’alçada a tots els vials, La seva disposició queda
inscrita al plànol d’enllumenat públic. En posteriors projectes d’enjardinament s’han de
detallar les lluminàries a utilitzar en els espais públics, objecte d’aquest Pla parcial.
La xarxa serà a base de lluminàries leds de 50W
Les previsions d’il·luminació haurà de permetre assegurar el compliment de les
determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació per a la protecció del medi
nocturn.
- Xarxa telefònica
La xarxa telefònica serà soterrada i es distribuirà d’acord amb les indicacions de les
companyies de distribució, seguint la mateixa distribució de la xarxa d’aigua.
Es deixaran dos conduccions lliures amb tub de pvc de Ø 63 per futurs serveis.
- Gestió de residus
La gestió de recollida de residus es realitzarà amb la mateixa companyia que actualment
cobreix el municipi. Es situaran zones de contenidors, amb recollida selectiva de residus,
marcats al plànols 2.2.1 xarxa viaria. (biològica, paper, vidre, brossa neta)
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Totes les connexions a les xarxes es realitzaran d’acord amb les recomanacions de les
companyies i els serveis municipals corresponents.
La definició detallada de les xarxes es realitzarà en el projecte d’urbanització.
2.3.6 Sòl d’ús privat i edificació:
Es defineixen dues zones en el que s’admet l’aprofitament privat amb els diferents usos amb unes
condicions mes específiques en l’ús comercial.
2.4 Divisió poligonal
Ateses les característiques i el caràcter de l’actuació, es preveu desenvolupar-la en un únic
polígon d’actuació i en una sola etapa, per tal que les xarxes de serveis i clavegueram puguin
mantenir la continuïtat de les mateixes, així com per requeriment del consistori.
2.5 Sistema d’actuació
El sistema d’actuació pel qual es desenvoluparà aquest Pla de millora urbana és el de
compensació bàsica, tal com queda regulat en els articles 130 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
En el sistema de compensació bàsica els propietaris del polígon o unitat d’actuació aporten el sòl
de cessió obligatòria.
Les cessions gratuïtes de sòl es faran a favor del municipi, lliures de càrregues, gravàmens i
degudament urbanitzades.
Els promotors del desenvolupament del PMU1, formen una majoria superior al 50% per poder
promoure l’actuació, que es formaran en una junta de compensació i posterior projecte de
reparcel.lació
2.6 Informació mediambiental
El sector del PMU1 es considera una zona urbana no consolidada, envoltada per sol urbà
consolidat, conforme al POUM vigent del municipi de Vilamalla, que ja contempla el informe
mediambiental i la seva documentació del conjunt, per tan no caldrà el tràmit mediambiental.
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3. QUADRES DE DADES
3.1 Quadre de característiques del Pla Adoptat
Quadre de superfícies de sòl
SÒL PÚBLIC
SISTEMES
Espais lliures
Vialitat

SUPERFÍCIE m2

PERCENTATGE %

8.467,00 m2
8.605,05 m2

21,87 %
22.23 %

TOTAL SÒL PÚBLIC

17.072,05 m2

44.10 %

SÒL PRIVAT
ZONES
Zona 5.1c I 5.2 h

20.967,67 m2

TOTAL SÒL PRIVAT

20.967,67 m2

54,16 %

100,18 m2
574,10 m2

0,26 %
1,48 %

SISTEMES TÈCNICS
S.T. Estació transformadora
S.T. Bs
TOTAL SITEMES TÈCNICS
TOTAL ÀMBIT

