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1.1 OBJECTIU  

 
L’objectiu del present document és la ordenació del sector de sòl urbanitzable industrial 
anomenat SUD Samar’t de la zona del Pont del Príncep de Vilafant.  
 

1.2 PROMOCIÓ, TRAMITACIÓ I REDACCIÓ 

 
El present “Pla Parcial Urbanístic SUD Samar’t” de Vilafant és promogut per l’Ajuntament de 
Vilafant, amb NIF nº 1723500C situat a la plaça de l’Ajuntament nº 1 de Vilafant, codi postal 
17740 i  representat per la seva alcaldessa Sra. Consol Cantenys. 
 
La redacció del present document ha estat realitzada per l'Arquitecte Lluís Gratacós i Soler, 
tècnic competent per a la seva redacció en virtut del que disposa la disposició addicional 
tretzena del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la col·laboració de l’enginyer Tècnic d’Obres Públiques Fc. Xavier Clotas Torrent.   
 

1.3 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL DOCUMENT  
 
Aquest document, com a fruit del tràmit de la decisió prèvia ambiental i la consulta a diferents 
administracions durant el període d’exposició al públic de la primera aprovació inicial, ha 
incorporat diferents aspectes referents a mesures correctores resultants del document 
ambiental, la precisió normativa d’aspectes relacionats amb els establiments comercials, la 
necessitat de disposar de l’informe d’Aviació Civil per a obres i instal·lacions específiques i la 
concreció de l’aportació al cànon de sanejament i de canalització del Rec Susanna.  
 

1.4 EL MARC JURÍDIC  

 
Pel que fa referència al seus continguts i determinacions, queden regulats pel que disposen 
els articles 65, 66 del Decret 1/2010 de 3 d’agost i la secció quarta del capítol 1, títol quart, del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. La seva 
tramitació ve regulada per l’article 85 del Decret 1/2010 de 3 d’agost i pels articles 109 i 110 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 
 

1.5 EL MARC URBANÍSTIC I LEGAL 

 
Urbanísticament l’àmbit objecte d’actuació ve regulat per la “Modificació del Pla General de 
Vilafant a l’àmbit del sector d’activitats econòmiques Indelor – Mas fonso – Canal de Rec per 
delimitació del sector S.U.D. Samar’t” de Vilafant, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 17 de novembre de 2011 i publicat al D.O.G.C. 
nº 6073 de 23 de febrer de 2012, que  determina els paràmetres fonamentals del 
desenvolupament d’aquest sector.  
 
“SECTOR D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES SAMAR’T (SUD SAMAR’T) 
 
Delimitació: Comprèn una zona delimitada pel nucli urbà del Pont del Príncep de Vilafant per llevant; la 
finca actual de la indústria Samar’t per migdia; el canal de rec per ponent i resta de camps inclosos en el 
sector d’activitats econòmiques al nord. Ocupa una part planera del territori i contigua al sòl urbà del 
Pont del Príncep que la fa òptima per la implantació d’activitats industrials. 
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Objectius: L’objectiu principal és aconseguir una àrea de sòl industrial que permeti ampliar la indústria 
SAMAR’T i ampliar l’oferta de sòl industrial amb un nombre reduït de noves parcel· les i alhora garantir 
la continuïtat de la xarxa viària consolidada. El sistema viari es definirà per la prolongació dels carrers 
Farigola i Orenga. Les reserves de sòl per a sistemes es situaran al costat del canal de rec de ponent i els 
equipaments podran ser canviats d’ubicació en el desenvolupament urbanístic de sectors veïns a fi 
d’obtenir un únic àmbit d’equipaments públics.       
 
Qualificacions: L’ordenació de la zona edificable es preveu en parcel· les d’edificació de caràcter 
industrial.  
 
Zones, sistemes i paràmetres urbanístics: 
 
Superfície:    22.404 m2 
Reserves mínimes de sòl:    20,60 % per a sistema d’espais lliures i equipaments 
Edificabilitat màxima bruta:  0,60 m2 sostre/m2 sòl 
Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge vinculat a l’activitat en la parcel· la 
Programa d’actuació: Primera anualitat 
Sistema d’actuació:   El sistema de cooperació 
Documents de gestió:   Pla Parcial urbanístic  

Projecte d’urbanització” 
 

1.6 OBJECTE DEL PLANEJAMENT 

 
El present “Pla Parcial urbanístic del sector SUD Samar’t”, té per objecte establir les bases per 
possibilitar d’una banda la ordenació urbanística del sector, mitjançant la redacció, 
desplegament i execució d’un pla que fixi l’ordenació i règim d’usos corresponents, i d’altra 
banda establir la correcta continuïtat del sistema viari del Pont del Príncep i una adequada 
ubicació de pes reserves per a  sistema d’espais lliures i d’equipaments. Es tracta, per tant, 
d’un document que pretén garantir l’equilibri de l’actuació i de la disposició urbana dels 
sistemes. 
 

