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A.  MEMÒRIA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

L’acord de la CTUG de 5 de juny del 2.014 va prescriure els següents punts: 

 

S’han fet les següents esmenes 

Al punt 1.1: Es modifica el redactat del punt 6.2.15 de les ordenances del Pla 
Parcial. 

Al punt 1.2: S’incorpora a l’expedient l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística  adaptat a la nova ordenació i s’indiquen les esmenes protades 
a terme 

Al punt 1.3: Es considera que l’arbrat d’apantallament contemplat en 
l’article 24 d’aquestes normes dóna compliment al que s’especifica en 
l’acord de la CTUG, (veure plànol 33 del document III PROJECTE DE 
URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES).  

Respecte al tractament unitari pel que fa a gàlibs, materials i colors per a 
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cadascuna de les diferents agrupacions, s’afegeix al punt 6.2.2 de les 
ordenances del Pla Parcial, un paràgraf obligatori de les determinacions a 
emprendre en aquest aspecte. 

Al punt 1.4: Dins el Document II de Determinacions del Pla Parcial, en l’apartat B 
de ORDENANCES, al punt 6.2.15 s’exclou la possibilitat d’admetre l’habitatge 
vinculat a l’activitat. 

Al punt 1.5: A la Normativa del Pla Parcial s’afegeix a l’article 13la descripció del 
sistema d’actuació a emprar. 

A la pg 27 de la fitxa de la memòria diu: ús: industrial 3, comercial al 
detall, magatzem i enjardinament  

 Es modifica per:  ús: industrial 3, comercial al detall, magatzem i 
agroalimentari. 

A la pg 27 (apt. 6.2.13 de les normes urbanístiques) diu: “Seran usos no admesos: 

 Activitats incloses a l’Annex I del Decret 143/2003, de modificació del 
Decret 136/1999”. 

Es modifica per 

 Activitats de Fusió de Grasses. 

A la pg 34 (apt. 6.2.14 de les normes urbanístiques) diu: “Seran usos no admesos: 

 Activitats incloses a l’Annex I del Decret 143/2003, de modificació del 
Decret 136/1999”. 

Es modifica per 

 Activitats de Fusió de Grasses. 

 

El Pla Parcial Urbanístic que es pretén modificar correspon a un dels 

desenvolupats d’un dels sectors urbanitzables del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Vilamalla, aprovat definitivament per la Comissió 

Técnica d’Urbanisme de Girona en data de 20 de juliol del 2.009. 

D’acord amb l’article 58. 7  

.../....  En  el  cas  dels  sectors  que  és  previst  de  desenvolupar  d’una manera  immediata,  poden 
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establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial urbanístic 

i  altres  determinacions  pròpies  d’aquest  instrument,  sense  necessitat  de  tramitar‐lo  per  a 

desenvolupar el sector si així ho determinen expressament.  

Aquesta modificació del Pla Parcial acompanya a la modificació puntual del 

POUM. 

 

 

2. OBJECTE, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 
 

Tant l’objecte, com la conveniència i oportunitat de la present modificació 

del Pla Parcial ve definida en la pròpia modificació puntual del POUM.  

 

 

 

 

3. PROMOTOR 
 

Els promotors impulsors d’aquest Pla Parcial Urbanístic són  FRIGORÍFICS DE 

L’EMPORDÀ, S.A. – FRIDASA - amb N.I.F. número A-17011297, i FRIGORÍFICOS 

DEL TER, S.A. amb N.I.F. número A-17005968 en el seu nom i representació en 

qualitat de Gerents el Sr. Josep Bonet i Marull proveït amb D.N.I. número 

40288617-T i el Sr. Ramir Fontanet i Masgrau proveït amb D.N.I. número 

77.887818-C. 

Ambdues mercantils tenen la previsió de fusionar-se i de ser l’únic propietari 

-promotor del sector referenciat. 

 

 

4. EQUIP REDACTOR 
 

Aquest document ha estat redactat per FGA arquitectes 1974 SLP, NIF B-

17327982, amb domicili al C/ Francesc Roges de Girona i adreça electrònica 

arq@figaarquitectes.com 
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5. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT 
 

La modificació que aquí es planteja té l’objectiu bàsic de modificar la normativa 

que regula el sector amb una única parcel·la,  permeten un màxim de 8 parcel·les, 

una d’elles de 100.000 m2,  de dimensió i les altres amb dimensions menors,  fins a 

un mínim de 2.500 m2, que permetin una gran flexibilitat al plantejar les tipologies 

d’indústries derivades del sector.  

 

 

6. DELIMITACIONS DEL SECTOR 
 

La modificació abasta tot l’àmbit del planejament aprovat, encara que la part 

afectada per la modificació de normativa és la part de l'aprofitament privat. 

7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 

L’estructura de la propietat és la derivada del Projecte de reparcel·lació 

aprovat. 

  

ZONA ADJUDICACIÓ SUP. 

TOPOGRAFIC 

FINCA REGISTRAL 

Nº 

Industrial aillat Fridasa 139.979,43 m2 2.257 

Vials Ajuntament 2.099,78 m2 2.258 

Vilas Ajuntament 567,72 m2 2.259 

Protecció Viària Ajuntament 560,55 m2 2.260 

Protecció Viària Ajuntament 464,12m2 2.261 

Equipaments 

Comunitaris 

Ajuntament 17.366,29 m2 2.262 

Zona Verda Ajuntament 18.942,65 m2 2.263 

Equipaments Docents Ajuntament 9.500 m2 2.264 
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8. CARACTERÍSTIQUES NATURALS DEL TERRITORI I INFRAESTRUCTURES PROPERES 
 

El Terme Municipal es troba situat entre els rius Manol i Fluvià. Té una extensió 

de 9 km²  i  45 m  d’altitud sobre el nivell del mar, limitant al nord amb El Far 

d’Empordà, a l’est amb Riumors i Siurana, al sud amb Siurana i Garrigàs i a 

l’oest amb Santa Llogaia d'Alguema. Té agregats els nuclis de les afores, el 

Polígon Pont del Príncep i el Polígon Empordà Internacional. 

 

La població resideix en dos nuclis ben diferenciats: el nucli antic i el polígon 

Pont del Príncep, on el dinamisme empresarial, tal i com s’aprecia en el 

desenvolupament tant residencial com industrial, és constant amb la 

implantació d’empreses que fa que l’activitat laboral sigui molt important 

en tot el municipi. 

 

La proximitat amb Figueres i d’importants vies de comunicació ha fet possible 

la instal·lació de nombroses indústries, sent  creats els   polígons industrials 

del Pont del Príncep i el polígon industrial Empordà Internacional, així com 

les instal·lacions del Complex Duaner Fitosanitari, base de l'auge de la seva 

economia, en ells s’hi ubiquen moltes de les empreses més importants de la 

comarca i fins i tot de la província. 