Quadre de superfícies de sostre

674,28 m2

1,74 %

38.714,00 m2

Superfície parcel.la

100 %

Superfície
construïda m2st

Zona 5.1c

18.377,67 m2

20.215,43 m2

Zona 5.2 h

2.590,00 m2

2.331,00 m2

TOTAL SOSTRE

22.546,33 m2
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4. ORDENANCES REGULADORES
4.1 DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1 Àmbit d’aplicació
Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pemu1 de Vilamalla, segons
queda delimitat a tots els plànols que l’integren i que s’acompanyen.
Art. 2 Marc legal de referència
El marc legal de referència és POUM de Vilamalla.
En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat a les presents ordenances o sigui de
dubtosa interpretació, s’estarà al que determinin l’esmentat POUM.
Art. 3 Definició de conceptes
Sempre que no quedin expressament definits en aquestes ordenances, els conceptes que s’hi
empren són els definits a la normativa del POUM i, per tant, no serà admesa cap altra interpretació.
Art. 4 Desenvolupament del Pla
Per al desenvolupament del present Pla de millora urbana podran redactar-se Estudis de detall,
projectes de parcel.lació i projectes d’urbanització, els quals respectaran, en tot cas, les
determinacions del PMU i del POUM.
Art. 5 Projecte d’urbanització
1. El projecte d’urbanització es referirà a la totalitat del sector. També s’hi podrà incloure el disseny
d’elements urbans amb prou significació i importància.
2. El Projecte d’urbanització no podrà modificar les previsions d’aquest Pla, sense perjudici que
afectin les adaptacions de detall necessàries. Les rasants establertes es podran modificar si és per
millorar l’adaptació a la topografia o millorar el traçat de les xarxes.
Art. 6 Projectes de parcel.lació
Qualsevol modificació de la parcel.lació establerta al projecte de reparcel.lació que suposi una
variació superior al 3% de la superfície de la parcel·la, comportarà l’obligatorietat de redactar un
projecte de parcel.lació de la part modificada per a obtenir la corresponent llicència adaptats a
les noves necessitats.
Art. 7 Modificacions
Les modificacions del present Planejament hauran de respectar les determinacions, per ordre de
jerarquia, establertes al POUM i en el mateix PMU que aquí es desenvolupa, i s’ajustaran al que
prescriu el Títol V del Reglament de planejament de la Llei del Sòl.
No seran supòsit de modificació els ajustos d’alineacions i rasants que preveu l’article 5 d’aquestes
normes, realitzats mitjançant estudis de detall, que no suposin distorsions de forma en l’estructura
general del sector ni modificacions en la superfície de les illes superior al 3%. Tampoc ho seran les
petites variacions de les alineacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny del
projecte d’urbanització, que no suposin modificacions en la superfície i, per tant, en l’edificabilitat
de les illes superiors al 3%.
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4.2 RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Art. 8 Classificació i Qualificació del sòl
El sòl comprès en l’àmbit d’aquest PMU es classifica d’ urbà.
Als efectes previstos en la llei d’urbanisme, el sòl es qualifica en zones i sistemes.
S’entén per zona aquella part de terreny dins la qual, i ateses les previsions del present PMU, es
poden exercir els drets relatius a l’edificació.
Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a les
comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és
d'abast municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren l'estructura general del territori
i determinen el desenvolupament urbà
Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a les
comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és
un àmbit d'actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt de sòl urbà d'un municipi, d'acord
amb el que estableixin, en aquest darrer cas, el pla d'ordenació urbanística municipal o el programa
d'actuació urbanística municipal.
Constitueixen l’estructura del sector i són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Vilamalla,
de conformitat amb les previsions del planejament general i l’article 44 del Text refós de la llei
d’urbanisme de Catalunya.

.