1.7 CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 

 
La conveniència i oportunitat del  present Pla Parcial urbanístic del sector SUD Samar’t, ve 
donada, per una banda, per la necessitat de donar una resposta concreta a les 
determinacions de la modificació del Pla General de Vilafant tot dotant de planejament, i per 
tant de possibilitat edificatòria, l’àrea esmentada. La oportunitat del desenvolupament d’aquest 
sector ve donada, també, per la voluntat municipal de disposar de sòl industrial que permeti 
l’ampliació de les indústries actuals i la implantació de noves activitat i es permeti ampliar la 
xarxa viaria del Pont del Príncep permetent que carrers que actualment no tenen sortida, 
puguin tenir una continuïtat cap a altres sectors. 
 
Existeixen per tant, d’una banda interessos municipals en el desenvolupament del sector atès 
l’increment de sòl destinat a espai lliures i equipaments i d’altra banda interessos privats 
tendents a convertir els terrenys en solars d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent que 
permetin l’ampliació o la implantació de noves activitats. 
 

1.8 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI 

1.8.1 El marc territorial  

L’àmbit de la modificació de planejament està situat a l’extrem sud del terme municipal de 
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Vilafant, prop del riu Manol al paratge del Pont del Príncep. Per l’est limita amb el sòl urbà 
destinat a activitats que s’ha desenvolupat a ponent de la carretera N-II. 
  
Els terrenys són sensiblement planers, amb una lleugera pendent ascendent cap a ponent, en 
sentit a Figueres i al barri de Les Forques de Vilafant. Actualment els terrenys es destinen a 
usos agrícoles. Les finques que ens ocupen es destinen al conreu de cereals i de les oliveres 
que es troben al perímetre. La finca veïna pel sud, està ocupada per la indústria Samar’t i per 
llevant per parcel·les de destí industrial. L’accés a aquest sector es realitza des d’un camí 
rural de ponent, paral·lel al canal de rec i des del carrer Orenga del Pont del Príncep.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Imatges del sector des de l’extrem nord-est (carrer Orenga ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges del sector des de l’extrem sud-oest (canal de rec ) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Imatges del sector des de l’extrem sud-est (carrer Farigola ) 
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1.8.2 Estructura de la propietat 

L'estructura de la propietat es correspon a les finques referides en el plànol adjunt, quines 
superfícies resultants dels amidaments topogràfics recents són les que es descriuen: 
 
FINQUES APORTADES     

Finca Propietari 
Superfície 
aportada 

% 
Superfície 
propietaris 

% propietari 

1 Agencia Catalana de l'Aigua 402 m2 1,80% 402 m2 1,80 % 

2 Incanor, SA 3.270 m2 14,60% 3.270 m2 14,60 % 

3 Angel Frigola Taberner 675 m2 3,01% 675 m2 3,01 % 

4 Joaquim Tubau Riu 43 m2 0,19% 43 m2 0,19 % 

5 Samart Industrias, S.A. 612 m2 2,73% 

6 Samart Industrias, S.A. 7.763 m2 34,65% 

7 Samart Industrias, S.A. 8.619 m2 38,47% 16.994 m2 75,85 % 

8 Agència Catalana de l'Aigua 195 m2 0,87% 195 m2 0,87 % 

 Camins existents 825 m2 3,68% 825 m2 3,68 % 

 TOTAL 22.404 m2 100,00% 22.404 m2 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plànol cadastral de les finques inicials 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plànol topogràfic de les finques inicials 
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1.8.3 Infraestructures existents  

A la zona objecte de planejament s’hi pot accedir des de l’est, pels carrers Farigola i Orenga, i 
des del nord–est pel camí paral·lel al canal de rec. Un cop desenvolupat el sector, es preveu 
la continuïtat d’aquests camins i la connexió entre el carrer Orenga i el camí del canal de rec.  
 