 

Aquestes noves fonts de riquesa degudes al desenvolupament industrial, 

afegides a la tradicional activitat agrària, fins fa poc gairebé l'única activitat 

principal, venen originades per la bona situació geogràfica respecte a la 

zona d’expansió de la capital de l’Empordà. 

 

El municipi pertany a la plana de l’Empordà i presenta una orografia molt 

plana. La vegetació predominant al territori es correspon amb els dominis de 

l’alzinar litoral acompanyat dels boscos de ribera, on es troben àlbers i 

pollancres, i canyars en els marges de rius i canals. En els marges de camps i 

camins apareixen poblaments de bardisses i comunitats d’herbàcies. 
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La infraestructura viària existent al territori és excel·lent, ja que es troba situat 

proper a la sortida de Figueres de l’autopista AP-7, de la carretera N-II, 

(variant de Figueres). Una altre via important que existeix a la zona és la 

carretera de Figueres a La Bisbal (C-31). 

 

 

9. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DEL SÒL 
 

9.1. Descripció	física	
 

Els terrenys emplaçats a l’àmbit 1 es troben ubicats a la part de la zona del 

Pla dels Palmers, limítrofa amb el Terme Municipal de "El Far d’Empordà" i 

envoltats en la seva major part per camps de conreu. 

 

Part de l’àmbit 1 llinda al nord amb el Camí Vell de Castelló, al sud amb 

rural i conreus, a l’est amb conreus i a l’oest amb camí rural i Carretera de 

Figueres a La Bisbal (C-31) i ocupa una superfície de 143.103,80 m², segons 

amidament topogràfic. Aquests terrenys tenen un pendent ascendent molt 

suau en sentit sud-est / nord-oest, amb cotes que oscil·len entre 17,50 m a 

l’extrem sud-est i 22,00 m a l’extrem nord-oest. 

 

La resta de l’àmbit 1 es troba ubicat a l’altre banda del Camí Vell de Castelló 

i llinda al nord amb el Terme Municipal de “El Far d’Empordà”, al sud amb 

el Camí Vell de Castelló, a l’est amb el Camí de Siurana i a l’oest amb camí 

rural i Carretera de Figueres a La Bisbal C-31, ocupant una superfície de 

36.876,66 m², segons amidament topogràfic. Aquests terrenys quasi no 

tenen pendent,  ja que es troben situats gairebé en la seva totalitat entre 

les cotes 22,00 m i 22,50 m. 

 

L’àmbit 2 del sector és el de menor superfície, es troba llindant amb el nucli 

urbà i ocupa una superfície de 9.500 m², segons amidament topogràfic. 
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Geològicament els sòls que formen part dels dos àmbits, es troben dins de la 

unitat de relleu de la Depressió de l’Empordà. Estan formats per les 

aportacions successives de materials al·luvials  provinents de l’erosió dels sòls 

situats aigües amunt. Tenen una elevada potencialitat pel creixement 

vegetal i tradicionalment han estat emprats per l’agricultura intensiva, 

bàsicament de conreus de cereals i camps d’oliveres. 

 

El clima de la zona és mediterrani i relativament suau. Les temperatures 

mantenen una mitjana anual de 14 ºC i la precipitació es situa al voltant dels 

600 mm anuals amb màxims durant els mesos de tardor i primavera. El vent 

dominant é s la tramuntana provinent del Nord. 

Hidrològicament la zona pertany a la Plana de l’Empordà formada per les 

deposicions al·luvials de la Muga i el Fluvià. L’activitat agrícola de la zona ha 

originat la creació de nombrosos canals i recs que aprofiten l’aigua d’aquests 

dos rius i els seus afluents. Entre aquests cal destacar com a més propers 

el del Regatím i el Rec del Molí. Actualment aquests recs exerceixen una 

funció de drenatge de la plana. 

En l'actualitat s'està construint una nau de la nova empresa TERFRISA, el que 

demostra la necessarietat d'aquesta actuació,  ja que una empresa està 

creant una nova font de llocs de treball. 

La xarxa viària existent propera a l’àmbit 1, comprèn la Carretera de Figueres 

a La Bisbal (C-31), el Camí Vell de Castelló i el Camí de Siurana, aquest dos 

últims de titularitat municipal. L’àmbit 2 es troba proper al nucli urbà amb 

façana a la carretera de Figueres. 

L’accés actual a l’àmbit 1 es realitza des del Camí vell de Castelló, 

mitjançant unes petites entrades amb uns pendents que salven els desnivells 

existents i el de l’àmbit 2, des del camí de Santa Llogaia i la Carretera de 

Figueres a La Bisbal (C-31). 

A l’àmbit 1, en l’actualitat, discorre una línia aèria d’Alta Tensió de 132 kV. 

que pertany a FECSA-ENDESA i que serà motiu de soterrament segons es 

descriurà en aquest document. Així mateix existeix una línia aèria elèctrica a 

l’àmbit 2 que igualment serà soterrada. 
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9.2. Documentació	topogràfica	
 

S’han realitzat els oportuns aixecaments topogràfics del sector i la superfície 

del Sector SUD-5. Industrial La Carretera, respecte al desenvolupament 

d’aquest Pla Parcial es considera de 189.480,46 m² i coincident amb els límits 

fixats pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

 

10. PLANEJAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 
 

L’objectiu d’aquest Pla Parcial és el desenvolupament d’aquest sòl 

urbanitzable delimitat amb criteris racionals i de sostenibilitat. 

 

Com s’ha dit anteriorment, es tracta d’un Pla Parcial Urbanístic d’iniciativa 

privada amb el qual els promotors, aposten per la implantació d’una “Illa 

Càrnia” que comportaria un nou procés organitzatiu i productiu 

complementat amb unes instal·lacions modernes a les que s’aplicarien 

innovacions tecnològiques significatives i que estarà preparada per assolir els 

reptes dels pròxims vint anys, amb un potencial reforçat per competir 

amb èxit tant al mercat de l’Estat Espanyol com europeu i asiàtic. 

 

Es disposarà d’espais lliures que exerciran una funció ambiental bàsica, tant 

per la qualitat de vida dels seus usuaris com per la seva implantació, que 

difereix d’altres actuacions en sòls industrials on les zones verdes són els típics 

retalls de difícil topografia, llocs marginals o residuals del sector. 

 

Per altre part es tenen en compte en la redacció d’aquest document, el 

corresponent tractament de la implantació industrial, alhora que moderna, 

amb uns criteris capaços de minimitzar-la i fer-la respectuosa amb l’entorn. 

 

El desenvolupament d’aquest Pla Parcial implica la millora i creació 

d’infraestructures i accessos moderns que permeten una seguretat viària i 

també es disposa de més equipaments i zones verdes al municipi. 
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11. PROPOSTA DE L’ORDENACIÓ 

11.1. Especificació	
 

Tal i com s’ha dit en punts anteriors, es disposa de dos àmbits, l’àmbit 1, ubicat 

al nord-est del nucli urbà de Vilamalla, a l’encreuament de la Carretera de 

Figueres a La Bisbal (C-31) i el Camí Vell de Castelló i l’àmbit 2 situat al nord 

del nucli urbà. 