Art. 9 Zones
Es defineixen les diferents zones en les que s’admet els usos amb unes condicions mes específiques
en l’ús comercial .
Art. 10 Sistemes
Es defineixen els següents sistemes locals:
a) sistema de vialitat
b) sistema de parcs i jardins
c) sistema de serveis tècnics (ET i Bàscula)
4.3 NORMES PARTICULARS PER A LES ZONES I SISTEMES
Art. 11 Definició de conceptes:
1. Alineació de vial
Línia que separa la vialitat, de titularitat pública, de l’espai privat.
S’ajustarà al POUM de Vilamalla 2008
2. Alineació de l’edificació o línia de façana
Línia sobre la qual s’ha d’alçar obligatòriament la façana davantera de l’edificació. Pot coincidir o
no amb l’alineació de vial.
Segons el Títol II Capítol 1 Secció 1 GENERALITATS, del POUM de Vilamalla
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3. Gàlib obligatori i gàlib màxim
EL gàlib obligatori és la alineació obligatòria on s’ha de situar l’edificació. La línia que la defineix no
pot ser ultrapassada, en cap cas, per l’edificació.
El gàlib màxim és el perímetre màxim dins del qual s’ha d’inscriure obligatòriament l’edificació. La
línia que la defineix no pot ser ultrapassada, en cap cas, per l’edificació, podent construir la part
que es vulgui dins d’aquesta zona.
Art. 12 Determinacions comuns per a les zones i sistemes
Per a tot el que no estigui especificat en aquestes normes particulars, s’entén que és d’aplicació el
que figura al POUM.
1. Agrupació de parcel·les:
Es permet l’agrupament de parcel·les. L’edificació sobre la nova parcel·la es regularà segons les
ordenances que corresponguin a la superfície que en resulti.
2. Reculades de l’edificació:
Segons l’article 42 del POUM
3. Alçades útils:
Segons l’article 20, 21 i 22 del POUM
4. Planta soterrani:
Les plantes soterrani no es computaran en l’edificabilitat permesa per a cada parcel·la.
5. Coberta:
Serà obligat recollir les aigües de la coberta de les façanes que donin al carrer mitjançant
canaló i baixant.
La coberta podrà volar una distància determinada del pla de façana del gàlib o, si existeix, dels
tancaments del cos sortint en balcó o en galeria. Aquesta distància, el vol de ràfec, serà de 0,60
m com a màxim respecte del pla de façana del gàlib. En el cas que existeixin vols, el ràfec podrà
volar 0,15 m més que els balcons o les galeries a tot el llarg de la façana, sempre que el canal
de recollida d’aigües s’amagui en la coberta o ràfec.
6. Cossos sortints:
Segons l’article 40 del POUM
7. Aparcaments:
En general és obligatòria la dotació d’una plaça d’aparcament per cada 200 m2 de superfície
construïda, i com a mínim dues places d’aparcament per a cada instal·lació.
Es podrà ocupar l’espai de separació de vials per les places d’aparcament descobertes Clau
4.3 en cas d’ús comercial cal 1 plaça aparcament per cada 100 m2 construïts
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8 Normativa recollida selectiva de residus:
Aquest punt pretén fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades pel seu tractament.
En el planejament s’han adoptat les mesures necessàries fixant les reserves de sòl necessàries per
l’emplaçament de les instal·lacions i s’ha inclòs en el disseny de la vialitat pública espais suficients i
adequats per la col·locació de contenidors de recollida selectiva per tal d’optimitzar les operacions
de recollida i transport de residus.( plànol 2.2.1 de Xarxa Viaria).
Cal afegir que alguns dels aspectes esmentats requereixen una gestió supramunicipal i son els
instruments de planejament corresponents els adequats per fer-los front.
Promoure en els locals, magatzems i establiments turístics, hotelers, de lleure,...la previsió d’espais i
instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general les operacions de gestió sempre
que sigui conseqüents amb la del municipi. El planejament pretén recolzar l’article 43 de la Llei 6/1993,
que promou aquesta previsió d’espais per part dels ajuntament mitjançant les ordenances municipals.
Els residus seran retirats per gestors autoritzats, inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de
Catalunya, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització,
deposició controlada, etc. El tractament per a cada residu serà el que estableixi el Catàleg de
Residus de Catalunya.
Es reutilitzaran les terres aptes procedents de l’excavació per a terraplens i altres usos de la mateixa
obra.
En cas que sigui possible s’utilitzaran subbases obtingudes del matxucatge de formigons procedents
de l’enderroc d’obres de fàbrica.
En cas que sigui possible, s’utilitzaran mescles bituminoses reciclades procedents del fresatge o
enderroc dels ferms en mal estat.
Pel que fa a la generació de residus per part dels particulars, competència de caire municipal, es
proposa realitzar una campanya de difusió i foment de propostes de reducció de residus i de recollida
selectiva de residus entre els nous habitants de la urbanització.
9 Possibilitat de compartimentació:
Es permetrà la compartimentació dels edificis construïts en una parcel·la en diversos establiments
industrials, tant en règim de propietat horitzontal com d’arrendament, amb les següents
condicions:
El projecte de les edificacions serà unitari.
Qualsevol compartimentació dels establiments industrials precisarà la corresponent llicència
municipal.
La superfície mínima de cada establiment serà de 500 m2.
Els edificis que siguin compartimentats respectaran les condicions generals i particulars de
l’edificació i de l’ordenació fixades en aquestes Ordenances.
No es permet d’utilitzar els espais comuns com a zones d’emmagatzematge, i es tindrà especial
cura del seu manteniment i imatge exterior.
L’accés a la parcel·la serà comú per a tota l’edificació i no es permetrà , en cap cas la
compartimentació dels espais comuns fora d’ella.
Cadascun dels compartiments haurà de reunir tots els requisits que s’exigeixen a l’activitat si fos
instal·lada en un edifici independent.
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Art. 13 Determinacions per a cada zona
Industrial entremitgeres 5.1c
Definició
Compren els terrenys de parcel.la amb edificació entre mitgeres
Clau

Parcel·la
mínima

Façana
mínima

Alçada
reguladora

Sostre

Ocupació
màxima

Densitat

Alineacions

5.1c

1000 m²

20 m

12 m B+1

1,10m²/m²

gràfiques

2 e/p

gràfiques

Altres paràmetres
Caldrà reservar una plaça per cada 200 m² de superfície construïda, i com a mínim dues places
d’aparcament per cada instal·lació de d’acord amb les determinacions de l’annex Es podrà
ocupar l’espai de separació a vials per les places d’aparcament descobertes. Es podrà ocupar
l’espai de separació de vials per les places d’aparcament descobertes Clau 4.3 en cas d’ús
comercial cal 1 plaça aparcament per cada 100 m2 construïts
Es podrà autoritzar una segona llicència d’activitats per parcel·la, per a les activitats
econòmiques de fabricació d’energia elèctrica, fins i tot que el promotor no sigui el mateix que
el titular de l’activitat existent a la parcel·la. Per a la seva instal·lació, s’aplicarà el que determina
l’article 24 del POUM.
Condicions d’ús. Els usos permesos són:
Habitatge unifamiliar (*)