Els carrers esmentats compten amb les infraestructures urbanes necessàries per a permetre 
les connexions dels serveis relatius a les xarxes de sanejament, recollida d’aigües pluvials i 
subministrament d’aigua potable. El sector està travessat, en sentit nord-sud per una línia 
elèctrica de mitja tensió que caldrà soterrar. La xarxa elèctrica es connectarà en el lloc i 
segons el traçat indicat per l’empresa Endesa i amb les característiques fixades per la 
mateixa. Per la banda central, en sentit est-oest el sector també està travessat per un tram del 
canal de rec gestionat per la comunitat de regants.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia aèria del sector amb les edificacions existents en el perímetre i les infraestructures: carretera 

N-IIa, línies elèctriques, canal de rec.  
 

1.9 OBJECTIUS I CRITERIS 

 
El present Pla Parcial Urbanístic del sector SUD Samar’t de Vilafant, d’acord amb les 
prescripcions del planejament general, es proposa donar compliment als següents objectius: 
 
1- Ordenar  l’àmbit de creixement urbà de manera que permeti una correcta disposició dels 

sistema viari i els espais lliures i equipaments, per així assolir una estructura urbana 
coherent, relligada amb l’entorn, adaptada a les necessitats del sector i que garanteixi el 
futur desenvolupament de la zona nord.  

 
2- Obtenir i ordenar els  espais lliures i dotacions fixats per la normativa vigent.  
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3- Fixar una normativa urbanística que permeti obtenir una ordenació de l’edificació industrial 

coherent amb l’entorn construït i amb les característiques dels sectors veïns.  
 
Entre tots els criteris que han regit la redacció del Pla parcial urbanístic podem destacar: 
 
1- Ordenació global dels terrenys de l’àmbit del pla parcial de manera que conformin els 

espais adequadament a la seva situació i sobretot a les característiques morfològiques del 
territori. Disposició dels terrenys destinats a espais lliures i equipaments a la zona oest, tal 
i com en resulta del planejament general i de la ordenació conjunt del sector industrial, per 
formar així una franja de protecció perimetral de les zones residencials de Les Forques. 

 
2- Estructuració de la xarxa viària i adequat dimensionat de la mateixa, d’acord amb els usos 

previstos, per al correcte funcionament del sector, de manera que quedi eficaçment 
relacionada amb l’actual xarxa de comunicacions i garanteixi les futures connexions per la 
banda nord.   

 
3- Desenvolupament harmoniós i sostenible dels usos industrials tot respectant els 

paràmetres d’edificabilitat, espais lliures i equipaments previstos pel planejament general. 
 
4- Establir les infraestructures de serveis necessàries per a dotar als terrenys privats 

resultants de la condició de solar. 
 

1.10 DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 
 
El sector que ara es proposa incorporar al procés urbanitzador està situat en un indret contigu 
al sòl urbà consolidat, per tant amb fàcils connexions als serveis i infraestructures, garantint, 
d’aquesta manera, la continuïtat urbana i l’aprofitament dels serveis. Així mateix l’ampliació de 
l’àrea industrial i el creixement que representa, ha de permetre cohesionar encara més el 
municipi tot oferint-li la possibilitat de rendibilitzar millor els serveis urbans i diversificar 
l’economia. La tipologia prevista, d’edificació industrial aïllada, amb possibilitat d’adossar-se a 
les mitgeres edificades, és la que el pla general determina per aquests àmbits. Es tracta, per 
tant, de mesures encaminades a obtenir un desenvolupament urbanístic sostenible en l’àmbit 
que ens ocupa d’acord amb el que estableix l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’urbanisme.  
 
La proposta d’ordenació del sector “Samar’t” no comporta cap modificació significativa de les 
condicions de sostenibilitat del planejament municipal. En qualsevol cas, representa un 
increment de la superfície destinada a espais lliures i d’equipaments. En el sector es 
preveuen, també les condicions de protecció del canal de rec amb la col·locació de les 
reserves de sòl per a sistemes públics en els immediacions d’aquesta xarxa i els espais  
destinats a serveis tècnics per a la col·locació d’instal·lacions fixes o contenidors per a la 
recollida selectiva de residus. No hi ha augment del sostre ni de la densitat proposats en el 
planejament superior.   
 