11.2. Zonificació	
 

L’àmbit 1 quedarà distribuït de la següent manera: 

− Sistemes 

− Zones 

L’àmbit 2: 

− Sistemes 

Els diferents sistemes i zones queden establerts a l’article 26 del DOCUMENT II. 

A NORMES URBANISTIQUES, i les seves superfícies i corresponents percentatges 

respecte de la superfície total del sector, es reflecteixen en el següent 

quadre: 

 

SISTEMES Clau Àmbit 1 % Àmbit 2 % Totals m2 Totals 

% 

Equipaments comunitaris (E) 17.366,29 9,65 - - 17.366,29 9,17 

Equipaments docent (Ed) - - 9.500,00 5,00 9.500,00 5,00 

Espais lliures Zona verda (Zv) 18.942,65 10,5

1 

- - 18.942,65 10,00 

Viari (V) 2.667,42 1,48 - - 2.667,42 1,42 

Protecció viària (PV) 1.024,67 0,57 - - 1.025,67 0,54 

 

ZONES Clau Àmbit 1 % Àmbit 2 % Totals m2 Totals 

% 

Sistema d'aprofitament (5.4) 100.000,00 55,56 - - 100.700,00 52,77 
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privat 

Zona industrial aïllada 

Sistema d'aprofitament 

privat 

Zona industrial aïllada 

(5.4a) 39.979,43 22,21 - - 39.979,43 21,10 

Totals  179.980,46    189.480,46  

        

 

 

11.3. Aprofitament	urbanístic	
 

Aquest aprofitament ja s’ha liquidat amb l’Ajuntament com a resultes del 

projecte de reparcel·lació aprovat en data de 26 d’Abril del 2.010. 

 

12. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EXISTENTS I FUTURES 
 

12.1. Xarxa	viària	
 

Com ja s’ha mencionat, i pel que fa a la xarxa viària existent, l’àmbit 1 del 

sector està constituïda per la carretera de Figueres a La Bisbal (C-31) que 

enllaça amb el Camí Vell de Castelló, el Camí de Siurana i dos camins rurals 

que envolten les parcel·les cadastrals segons s’aprecia al plànol adjunt 

número 06.- Sistema Viari. Estat Actual. 

 

S’ha creat una rotonda a la cruïlla del Camí Vell de Castelló i el Camí 

de Siurana, des de la que es dona accés a les diferents zones de l’àmbit. En 

tot el lateral del Camí Vell de Castelló que llinda amb la Zona Industrial 

Aïllada, s’ha creat un sistema de protecció viària de 2,50 m d’amplada, 

pavimentat amb formigó tenyit de color terrós, aixecat 15 cm del ferm asfàltic 

mitjançant bordó de formigó prefabricat. Sobre aquest paviment, considerat 

com a vorera, s’hi ha ubicat tant els elements de  l’enllumenat  públic,  a  

base  de  fanals,  i s’hi ubicarà  l’arbrat  en  els  seus  corresponents escocells, 

quedant una amplada mínima de 1,50 m de pas pels vianants fins la tanca 
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de la zona industrial. L’entrega del ferm asfàltic amb la zona de protecció 

descrita, es realitza amb rigola, per on es recolliran les aigües pluvials 

mitjançant embornals metàl·lics que connectaran amb la canal de recollida 

d’aigües col·locada sota de la rigola. 

 

La creació d’aquesta rotonda afecta al camí vell de Castelló, al camí de 

Siurana que es desplaçarà i a part del camí rural que transcorre pel sud de la 

futura zona d’equipaments que es convertirà, ara, en el vial d’accés de les 

noves parcel·les que es crearan  

Tots aquests camins es troben pavimentats, excepte el citat camí rural que 

es de terra però que es pavimentarà en el seu entroncament a la nova 

rotonda 

 

La instal·lació d’enllumenat públic es prolongarà fins a la rotonda d’enllaç 

de la Carretera de Figueres a La Bisbal (C-31), col·locant-ne els elements al 

voral existent. 

 

A la zona industrial se li dona accés directe des de la rotonda de nova 

creació, es realitzarà una vialitat interior privada, per permetre la correcta 

circulació de vehicles per poder accedir als llocs desitjats i s’ampliarà el camí 

rural que transcorre paral·lel a la Ctra. C-31 dins de la zona industrial de 

l’àmbit i en terrenys propietat del promotor, que es cediran  a  l’Ajuntament.  

Aquesta  ampliació  comportarà  el  re asfaltat  de  la  capa  de rodadura 

actual del camí. L’objecte d’aquest nou vial és el de donar accés a les noves 

parcel·les que es creen. 

 

12.2. Xarxa	de	sanejament	

 

A l’àmbit 1 es preveu una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials. 

Ambdues xarxes es realitzaran amb col·lectors soterrats que travessaran el 

Camí Vell de Castelló fins a la Zona verda on es reutilitzaran per el seu rec. 

 

La xarxa d’aigües residuals estarà formada per col·lectors de PVC amb 
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diàmetre mínim de 400 mm, i en el seu disseny es tindrà en compte la 

col·locació de pous i arquetes de registre cada 50 m com a màxim, a tots els 

encreuaments i canvis de sentit. Les escomeses es realitzaran des dels pous 

de registre sempre que sigui possible. 

 

Aquestes aigües, amb els pendents adients, es dirigiran a l’estació 

depuradora d’ús i conservació privada, a ubicar a la part més baixa de la 

Zona Industrial i propera al camí des d’on es destinaran per a la reutilització, 

principalment al rec de la Zona verda. 

 

Les aigües residuals abocades a la depuradora de l’àmbit hauran de 

complir sempre amb els paràmetres permesos per a poder tractar-les i definits 

més endavant.  En el cas que les activitats que es desenvolupin els hi sigui 

precís realitzar abocament d’aigües residuals industrials i que no compleixin 

amb aquests  paràmetres, hauran de disposar d’una instal·lació de pre-

depuració individual de forma que les característiques d’aquestes aigües, un 

cop tractades, permetin l’abocament controlat al col·lector i a la 

depuradora. Per facilitar el control particular i de les Administracions, caldrà 

que cada activitat que ho requereixi, disposi d’arquetes de registre abans 

dels seu tractament individual i també de forma posterior al tractament i previ 

a la connexió amb el col·lector de l’àmbit. 

 

Respecte a les aigües residuals urbanes (assimilables a domèstiques), en tot 

moment la depuradora les podrà tractar. Per tant no caldrà cap mena de 

pre-depuració, per a aquelles activitats que no aportin altre tipus d’aigua 

residual. 