I

Industria tipus 2

D

Agrícola

I

Habitatge plurifamiliar

I

Magatzem

D

Pecuari

I

Petit establiment comercial
(PEC)

I

Reparació de vehicles

D

Forestal

I

Mitjà establiment comercial
(MEC)

I

Garatge-aparcament

C

Activitats extractives

I

Gran establiment comercial
(GEC)

I

Estació de servei

I

Càmping i caravàning

I

Gran establiment comercial
territorial (GECT)

I

Educatiu

C

Serveis mediambientals

I

Establiments comercials
singulars petits (ECS-PEC)

C

Sanitari-assistencial

C

Allotjament rural

I

Oficines i serveis

C

Esportiu

C

Hoteler

I

Cultural

C

Restauració

C

Associatiu

I

Recreatiu

I

Religiós

I

Ús compatible

C

ús incompatible

I

ús dominant

D

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu

D’acord amb la Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009 estableix “ les indústries poden
disposar d’un espai adjacent per a la exposició i venda dels productes propis de l’activitat industrial
que s’hi desenvolupa. Aquest espai no pot ultrapassar els 300 m2 de superfície de venda, ni configurar,
juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot
dur a terme mentre es mantingui l’activitat industrial”
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Condicions formals
La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que fa
especialment a acabats, materials i colors.
Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es disposaran
principalment paral·lels al pendent de la coberta i en el cas de que la seva eficàcia baixi mes de un
10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la adequada. S’exceptua d’aquestes
condicions en el cas que les plaques es disposin dins terrasses que els permeti no ser aparents a l’exterior
de la volumetria de l’edifici.
Els espais lliures de parcel·la de separacions a vials, no podran destinar-se a zones d’emmagatzematge
ni d’activitat nomes a zones d’aparcament descobert.
Tanques
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les alineacions
que es fixen en els plànols normatius.
Aquests tancaments tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària, seguint la rasant del vial en cada
punt, amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 m d’alçària, mitjançant un tractament
calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb vegetació. No s’admet el tancament amb
filat metàl·lic senzill.
Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 2,00 m
d’alçària. L’alçària a les tanques de les partions es mesurarà des de la cota natural del terreny. En ells,
s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en aquests casos, es mesurarà des de la cota
natural del terreny.
Les parcel·les no podran tancar l’espai comprès entre la línia de façana i la línia d’edificació.
8. Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i tèrmica
Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 del POUM.
Industrial aïllada 5.2h
Definició
Compren els terrenys de parcel.la amb edificació aïllada

Paràmetres reguladors
Clau

Parcel·la
mínima

Façana
mínima

Alçada
reguladora

Sostre

Ocupació
màxima

Densitat

Alineacions

5.2h

1.000 m²

20 m

12 m B+1

0,90 m2s/m2

Segons
alineacions

2 e/p

Segons
alineacions

4. Altres paràmetres
Caldrà reservar una plaça d’aparcament per cada 200 m² de superfície construïda, i com a mínim
dues places d’aparcament per cada instal·lació de d’acord amb les determinacions de l’annex
normatiu. Es podrà ocupar l’espai de separació a vials per les places d’aparcament descobertes
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5. Condicions d’ús. Els usos permesos són:
Habitatge unifamiliar (*)

I

Industria tipus 2 (**)

D

Agrícola

I

Habitatge plurifamiliar

I

Magatzem

D

Pecuari

I

Petit establiment comercial
(PEC)

I

Reparació de vehicles

D

Forestal

I

Mitjà establiment comercial
(MEC)

I

Garatge-aparcament

C

Activitats extractives

I

Gran establiment comercial
(GEC)

I

Estació de servei

I

Càmping i caravàning

I

Gran establiment comercial
territorial (GECT)

I

Educatiu

C

Serveis mediambientals

I

Establiments comercials
singulars petits (ECS-PEC)