1.11 MESURES PER A FACILITAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE  
 
L’actuació contemplada en la present modificació representa la continuïtat de la trama viària 
actual cosa que, en el futur, representarà una millora per la mobilitat a la zona d’activitat 
econòmica atès que ha de permetre la connexió entre els diferents carrers de la zona. En 
aquest document es contempla una segona fase del que ha de ser el continu urbà del Pont 
del Príncep.  
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L’actuació que es proposa comportarà, quan s’hagi completat amb el sector d’activitats que 
desenvolupa INCASOL, una substancial millora de l’accessibilitat amb vehicles. La proposta 
preveu un sistema viari amb voreres generoses que permetran la circulació peatonal amb total 
garantia de seguretat en un entorn amb trànsit pesant. Amb la proposta es preveu la 
incorporació d’un espai significatiu per a sistema d’aparcaments que ha de col·laborar a 
resoldre aquesta problemàtica en aquesta àrea quan s’hagi completat la ordenació.  
 

1.12 MEMÒRIA SOCIAL 
 
Vilafant és un municipi situat a ponent de Figueres, la capital de l’Alt Empordà. Aquest factor 
ha generat un notable creixement de la població que s’ha vist atreta per àrees residencials 
ben situades, allunyades dels barris més densificats però amb contigüitat amb l’estructura 
urbana de la capital. És en aquest context que té explicació el creixement residencial tant 
considerable dels darrers anys. On una bona part de la població nou-vinguda està constituïda 
per parelles joves i, per tant, amb expectatives raonables d’augment progressiu de la població. 
 
Evolució de la població  de Vilafant segons les dades de la renovació quinquennal del padró. 
 

Any 1999   4.101 habitants 
Any 2000  4.243 habitants 
Any 2001  4.374 habitants 
Any 2002  4.487 habitants 
Any 2003  4.666 habitants 
Any 2004  4.854 habitants 
Any 2005  5.057 habitants 
Any 2006  5.178 habitants 
Any 2010  5.429 habitants 
 

En aquest punt també cal considerar, com a molt important, el factor de la ubicació territorial. 
Una bona part d’aquest creixement s’ha implantat en barris allunyats del nucli antic de Vilafant 
conformat tres àrees urbanes diferenciades. En els darrers anys, la política urbanística i la 
vitalitat del mercat immobiliari han afavorit la concentració aproximació d’algunes d’aquestes 
àrees. El planejament urbanístic vigent aprofundeix en aquesta línia i preveu la connexió 
urbana entre els barris del Camp dels Enginyers i de Les Forques i l’ampliació del nucli antic.  
 
Per la seva posició geogràfica, Vilafant ha de suportar el pas d’infraestructures generals de 
transport que comporten una notable afectació territorial i urbana. En aquest marc, les 
previsions de pas del desdoblament de les carreteres A-2 i A-26 amb els accessos respectius, 
juntament amb l’estació intermodal de passatgers de les dues línies de ferrocarrils en el 
municipi de Vilafant, fa preveure un notable increment de la dinàmica urbanística en el  
municipi que generarà un increment de la població resident.     
 
Activitat econòmica 
 
El fet de no disposar d’una àrea per activitats econòmiques va provocar una dispersió 
territorial de les indústries implantades al municipi. Així Samar’t i Friolisa es varen implantar al 
Pont del Príncep, Indo a la zona del Molí de l’Arròs, Mobiltac a les Forques i Elpa a 
l’Arengada. El seguit d’empreses i tallers de menor dimensió està dispers pels diferents nuclis 
del municipi.  
 
Amb la urbanització de la façana de la N-IIa a la zona del Pont del Príncep es va iniciar la 
llavor de la futura àrea d’activitats econòmiques del municipi que s’ha de completar amb el 
sector Indelor – Mas Fonso – Canal de Rec. A la zona de recent urbanització s’hi ha implantat 
diversos tallers i comerços aprofitant el sòl urbanitzat i l’efecte aparador de la carretera.  
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La situació econòmica actual ha comportat el creixement de l’atur en el municipi que 
actualment es troba al nivell més elevat dels últims anys:  
 

Atur registrat. Per sexe. 2011 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 
Unitats: Mitjanes anuals 
 Vilafant Alt Empordà Catalunya 
Homes 161,4 5.675,80 311.481,30 
Dones 181,8 4.592,20 286.743,50 
Total 343,2 10.268,00 598.224,80 
 

Atur registrat. Per sectors. 2011 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 
Unitats: Mitjanes anuals 
 Vilafant Alt Empordà Catalunya 
Agricultura 7 381 10.796,30 
Indústria 47,3 877,9 95.200,00 
Construcció 57,3 2.125,20 100.128,20 
Serveis 216,9 6.303,90 359.262,10 
Sense ocupació anterior 14,7 579,9 32.838,20 
Total 343,2 10.268,00 598.224,80 
 
La proposta de desenvolupament del sector Samar’t pretén , també incidir sobre la situació 
socio-econòmica del municipi i col·laborar a la reducció de les taxes d’atur actuals.  
 