 

No entrarà en funcionament la depuradora ni es realitzarà cap tipus 

d’abocament a la llera pública sense la perceptiva autorització de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 

A l’àmbit 1 la xarxa d’aigües pluvials disposarà d’una reixa interceptora 

perimetral per a la recollida de les aigües que es conduiran a través de 
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canonades de PVC de diàmetre variable fins a una canalització de infiltració 

i retenció construïda a base de mòduls tipus “Wavin Q-Bic”. Una part 

d’aquests mòduls es revestiran amb una membrana impermeable per 

constituir el dipòsit de retenció, i tot el conjunt es revestirà amb una 

membrana geotèxtil. Aquest geotèxtil protegirà l’entrada de terres en el 

dipòsit i farà de filtre de l’aigua que traspassi al terreny. Des d’aquest dipòsit, 

les aigües que no puguin ser reutilitzades per neteja, serveis sanitaris, etc., 

seran bombejades i conduïdes, paral·lelament a la xarxa d’aigües residuals, 

fins a la Zona verda on s'utilitzaran per a rec. 

 

La capacitat total dels dipòsits de retenció abans mencionats, és de 1.368 

m3 i, per tant, més que suficient per acollir i desguassar les quanties de aigua 

pluvial de les zones pavimentades corresponents. No obstant això, es preveu 

una sortida mitjançant una connexió a la cuneta de la carretera del Pont del 

Príncep a la Bisbal que permetria un abocament regulat en cas d'ompliment 

del dipòsit.   

 

Els abocaments a llera pública hauran de complir els límits segons l’Annex 

II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 

Serveis Públics de Sanejament, per a l’abocament de aigües residuals. Aquestes 

limitacions s’han establert en atenció a la capacitat i utilització del sistema 

públic de sanejament, a la fixació de límits d’abocament per als sistemes 

segons la Directiva 91/271/CEE, a la Directiva 76/464 i la resta de directives de 

desenvolupament, al Reial Decret 995/2000 i a la protecció del medi receptor. 

 

En tot moment s’hauran de respectar els valors establerts en la Taula III del 

Reial Decret 849/86, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini 

Públic Hidràulic. 

 

Per tant els valors de l’aigua tractada de sortida de la depuradora es limiten 

als següents paràmetres: 

DBO5 U 750 mg/l DQO U 1.500 mg/l MES  U 250 mg/l 

Així i tot,  i  segons  l’Informe  Tècnic  que  s’incorpora  a  l’Apartat  C,  Documents 
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annexos, redactat per l’Enginyeria Agroindustrial “Berengué Enginyers” sobre 

l’aigua residual depurada i la seva reutilització, ens indica els següents 

paràmetres: 

 

PARÀMETRE VALOR UNITATS 

pH 7-8 u.pH 

DQO no decantada <125 mgO2/l 

DQO decantada <115 mgO2/l 

MES <20 mg/l 

Nitrogen Kjeldahl <15 mg N/l 

Nitrogen amoniacal <10 mg NH4/l 

DBO5 <25 mgO2/l 

Fosfor total <10 Mg P/l 

La estació depuradora formarà part d’un projecte independent com a 

infraestructura complementària que comportarà la seva tramitació. 

 

Seguidament, es relacionen els documents que formen part de l’Apartat C, 

Documents annexos: 

 

-Informe Tècnic sobre l’aigua residual depurada i la seva reutilització 

- Memòria justificativa de l’abocament a la llera del Rec del Pla 

de les aigües pluvials de l’Àmbit 2 

-Informe Tècnic de la justificació de les capacitats hidràuliques 

de la cuneta de la carretera del Pont del Príncep 

 

12.3. Xarxa	elèctrica	
 

 

Per el subministrament d’energia elèctrica a l’àmbit 1, es disposarà d’una 

estació de recepció, mesura i transformació ubicada a la zona industrial. 

 

La previsió mínima és de 125 W/m² construïts per ús industrial, per tant, tenint 
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en compte que la superfície edificable de la zona industrial és de 104.406,51 

m², resultarà un subministrament teòric d’uns 13.000 kW. 

 

Degut a la previsió real de la zona industrial i la d’equipaments de l’àmbit 1, 

el subministrament elèctric es xifra en 6.000 kW. 

 

La nova xarxa del sector serà soterrada als dos àmbits. 

 

En tot moment s’acomplirà amb les Normes del Reglament Electrotècnic per 

a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (B.O.E. núm. 

224 de 18 de setembre de 2002) i Instruccions Tècniques Complementàries 

del mateix. 

 

També s’acomplirà el Reglament Electrotècnic d’Alta i Mitja Tensió (RAT) 

del 1968, i de les Instruccions Tècniques Complementàries (MIE RAT) del 6 de 

juliol de 1984. 

 

12.4. Enllumenat	públic	
 

La instal·lació d’enllumenat públic s’està executant d’acord amb el projecte 

d’urbanització aprovat i abasta tota la zona i no hi calen canvis. 

 

12.5. Xarxa	d’abastament	d’aigua	potable	i	contra	incendis	
 

 

Als dos àmbits s’ha de connectar al punt més proper d’abastament d’aigua 

de la xarxa general municipal i es pot donar servei a totes les zones. 

 

Complementàriament a la xarxa, pel subministrament d’aigua a la zona 

industrial, degut a les seves necessitats, s’ha creat uns pous de captació de 

100 m de fondària aprox. 

 



 

19 
 

 Per a aquesta modificació puntual no cal fer més previsions per a la xarxa 

d’aigua, que estendre les canonades soterrades en la via  que donarà accés 

a les noves parcel·les. Els detalls d’aquesta previsió es definiran en el 

corresponent projecte complementari d’urbanització. 

 

12.6. Xarxa	de	telecomunicacions	
 

 

S’ha realitzat una infraestructura de conductes de canalització soterrada 

per dotar d’un servei de telefonia bàsica i es preveurà adaptar un pas per 

possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les noves 

parcel·les 

 

La xarxa de telefonia es farà seguint les indicacions de l’operador de 

telefonia, preveient-ne una entrada per a cada zona. 

 

La xarxa es distribuirà soterrada amb quatre tubs col·locats en forma de 

prisma. Les ramificacions de la xarxa es faran amb dos tubs i a l’entrada de 

qualsevol parcel·la existirà una arqueta de registre i la seva connexió. Tot 

això supeditat a les instruccions constructives a facilitar per la companyia 

operadora corresponent. 

 

12.7. Garantia	dels	serveis	aliens	
 

Cal destacar que un cop iniciades les obres d’urbanització, i en cas de 

detectar algun vici ocult que ocasionés afectacions a les instal·lacions que 

alimenten les edificacions o propietats  ubicades fora dels àmbits, es tindrà 

especial cura en garantir que aquestes finques gaudeixin dels serveis que 

disposaven abans de les esmentades obres. 