C

Sanitari-assistencial

C

Allotjament rural

I

Oficines i serveis

C

Esportiu

C

Hoteler

I

Cultural

C

Restauració

C

Associatiu

C

Recreatiu

I

Religiós

I

ús dominant

D

Ús compatible

C

ús incompatible

I

Definició d’usos segons article B.1c de l’Annex normatiu

D’acord amb la Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009 estableix “ les indústries poden
disposar d’un espai adjacent per a la exposició i venda dels productes propis de l’activitat industrial
que s’hi desenvolupa. Aquest espai no pot ultrapassar els 300 m2 de superfície de venda, ni configurar,
juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu. Aquesta activitat comercial només es pot
dur a terme mentre es mantingui l’activitat industrial”
6. Condicions formals
En el casos en que es permetin més d’un establiment, caldrà que l’edificació s’executi amb projecte
unitari, que es podrà construir en fases.
La composició serà lliure, sense perjudici de millorar la seva integració a l’entorn pel que fa
especialment a acabats, materials i colors.
Pel que fa a les plaques solars i instal·lacions de captació d’energies renovables, es disposaran
principalment paral·lels al pendent de la coberta i en el cas de que la seva eficàcia baixi mes de un
10% es permetrà que es disposin en la inclinació que sigui la adequada. S’exceptua d’aquestes
condicions en el cas que les plaques es disposin dins terrasses que els permeti no ser aparents a l’exterior
de la volumetria de l’edifici.
Els espais lliures de parcel·la de separacions a vials, no podran destinar-se a zones d’emmagatzematge
ni d’activitat nomes a zones d’aparcament descobert.
7. Tanques
Les tanques que fan front a espais públics se subjectaran, en tota la seva longitud, a les alineacions
que es fixen en els plànols normatius.
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Aquests tancaments tindran una part opaca fins a 1 m d’alçària seguint la rasant del vial en cada punt,
amb un mínim de 0,5 m. La tanca haurà d’arribar fins a 2,00 m d’alçària, mitjançant un tractament
calat exclusivament amb materials tipus fusta, ferro o amb vegetació. No s’admet el tancament amb
filat metàl·lic senzill.
Els tancaments entre partions mantindran aquestes condicions o podran ser opacs fins a 2,00 m
d’alçària. L’alçària a les tanques de les partions es mesurarà des de la cota natural del terreny. En ells,
s’admet el tancament amb filat metàl·lic senzill. L’alçària, en aquests casos, es mesurarà des de la cota
natural del terreny.
Les parcel·les hauran d’estar tancades, excepte les que tinguin un establiment tipus comercial amb
aparador d’exposició o destinin l’espai lliure de façana a aparcament. Aquestes podran optar per no
tancar l’espai comprès entre la línia de façana i la línia d’edificació.
Condicions per a la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i tèrmica
Es podran instal·lar a la coberta, segons les determinacions de l’article 24 del POUM.

Art. 14 Determinacions per al sistema d’espais verds i sistemes tècnics:
Segons POUM
Art. 15 Disposicions addicionals:
En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les
determinacions dels capítols I i II del Títol Primer de la Llei 20/1991,d e 25 de novembre, de
Departament de Benestar Social, de promoció de l’accessibilitat i de la supressió de barreres
arquitectòniques, excepte en aquells casos en què les circumstàncies del terreny ho facin
impossible.
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5. PLA D’ETAPES
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5. PLA D’ETAPES
1. El Projecte d’Urbanització (Obres complementàries) estarà enllestit en un termini màxim de tres
mesos a comptar des de la publicació de l’aprovació definitiva del Pla parcial.
2. La construcció de la urbanització degut a la planimetria reduïda del terreny i al disseny de les
infraestructures i conduccions de les clavegueres tan aigües plujanes com les aigües brutes,
aquesta es tindrà que realitzar en una sola fase. L’interès de l’Ajuntament i de la promotora
és que es realitzi en una sola etapa per tal de poder garantir el subministre dels serveis. La
construcció de l’edificació s’efectuarà per etapes, però s’ajustarà segons demanda .
3. En compliment del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, article 169, del lliurament i recepció de les obres, l’Ajuntament de Vilamalla es
compromet a rebre la totalitat del sòl públic i l’obra d’urbanització un cop acabades les obres
en un termini màxim de tres mesos a partir de la remissió per part del Promotor de l’acta de cessió
corresponent, tal i com determina l’esmentat Reglament. Emparant-se en el mateix l’article
(efectes de la manca de resolució expressa), si transcorregut aquest termini l’Ajuntament no ha
acceptat formalment la cessió, aquesta es considerarà com a estimada, a no ser que s’al·leguin
deficiències tècniques o de qualitat en l’execució, convenientment justificades, i que no
representin requeriments diferents dels previstos en el projecte d’urbanització prèviament
aprovat.
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6. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
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6. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMIC I FINANCER
La finalitat de l’Estudi econòmic financer es la de determinar la vialitat del P. P. en funció dels
recursos de financiació de l’adjudicatari. Deurà contenir la avaluació econòmica de les partides
necessàries para la execució de las obres de urbanització corresponents, i la determinació del
caràcter públic o privat de les inversions.
6.1 Cost de les obres d’urbanització
El cost previst de les obres d’urbanització segons projecte d’obres bàsiques es el següent:
El pressupost d’execució material és de 527.104,30.-€ (cinc-cents vint-i-set mil cent quatre
euros amb trenta cèntims.).
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL

263.552,21
184.486,52
39.532,82
65.888,04
57.981,47
21.084,17
36.897,30
42.168,34
5.271,04
6.325,25
15.813,20
14.758,86
10.542,08

01.01 moviment de terres
01.02 pavimentació
01.03 xarxa aigües plujanes
01.04 xarxa aigües residuals
01.05 xarxa aigua potable
01.06 xarxa de telèfons
01.07 xarxa enllumenat
01.08 xarxa baixa i mitja tensió
01.09 senyalització
01.10 seguretat i salut laboral
01.11 control de qualitat
01.12 mobiliari urbà
01.13 xarxa de gas

TOTAL OBRES D’URBANITZACIÓ..................

527.104,30.-€

6.2 Repercussió dels costos d’urbanització
La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de sòl privat és la següent:
Sup. del terreny per usos privats = 20.941,80 m2sòl
Repercussió de la urbanització

Repercussió cost del terreny
Valor brut del terreny 25.00 €/m2
Despeses de financiació I bancaris 10%.

527.104,30.-€
------------------------- =
20.941,80 m2sòl

25.17.- €/m2sòl

38.714,00 m2x25 €/m2
------------------------- =
20.941,80 m2sòl

46,22.- €/m2sòl
7.14.-€/m2.

Despeses de Comercialització I administració 15%.

10.70.-€/m2.

Despeses projectes, permisos escomeses, etc. 10%.

7.14.-€/m2.

Preu de cost m2. útil

96,37.-€/m2.
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El preu de comercialització per m2 de parcel·la, segons estudis de mercat efectuats en terrenys de
característiques similars de l’entorn geogràfic, es en promig, ponderant les diferents característiques
de les esmentades urbanitzacions, d’uns 120 €/m2
Tenint en compte que el preu de cost de terreny privat es de 96.37 €/m2, i el preu esperat de venda
de 120 €/m2 el rendiment de l’operació serà d’un 22 % aproximadament.
6.3 Indemnitzacions
Seran objecte de valoració i indemnització els béns de cada propietari afectat pel Pmu1.

6.4 Fons disponibles
Els fons disponibles per a dur a terme les obres d’urbanització es forniran de les aportacions dels
propietaris d’acord amb els percentatges de participació que fixi el projecte de reparcel.lació
corresponent.
6.5 Aprofitament mig
L’aprofitament mig del sector previst segons la llei d’urbanisme segons l’article 43. Deure de cessió
de sòl amb aprofitament no consolidat, es del 10% del sòl resultant.

Figueres, desembre 2019
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7. PLÀNOLS
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Planejament Vigent: POUM DE VILAMALLA
Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en dates 10 de desembre
i 5 de novembre de 2008, i publicat en DOGC en data 4 de març de 2009.
Pla de Millora Urbana PMU-1
fitxa normativa:
SOL URBA.
PLA DE MILLORA URBANA PMU-1.
Superficie comprovada:
38.714 m²

38.274 m²

Àmbit delimitat en el planejament vigent
Sòl urbà no consolidat
Us
Industrial tipus 2, comercial, dotacional i serveis
Edificabilitat
0,60 m²/ m²
Cessions
Espais lliures segons planejament i vials. Les zones verdes i la vialitat grafiada en els
plànols, que ja es troba executada, serà vinculant en el desenvolupament del Pla.

C

AR
RE

C

Compromisos
Cessió dels espais públics delimitats

C

AR

RE

R

RO
SE

LL

Ó

R

Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
Objectius i criteris
Cessió dels espais lliures i Urbanització del sistema viari i les zones verdes.
Es fixaran com a criteris bàsics la parcel·la mínima de 1000 m², i una ocupació del 70 %.
Els usos comercials seguiran les determinacions que marca la clau 4.3.

SECTOR PMU 1

1.1

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

SITUACIÓ I
EMPLAÇAMENT
Esc 1/1000

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1
Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

maig 2017

1004
PRODASA

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)
T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

SECTOR PMU 1 :

AMBIT 38.714 m²

SUPERFÍCIE: 38.714 m² PLANEJAMENT ADOPTAT

C

7.03

LIMIT PLANEJAMENT ADOPTAT

C A R R E R

C A R R E R

B

SUPERFÍCIE: 38.274 m² PLANEJAMENT NORMATIVA

LIMIT PLANEJAMENT NORMATIVA

7.07

L

Ó

1.2

L

D ' E
U R O
P A

TOPOGRÁFIC
ESTAT ACTUAL
Esc 1/2000

D

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1
Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