 

12.8		 Possibilitat	de	creació	de	un	consorci	de	conservació	
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Donat que alguns dels serveis, (bàsicament clavegueram i depuració 

d’aigües negres), de les noves parcel·les hauran de connectar-se a les 

conduccions interiors i de depuració privades, es podrà constituir una entitat 

de conservació que distribuirà les càrregues del manteniment dels serveis que 

es generin.  

 

 

13. ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ A LES NECESSITATS DE LES PERSONES 
 

13.1. Accessibilitat	
 

En el desenvolupament urbanístic del present sector serà d’estricte 

compliment el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març de 

desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 

Codi d’accessibilitat per  al de garantir a les persones amb mobilitat reduïda 

o qualsevol altra limitació l’accessibilitat i la utilització tant dels béns i serveis 

públics com dels béns i serveis privats. 

 

13.2. Mobilitat	sostenible	
 

Segons amb allò establert a l’apartat 1 h) de  l’article 66, del Text refós de la 

Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 1/2005 de 26 de juliol i l’article 84.2.c.5 

del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de 

juliol, seran d’aplicació les determinacions del planejament urbanístic general 

sobre mobilitat sostenible. 

 

Es fomentarà la mobilitat sostenible mitjançant la intervenció sobre la xarxa 

viària existent. Es crearà  una  rotonda  que  adaptarà  els  accessos  a  les  

diferents  zones  de  l’àmbit  i  que motivarà una reducció de la velocitat de 

circulació, minorant el consum energètic dels vehicles i disminuint els nivells 

de contaminació ambiental i acústica. 
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13.3. Seguretat	
 

Amb les intervencions ja descrites i que es realitzaran en especial sobre la 

xarxa viària, s’incrementa i es garanteix la seguretat de les persones, tant de 

vehicles com de vianants. 

La rotonda de nova creació estarà que degudament senyalitzada i amb els 

corresponents pas de vianants, que regularà el tràfic rodat obligant a una 

reducció de la velocitat per tal de donar pas als vianants. Així mateix es 

donarà servei d’enllumenat públic a la citada rotonda,  mitjançant  un  

enllumenat  central  que  il·luminarà  els  accessos  així  com  a  les rodalies 

dels mateixos. 

 

13.4. Ús	del	teixit	urbà	
 

Amb les intervencions definides i la creació dels diferents sistemes i zones, es 

crea un teixit d’utilització general, amb l’aparició d’una zona verda que 

disposarà dels elements de mobiliari urbà per al bon aprofitament i 

utilització d’aquesta per part dels usuaris, així com zones d’equipaments 

en els dos àmbits d’ús municipal. 

 

 

14. INFORME AMBIENTAL 
 

Per tal de conèixer de forma general els efectes que tindrà el 

desenvolupament d’aquesta modificació del Pla Parcial sobre el medi 

existent, i definir les mesures generals de minimització dels impactes previstos, 

es tindran en compte les variables ambientals durant la planificació i 

execució de les obres d’urbanització per aconseguir que les afectacions que 

es puguin donar sobre els diferents vectors o aspectes ambientals siguin els 

menys importants possibles, tal i com es descriu al DOCUMENT VI. INFORME 

AMBIENTAL, redactat per “Fràctalia, consultoria i estudis ambientals”. 
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15. ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

Segons requisits del text refós del POUM i a fi a efectes de minimitzar 

l’impacta visual que suposarà la materialització dels volums edificats, 

s’adjunta l’ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (veure l’Apartat C, 

Documents annexos),  

Aquest estudi d’integració paisatgística es considera vàlid però s’adapta a 

les noves condicions plantejades per tal de establir les condicions necessàries 

per adaptar l’ordenació del sector al paisatge de l’entorn obert on 

s’emplacen. Els canvis realitzats en aquest EIIP són: 

1.-  Es canvia la portada per adaptar-la a la nova modificació puntual 

2.- A la introducció i antecedents s’hi afegeix els requeriments de la CTUG. 

3.- Es substitueix la fig.2 de les finques afectades per les noves finques constituïdes  

4.- Es substitueix la fig.8 dels punts emprats pel càlcul de la conca visual pels nous 
punts emprats. 

5.- De les 11 imatges fotogràfiques, es renoven les que realment tenen visibilitat i 
que pot afectar a l’impacte paisatgístic, encara que  en totes elles, l’efecte 
paisatgístic no es modifica de l’original. Les fotos renovades són les: 1,9,10. 

6.-  Al punt 4 Cal canviar les dades del planejament, i, per tant el nou redactat dels 
punts i les seves figures: 

 4.1 ( 4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3 s’anul·la / 4.1.4) 

 4.2 Cal:  

Modificar que el catàleg de paisatge de les Comarques Gironines ha 
estat aprovat i acompanyar la part que afecta a la zona. 

Cal afegir el Pla territorial General de les Comarques Gironines i treure la 
referència al Pla Director Territorial de l’Empordà ja que ha esta superat 
per l’anterior esmentat 

Cal fer un afegitó a l’art. 4.2.1.3 

7.- Al punt Annex 6.4.1 cal substituir les fotos 1/9/10 
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16. INTERVENCIÓ EN SISTEMES D’ESPAIS LLIURES 
 

16.1. Actuació	paisatgística	
 

En aquesta modificació puntual es mantindran els mateixos criteris definits pel 

Pla Parcial però s’adaptaran mesures espacials per a gàlibs, materials i colors 

de les agrupacions que es proposen  

 

L’actuació paisatgística interessarà totes les zones i sistemes objecte d’aquest 

Pla, sigui com intervenció integral, en cas de la Zona verda, o com 

enjardinament dels marges de les altres zones i sistemes. Es distingeixen, 

doncs, les següents operacions: 

 

Zona verda: situada a l’àmbit 1, amb una extensió considerable a enjardinar 

i de retruc. S’ha diversificat la zona, creant diferents espais dintre seu, que 

provoquen un efecte de diferenciació estètica, i no porten a una 

monotonia. D’aquesta manera s’aconsegueix un efecte estètic d’amplitud 

i espai (intercalant zones enjardinades amb no enjardinades i parterres 

d’arbusts baixos), diferents condicions dins del parc, (zones de sol i zones 

d’ombra), etc. D’altra banda, i relacionat directament la zona verda 

projectada i amb la creació de zones d’oci per a la gent, s’ha projectat una 

via verda d'aproximadament mig quilòmetre de longitud, que travessa 

aquesta zona i permet el passeig dels vianants. Al llarg del seu traçat s’hi ha 

col·locat bancs i papereres. 

 

Alineacions d’arbres: són les alineacions situades als marges de la zona 

industrial i dels espais destinats a equipaments, normalment limitant amb els 

carrers, que tenen la funció bàsica de filtre de les visuals de les edificacions.  

S’utilitzaran espècies de baix manteniment i resistents a temperatures i 

sequera extremes, ja que en aquestes petites zones verdes, envoltades 
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d’asfalt i superfícies formigonades, les temperatures són molt més altes. La 

ubicació i característiques de les zones verdes, així com dels elements del 

mobiliari urbà previstos, queden perfectament definides als plànols adjunts. 

 

pel que fa als criteris a seguir en la introducció d’espècies vegetals, s’ha 

previst la dotació d’espècies autòctones de règim xeròfit, adaptades a les 

condicions climàtiques de la zona, a les característiques del sòl i concordants 

amb la vegetació i el paisatge de l’entorn immediat. Es proposen les espècies 

següents: 

 

ARBRES                                                                ARBUSTS i AROMÀTIQUES 

  •Olivera (Olea Europaea)   •Arboç (Arbutus unedo) 

  •Lledoner (Celtis australis)   •Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

  •Alzina (Quercus ilex)    •Aladern (Rhamnus alaternus) 

  •Garrofer (Ceratonia siliqua)   •Murta (Myrtus communis) 

  •Llorer (Laurus nobilis)   •Marfull (Viburnum tinus) 

  •Morera (M. alba/ M. nigra)   •Romaní (Rosmarinus officinalis) 

  •Figuera (Ficus carica)    •Farigola (Thymus vulgaris) 

 •Cirerer (Prunus aviun)   •Espígol(Lavadula angostiofila) 

  •etc.      •Lavanda (Lavandula dentata) 

•Tomaní (Lavandula stoechas) 

•Salvia (Salvia officinalis) 

•Ruda (Ruta chalepensis) 

•Sajolida (Satureja sp.) 

•Tarongina (Melissa officinalis) 

•etc. 

Pel que fa a les oliveres, es replantaran tots els peus presents actualment dins 

l’àmbit afectat pel PPU. 

On sigui necessària la sembra de gespitoses, aquesta es farà amb una mescla 

de llavors resistents, com per exemple una d’aquestes dues: 

• 50% Festuca arundinacea, 35% Cynodon dactylon, 15% Paspalum 

vaginatum. 

• 60% Festuca arundinacea, 15 % Cynodon dactylon, 10% Paspalum 
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vaginatum, 15% Poa trivialis. 

 

Es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc 

bacterià (Erwinia amylorova). Es prohibeix, a més, la plantació de xiprer, 

mimosa, dent de lleó, eucalipte, acàcia i ailant entre d’altres. 

 

A banda del sector discontinu establert a la zona residencial del Pont del 

Príncep, es defineix una franja d’espais lliures de cinc metres d’amplària al 

costat de la carretera de l’Escala on s’hi faran plantacions que filtraran les 

visuals de les noves instal·lacions. Es mantindran els pins existents al marge de 

la carretera. 

 

A l’Apartat C, Documents annexos, s’adjunta el  següent document: 

- Estudi d’impacte i integració paisatgística 

 

Veure els plànols PU-08 i PU-32 del DOCUMENT III. PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES. 

 

17. Mobiliari urbà 

 

Aquets modificació puntual no afecta al mobiliari urbà previst 

 

Vilamalla a Febrer del 2.015 
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B. F I TX ES  URBANÍST IQUES    
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SEGONS POUM DE VILAMALLA 

SÒL INDUSTRIAL URBANITZABLE DELIMITAT 

SECTOR SUD 5 INDUSTRIAL - LA CARRETERA 

Àmbit 18,89 Ha (14,36 Ha + 0,95 Ha + 3,58 Ha) 

Ús 

Industrial 3, comercial al detall, magatzem i agroalimentari. 

Es permet l'ús d'habitatges, sempre i quan estigui lligat a 

l'activitat i fins a un màxim de 1 habitatge. 

Estarà expressament prohibida l'activitat de fusió de grasses. 

Edificabilitat 
0,55 m2/m2 . No computaran a efectes d'edificabilitat  les 

depuradores  o altres serveis tècnics. 

Ordenació 

Parcel·la única en una superfície de 100.000 m2 i resta divisible 

en parcel·les d'una superfície igual o superior a 2.500 m2 amb un 

màxim de 8 unitats de parcel·la 

Cessions 

10 % de zones verdes + 9%  equipament (a la zona de la 

carretera) 

5 % d'equipament (a la zona propera al sòl residencial, dels 

quals, com a mínim, 10.000 m2  es destinaran a equipament 

docent) 

El sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic. 

Sistema 

d'actuació 

Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica. 

Objectius i 

criteris 

Aquest sector es determina en tres zones discontinues. En l'àmbit 

de més superfície situat a la banda est de la carretera de 

Figueres a La Bisbal, C-31, on s'emplaçarà la totalitat del sòl 

destinat a aprofitament. També a la zona de la carretera hi ha 

un altre dels àmbits que es destinarà a zones verdes i 

equipament. L'altre àmbit de menys superfície i situat al nord del 

nucli tradicional que es destinarà als equipaments. 

 

Aquest sector ha d'oferir el sòl apte per a la implantació 

d'activitats industrials d'àmbit supramunicipals  



 

28 
 

Compromisos Localitzar els espais destinats a equipaments en l'àmbit proper a 

la zona residencial del Pont del Príncep,  per tal de formalitzar 

una zona d'espais lliures i equipaments. 

 

A la part on es materialitzarà l'aprofitament urbanístic caldrà 

preveure la disposició de franges arbrades perimetrals i 

confrontants a les infraestructures que limiten amb el sector. 

 

El Pla Parcial que el desenvolupi haurà d'incorporar un estudi 

d'integració paisatgística  que  haurà  de  ser  informat  per  la  

Direcció  General  de Paisatge. 

 

El projecte d'urbanització inclourà la urbanització dels espais de 

cessió situats fora de l'àmbit. 

 

Les  obres  d'urbanització  asseguraran  el  manteniment  de  la  

dotació d'aigua dels terrenys veïns amb usos agropecuaris, per 

les necessitats actuals en el moment de l'aprovació Inicial 

d'aquest POUM. 

 

El  projecte  d'urbanització  definirà  el  traçat  i les  

característiques  dels serveis  bàsics  de totes  les  parcel·les  inclòs  

les  destinades a equipaments. Es garantirà que la canalització 

d'aigua potable tindrà la pressió i el cabal necessari pel 

compliment de la legislació vigent i les determinacions del Servei 

de prevenció d'incendis de Girona. 

 

Les obres d'urbanització del sector assumiran en el seu interior les 

infraestructures complementàries que requereixin els sòls urbans 

o urbanitzables per al tractament d'aigües residuals, la laminació 

d'aigües pluvials, la transformació d'energia, aparcaments, zones 
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d'emmagatzematge i d'altres instal·lacions similars. 

 

El projecte d'urbanització haurà de justificar l'adopció de criteris 

que permetin incrementar la utilització de paviments permeables 

per tal de disminuir les necessitats d'infraestructures de laminació. 

Així mateix, s'hauran d'adaptar a les disposicions vigents que es 

derivin de l'aplicació de la Directiva Marc de L’Aigua i, en 

particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 

Catalunya, que s'està redactant en l'actualitat i cal aprovar i 

publicar a finals de 2009. 