R
E
R
R
A
C

E
S
O
R
/
C

A V
I N G
U D A

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

C A R
R E R

C

maig 2017

Client

1004
PRODASA

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)
T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

S.comprovada 8.859 m²
S.cadastral
8.791 m²
8756501DG9785N

SUPERFÍCIES CADASTRALS
PARCEL.LA

S.comprovada 21.903 m²
S.cadastral
22.716 m²
8555202DG9785N

S.comprovada 416 m²
S.catastro
441 m²
8555201DG9785N

SUPERFÍCIE m²

comprovada m²

SOLAR 8555201DG9785N-01

441 m²

416 m²

SOLAR 8555202DG9785N-02

22.716 m²

21.903 m²

SOLAR 8555203DG9785N-03

602 m²

625 m²

SOLAR 8756501DG9785N-01

8.791 m²

8.859 m²

TOTAL SUP. SOLAR PRIVAT: 32.550 m²
vialitat

6.164 m²

TOTAL SUP. ÀMBIT :

38.714 m²

S.comprovada 625 m²
S.cadastral
602 m²
8555203DG9785N

SECTOR PMU 1

1.3

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

CADASTRAL

Esc 1/2000

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1
Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

maig 2017

1004
PRODASA

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)
T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

+27.80

SV

+27.80

SECTOR

PMU

1

NORMATIVA
SUPERFÍCIE TOTAL PMU 1

S: 38.714,00 m²

EDIFICABILITAT BRUTA(0,60):

23.228,40 m²

PROPOSTA
SUPERFÍCIE SISTEMA ZONA VERDA
s: 8.467,00 m²

ZV

SUPERFÍCIE
SISTEMA
S: 8.605,05 m²

ZONA

SV

ZONA

Bs

ZONA

SUPERFÍCIE

VIARI

BÀSCULA

S: 574,10 m²

SUPERFÍCIE SISTEMA ESTACIO TRANSFORMADOR

ZONA

2.00

5.00

C A R R E R

2.00 6.00 2.00
10.00

B

5.00

C

SUPERFÍCIE

2.00

Z O N A 5.2 h

10.00
5.00

5.00

C A R R E R

2.00

5.00

S: 100,18 m²
+31.00

SV

PARCELACIO

S: 18.377,67 m²
edificabilitat 1,1 m²/m²
SUPERFÍCIE

ET

Z O N A 5.1c

PARCELACIO

S: 2.590,00 m²
edificabilitat 0,9 m²/m²

Z O N A 5.2h

Z O N A ZV
SUPERFÍCIE

TOTAL

9.00

9.00

1.50

5.00

7.00

PARCELACIÓ:

Z O N E S5.1+5.2

S: 20.967,67 m²

OCUPACIÓ total

S: 13.934.55 m²

EDIFICABILITAT total

S: 22.546,43 m²

7.02

+30.35
52 places d'aparcament a vial

Z O N A 5.1 c

Z O N A 5.1 c

X 1

+30.85

C A R R E R

5.00

7.03

7.10
5.00

5.00

10.00

7.00
2.00

2.00

5.00

2.1

5.00

5.00

10.00

2.00

Z O N A 5.2 h

ET

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

ZONIFICACIÓ
Esc 1/1000

R1
0
0.0

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

Bs
2.00

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

+30.32

maig 2017

6.00

SV

PRODASA

BÀSCULA

Client

1004

SECTOR PMU 1

+30.20
D

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)
C A
R R
E R

+30.26

T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

CARRER

C-31 DE

RES
L A FIGUE
LA BISBA

SV

SECTOR ZV

SECTOR ST
SECTOR SV

+27.80

SV

+27.80

52 places d'aparcament a vial

R

R

B

C

+31.00

C

C

A

A

R

R

R

R

E

E

2.00 6.00 2.00
10.00

SV

Z O N A ZV

1.50
7.02

1

+30.35

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

C

A

R

R

E

R

X

+30.85

7.03
7.10

2.2.1

XARXA
VIARIA
Esc 1/1500

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

10.00

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

maig 2017

1004

ET

Client

PRODASA

0

0.0
R1

Bs

+30.32

BÀSCULA

SV

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)