El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el 

conveni que es pugui formalitzar entre els promotors, 

Ajuntament, l'entitat responsable del sistema de sanejament i  

l''Agencia Catalana de L’Aigua, pel que té a veure amb la 

millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi. 

 

L'aprofitament urbanístic que correspongui a l'Ajuntament es 

podrà destinar als supòsits previstos a l'article 156 de la del Decret 

Legislatiu 1/2005. 

 

Caldrà  constituir L’Entitat de Conservació  per tal  d'assegurar  el 

manteniment de la urbanització,  per un termini de cinc anys a 

partir de la recepció total o parcial de les obres  d'urbanització.  

Aquest termini es podrà prorrogar per un període de cinc anys 

més, si la seva finalització no ha arribat al grau de consolidació 

indicat, segons el que regula l'article 68.7  del Reglament  de  la  

Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Condicions 

d'edificació 

L'alçada reguladora màxima  serà la mateixa  que  als  sectors  

industrials veïns,  podent-la sobrepassar en un màxim  del 25 % 

de l'ocupació, per raons tècniques 

Densitat 

activitats 

Es podrà implantar més d'una activitat en la parcel·la. 
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Mesures 

ambientals 

Aigües. 

Es dissenyaran uns espais com a parcs de maquinària, que 

consistiran en superfícies impermeabilitzades en les quals es farà 

el manteniment de la maquinària i s'emmagatzemaran 

materials de l'obra, amb l'objecte de prevenir l'abocament 

fortuït de contaminants al subsòl. 

Les aigües residuals generades per la totalitat del sector seran 

separatives de les plujanes i conduïdes cap a la xarxa de 

sanejament; des d'aquí s'enviaran cap a la nova EDAR que s'ha 

construït en el mateix polígon.  En els casos en que la indústria 

sigui contaminant, (escorxadors, panificadores,...), les aigües 

residuals  generades  per les naus hauran de tenir un tractament  

previ abans de ser abocades a la xarxa de sanejament.  

Les aigües plujanes  passaran  per un separador  de greixos  i 

hidrocarburs abans de ser lliurades  a llera pública. 

Es permetrà l’abocament a llera pública , previ tractament de 

les aigües en depuradora particular, sempre que s’obtinguin els 

permisos per a fer-ho 

Pel desenvolupament del nou sector caldrà fer una ampliació 

de cabal subministrat, a fi de prevenir la sobreexplotació deis 

mateixos, en compliment del Reial Decret 140/2003, 

d'abastament d'aigua potable per al consum  humà. 

Caldrà fomentar la reutilització  d'aigües  plujanes  amb la 

instal·lació  de cisternes  privades, aigües grises per al reg privat, 

i negres amb l'aprofitament de l'afluent pel reg públic i neteja 

viària. 

Gea. 

Les terres vegetals s'aprofitaran per a la revegetació de les 

zones verdes i altres espais lliures repartits  pel terme. 

 

 

Vegetació. 
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Les zones destinades  a verd públic, i també els enjardinaments 

privats, es dissenyaran incloent  planta autòctona de règim 

xeròfit, és a dir, resistent  a l'estrès hídric, i no neutralitzadores. 

Així es permetrà la plantació d'espècies  com olivera, alzina, 

roure, pi blanc, romaní, bruc, estepa i llentiscle  entre d'altres; i 

es prohibirà  la plantació  de xiprer, mimosa, dent de lleó, 

eucaliptol,  acàcia i ailant, entre d'altres. 

 

Fauna. 

La definició d'espais lliures servirà per a incitar la freqüentació 

faunística, sobretot d'aus,  que sovintejaran aquests  espais on 

s'hi plantaran especies diverses  amb fruits. 

 

Agricultura. 

Caldrà que els peus d'olivera  s'aprofitin pels espais verds. 

 

Paisatge. 

A banda del sector discontinu establerts  a la zona residencial 

del Pont del Príncep al S. del Regatím,  es definirà una franja 

d'espais  lliures al costat de la carretera  de L’Escala on s'hi faran 

plantacions que filtraran les visuals de les noves instal·lacions. 

 

Medi atmosfèric. 

Seran d'aplicació les mesures  correctores  referides  a la Llei 

6/2001, quant al disseny de lluminàries de projecció horitzontal, i 

la utilització de làmpades  de vapor de sodi, amb l'objecte de 

reduir la contaminació lumínica i preservar  l'ambient  nocturn. 

Quant a l'ambient  acústic, i de cares a les noves construccions 

en zones de soroll, es tindran en compte les mesures 

contingudes  en l'article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica. 
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Residus 

Cada nau disposarà d'un espai on emmagatzemar i classificar 

els residus generats. Els corresponents contenidors estaran sota 

cobert per evitar la producció de lixiviats. La gestió deis residus 

anirà a càrrec de cada empresa. 
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C. DOCUMENTS ANNEXOS : A EXCEPCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE I 
INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, (que s’acompanya), CORRESPONEN ALS 
APROVATS PEL PLA PARCIAL VIGENT                                    

 



 

34 
 

 

 

D.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 

 



Joaquim Figa i Mataró
Mei Figa i Vaello

FGA arquitectes 1974 SLP
c/Francesc Roges num.17 baixos 17005   Girona
tfn.972208530 www.figaarquitectes.com

tfn.608609792               arq@figaarquitectes.com

data: febrer2015 exp: 13.04.1246

01

TERFRISA

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

versió: 10-10-2017 v4
a1 --

esc: a3 --

promotor

LLEGENDA

Límit Terme Municipal Vilamalla
Límit Sector SUD-5. Industrial La Carretera



Joaquim Figa i Mataró
Mei Figa i Vaello

FGA arquitectes 1974 SLP
c/Francesc Roges num.17 baixos 17005   Girona
tfn.972208530 www.figaarquitectes.com

tfn.608609792               arq@figaarquitectes.com

data: febrer2015 exp: 13.04.1246

02

TERFRISA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
POUM VILAMALLA

versió: 10-10-2017 v4
a1 --

esc: a3 --

promotor

Sòl Urbanitzable delimitat
Sector Sud-5. Industrial la Carretera

*



P-1

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-16

S-15

S-14

S-13

S-12

S-11

S-10

S-9

S-17

S-24

S-25

S-26

S-18

S-19

S-27

S-28

S-20

S-21

S-29

S-30

S-22

S-23

S-35

S-34

S-39

S-38

S-33

S-32

S-37

S-40

S-36

S-31
Y: 4675369.36 m

Camí
 Vell

 de C
aste

lló

Camí de Siurana

la PiretaC a m p s   d e l   M a s   d e l    M i g

C-31  (C-252)

M a s   d e l    M i g

Cam
í V

ell 
de 

Cas
tell

ó

Mas de les Figueres

C a m p s

d e l

SENYAL GEODÈSIC
Nº 309085017
COORDENADES U.T.M.
X: 499897.215 m

+28.62 mH:

³

Joaquim Figa i Mataró
Mei Figa i Vaello

FGA arquitectes 1974 SLP
c/Francesc Roges num.17 baixos 17005   Girona
tfn.972208530 www.figaarquitectes.com

tfn.608609792               arq@figaarquitectes.com

data: febrer2015 exp: 13.04.1246

03

TERFRISA

TOPOGRÀFIC ÀMBIT 1

0.00

10.00

20.00

30.00

versió: 10-10-2017 v4
a1 1/1000

esc: a3 1/2000

promotor



Joaquim Figa i Mataró
Mei Figa i Vaello

FGA arquitectes 1974 SLP
c/Francesc Roges num.17 baixos 17005   Girona
tfn.972208530 www.figaarquitectes.com

tfn.608609792               arq@figaarquitectes.com

data: febrer2015 exp: 13.04.1246

04

TERFRISA

TOPOGRÀFIC ÀMBIT 2

0.00

10.00

20.00

30.00

versió: 10-10-2017 v4
a1 1/1000

esc: a3 1/2000

promotor



IDENTIFICACIO FINQUES ADJUDICADES I SUPERFICIES

Sup. Topogràfic

560,55 m²
464,11 m²

17.366,29 m²
18.942,65 m²
9.500,00 m²

TOTAL AMBIT 189.480,45 m²

2.099,78 m²
567,64 m²

139.979,43 m²
ZonaFinca

4
5
6
7
8

2
3

1 Industrial Aïllat
Vials
Vials
Protecció viària
Protecció viària
Equipaments comunitaris
Verda
Equipaments docents

Adjudicació
Fridasa
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Camí
 Vell

 de C
aste

lló

Camí de Siurana

la PiretaC a m p s   d e l   M a s   d e l    M i g

C-31  (C-252)

M a s   d e l    M i g

Cam
í V

ell 
de 

Cas
tell

ó

Mas de les Figueres

C a m p s

d e l

1

2

4

3 5

6

7

SITUACIO

N

Joaquim Figa i Mataró
Mei Figa i Vaello

FGA arquitectes 1974 SLP
c/Francesc Roges num.17 baixos 17005   Girona
tfn.972208530 www.figaarquitectes.com

tfn.608609792               arq@figaarquitectes.com

data: febrer2015 exp: 13.04.1246

05

TERFRISA

CADASTRAL

0.00

10.00

20.00

30.00

versió: 10-10-2017 v4
a1 1/1000

esc: a3 1/2000

promotor



P-1

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-16

S-15

S-14

S-13

S-12

S-11

S-10

S-9

S-17

S-24

S-25

S-26

S-18

S-19

S-27

S-28

S-20

S-21

S-29

S-30

S-22

S-23

S-35

S-34

S-39

S-38

S-33

S-32

S-37

S-40

S-36

S-31
Y: 4675369.36 m

Camí
 Vell

 de C
aste

lló

Camí de Siurana

la PiretaC a m p s   d e l   M a s   d e l    M i g

C-31  (C-252)

M a s   d e l    M i g

Cam
í V

ell 
de 

Cas
tell

ó

Mas de les Figueres

C a m p s

d e l

SENYAL GEODÈSIC
Nº 309085017
COORDENADES U.T.M.
X: 499897.215 m

+28.62 mH:

³

Joaquim Figa i Mataró
Mei Figa i Vaello

FGA arquitectes 1974 SLP
c/Francesc Roges num.17 baixos 17005   Girona
tfn.972208530 www.figaarquitectes.com

tfn.608609792               arq@figaarquitectes.com

data: febrer2015 exp: 13.04.1246

06/07

TERFRISA

SISTEMA VIARI ÀMBIT 1

0.00

10.00

20.00

30.00

versió: 10-10-2017 v4
a1 1/1000

esc: a3 1/2000

promotor



LLEGENDA

Límit sector
Límit zonificació
Límit d'edificació

LLEGENDA ZONIFICACIO
Clau %

Zona verda

Zona industrial aïllada
(5.4a1)

39.979,43

(ZV) 18.942,65

Ambit 1 %

  -

Viari (V) 2.667,42

Ambit 2 Totals
%

SISTEMES

ZONES

m2 m2 m 2

22,21

10,51

1,48

 -

 -

 -

  -

  -

179.980,46TOTAL SECTOR SUD-5. 189.480,46

Totals

95% 9.500,00 5% 100%

10,51

1,48

18.942,65

LLEGENDA

Límit sector
Límit zonificació

Protecció viaria (PV) 1.024,67 0,57  -   - 0,57

Sistema d'espais lliures:

Sistema d'equipaments:

Sistema viari:

Sistema de protecció:

Sistema d'aprofitament privat:

Límit d'edificació

2.667.42

1.024,67

10% aprofitament urbanístic sobre 139.979,43 = 13.997,94 m²*

Límit franja d'ocupació parcial **

** Franja d'ocupació parcial: l'alineació fins a cinc metres de distància del límit, en un màxim de 35 % de façana.
    Veure Document I, Memòria, Apartat B. Fitxes urbanístiques, Fitxa 2. Zona d'aprofitament industrial

Equipaments comunitaris (E) 17.366,29 - 9,659,65 -
Sistema d'equipaments:

(Ed) - 5,00- 9.500,00Equipaments docent

17.366,29

9.500,00 5,00

Zona industrial aïllada (5.4) 100.000,00 55,56 52,77
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39.979,43 21,10
(5.4a2)
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LLEGENDA

Límit sector
Límit zonificació
Límit d'edificació

Zona verda

Zona industrial aïllada (5.4) 139.979,43

(ZV) 18.942,65   -

Viari (V) 2.667,42

ZONES

73,87

10,00

1,42

 -

 -

 -

  -

  -

179.980,46TOTAL SECTOR SUD-5. 189.480,4695% 9.500,00 5% 100%

73,87

10,00

1,42

18.942,65

LLEGENDA

Límit sector
Límit zonificació

Protecció viaria (PV) 1.024,67 0,54  -   - 0,54

Sistema d'espais lliures:

Sistema viari:

Sistema de protecció:

Sistema d'aprofitament privat:

Límit d'edificació

139.979,43

2.667.42

1.024,67

*

10% aprofitament urbanístic sobre 139.979,43 = 13.997,94 m²*

LLEGENDA ZONIFICACIO
Clau %Ambit 1 %Ambit 2 Totals

%
SISTEMES

m2 m2 m 2
Totals

Sistema d'equipaments:

Equipaments comunitaris (E) 17.366,29
Sistema d'equipaments:

(Ed) -Equipaments docent

9,179,17

5,00- 9.500,00

17.366,29

9.500,00 5,00

--
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Línia elèctrica aèria 132 kW. existent a desmuntar
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Nova línia elèctrica 132 kW. a soterrar
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