C

A

R

R

E

R

D

SECTOR PMU 1

+30.20
+30.26

T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

+30.00

CR+30,32m
CT+30,32m

CR +
CT +

CR+30,32m
CT+30,32m

límit àmbit

CR +30,97m CR+31,00m
CT+30,09m CT+31,00m

CR +30,70m
CT +30,35m

m
m

entroncament amb vial existent

S-2

límit àmbit

eix Av.. D'EUROPA
cruïlla c/ X1

146.71

PERFIL RASANT

ESCALA HORITZONTAL 1:250

PERFIL TERRENY

ESCALA HORITZONTAL 1:500

eix carrer C

eix carrer B

zona verde

carrer existent

7.00

7.00

SV
CR +29,30m

Pte. 1%
→

CR +29,38m
CT +29,00m

CR +29,27m
CT +29,00m

Pte. 1%
← →
Pte. 1%
→

CR +30,10m

ESCALA HORITZONTAL 1:200

S-3

SECCIÓ

ESCALA HORITZONTAL 1:200

CR COTA RASANT

P

V

SV

1.50

V

Pte. 1%
← →

CR +30,35m
CT +30,10m

S-3
Pte. 2%
←

ESCALA HORITZONTAL 1:200

X-1
SECCIÓ

C

S-1

A

R

R

E

S-1

R

X

1

ESCALA HORITZONTAL 1:200

+30.00

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

2.2.2

SECCIONS LONGITUDINALS
CARRERS
Esc 1/500

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

maig 2017

CARRER

Pte. 2%
→

C

7.00

DESMUNT
SECTOR PMU 1

B

1.50

TERRAPLÉ

límit privat proposta

eix carrer X2

límit privat proposta

CT COTA TERRENY

CARRER

+30.00

SV

ZV

Pte. 1%
← →

CARRER

límit àmbit

carrer existent

límit àmbit

X-1

SECCIÓ LONGITUDINAL CARRER

Client

1004
PRODASA

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)

AVI
NGU
DA

T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

D'E
URO
PA

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

+27.80

C A R R E R

C A R R E R

B

C

+31.00
+31.00

S: 1019,30 m²

Z O N A ZV

+30.35

X 1

+30.35

C A R R E R

D

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

2.3.1

CLAVEGUERAM
I PLUJANES

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

ST

XARXA SUPOSADA EXISTENT

C /

XARXA RESIDUAL EXISTENT

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

maig 2017

+30.32

ST
A V
I N G
U D
A

PRODASA

D ' E
U R
O P
A

+30.20

XARXA RESIDUAL NOVA

Client

1004

BÀSCULA

R O
S E
L L Ó

CONNEXIÓ
AMB XARXA
EXISTENT

Esc 1/1000

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)
T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

C A R R E R

C A R R E R

B

C

+31.00

Z O N A ZV

+30.35

DN 150 FO

+30.85

CC AA RR RR EE RR

XX 11

SA

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

2.3.2

AIGUA, REG
I HIDRANTS
Esc 1/1000

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

ST

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

ST

Client

1004
PRODASA

BÀSCULA

A V
I N G
U D
A

D ' E
U R
O P
A

CONNEXIÓ AMB LA
XARXA MINICIPAL

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)

+30.20
D

SECTOR PMU 1

maig 2017

+30.32

C A
R R
E R

C /

R O
S E
L L Ó

CONNEXIÓ AMB LA
XARXA MINICIPAL

+30.26

T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

C A R R E R

C A R R E R

B

C

+31.00

Z O N A ZV
Al 240
S-5

C A R R E R

X 1

Al 240
S-2

+30.85

LÍNIES MT EXISTENTS

Al 240
S-4

TRAM PROJECTAT

Al 240
S-7

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

Al 240
S-1

2.3.3

Al 240
S-3

ENERGIA
ELÈCTRICA
Esc 1/1000

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

ST

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

C.D. EXISTENT

Al 240
S-6

C /

maig 2017

ST
A V
I N G
U D
A

Client

1004
PRODASA

BÀSCULA

R O
S E
L L Ó

+30.32

D ' E
U R
O P
A

SECTOR PMU 1

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)

C A
R R
E R

D

+30.20
+30.26

T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

C A R R E R

C A R R E R

B

C

+31.00

Z O N A ZV
LLEGENDA XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT
PUNT DE LLUM EXISTENT
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA
ARQUETA

+30.35

SUBQUADRE DE COMANDAMENT ENLLUMENAT PÚBLICS
PUNT DE LLUM VIARI

X 1

PUNT DE LLUM VIARI EXISTENT

C A R R E R

+30.85

TAP
ENTRONCAMENT

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

2.3.4

ENLLUMENAT
PÚBLIC
Esc 1/1000

PLA DE MILLORA URBANA
PMU 1

ST

Polígon Industrial Empordà Internacional. Vilamalla (Alt Empordà)

maig 2017

C /

ST
A V
I N G
U D
A

Client

1004
PRODASA

BÀSCULA

R O
S E
L L Ó

+30.32

D ' E
U R
O P
A

SECTOR PMU 1

Plaça del Sol, 3 3b. Figueres (Girona)

C A
R R
E R

D

+30.20
+30.26

T 972.67.03.37/972.50.24.76 F 972.50.28.43
E-mail arquitectes@collgorgot.com

COLLGORGOT ARQUITECTES SCP