1.13 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La ordenació del sector pretén la obtenció d’una estructura urbana coherent, relligada amb el 
sòl urbà actual i correctament ordenada pel que fa al dimensionat i disposició dels espais 
lliures, equipaments i vials. Per tal d’assolir aquesta ordenació resulta imprescindible 
aprofundir en cadascun dels àmbits que ara es desenvolupen.  
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1.13.1 Sistema  viari (clau 1.s.) 
 
L’estructura de la xarxa viària projectada ve condicionada per la trama viària existent al barri 
del Pont del Príncep ja que els vials principal previstos corresponen a la prolongació dels 
carrers Orenga i Farigola del sòl urbà consolidat. Aquest carrers s’uneixen, per la banda del 
sòl urbà, amb un vial de vianants que permet, alhora, una millor distribució i connectivitat dels 
serveis urbans. A l’extrem nord-oest es preveu la prolongació del camí d’accés a les finques 
que discorre proper al canal de rec i el travessa en el seu extrem sud.  
 
El carrer Orenga, situat més al nord, es preveu amb una amplada total de 17,50 m amb una 
secció asimètrica que consta d’una calçada de 8 m d’amplada i una vorera de 2 m d’amplada 
a la banda nord. La vorera de la banda sud es projecta de 2,50 m que es separa de la calçada 
amb una zona d’aparcament de 5 m d’amplada per a vehicles disposats en bateria.   
 
El carrer Farigola, que resta sense sortida, amb un giratori a l’extrem oest, es projecta amb 
una amplada total de 17,88 m. A la banda esquerra (sud) es preveu la continuïtat de la vorera 
del carrer actual que oscil·la entre els 0,97 i 0,91 m. La calçada, també en continuïtat de 
l’existent, té una amplada de 5 m i a la banda nord s’hi preveu una zona d’aparcament de 5 m 
d’amplada i una vorera de 7,10 m. A l’extrem oest d’aquest vial s’hi configura un giratori de 15 
m de diàmetre per a permetre el canvi de sentit dels vehicles. 
 
El nou vial de vianants que discorre per la banda est del sector, en contacte amb el sòl urbà 
consolidat, unit els carrers Orenga i Farigola, es projecta amb una amplada de 3 m                  i 
un tractament de la pavimentació com les voreres. Pel subsòl hi discorren els diferents 
serveis.  
  
El camí rural que, pel nord, arriba al sector, es preveu donar-li continuïtat cap al sud fins al 
pont que travessa el canal de rec, pel límit de la nova d’equipaments, entre aquesta i la 
parcel·la industrial. L’amplada prevista és de 4 m. 
 
Justificació de les superfícies destinades a sistema viari:  
 
La superfície total destinada al sistema viari és la resultant de la medició de les superfícies 
destinades a vialitat en el Pla Parcial Urbanístic i és de 3.755 m2, que representa un 16,76 % 
del sector. 

1.13.2  Sistema de serveis tècnics (clau 4.s.) 
 
El desenvolupament del sector precisa d’espais exclusius per a la implantació dels elements 
de localització concreta dels serveis urbans. Aquests espais estan destinats a la ubicació dels 
centres de transformació elèctrica, receptors de TV, dipòsits de gas, contenidors, ... i altres 
instal·lacions necessàries relacionades amb els serveis urbans.  
 
El Pla Parcial Urbanístic d’aquest sector preveu la ubicació d’una àrea per sistema de serveis 
tècnics a l’extrem nord-oest, en contacte amb els límits del sector per la banda del sòl no 
urbanitzable. Es tracta d’un punt que per la disposició de les línies elèctriques actuals és 
susceptible de situar-hi estacions transformadores d’energia elèctrica i altres elements. 
Aquesta zona es disposa amb façana a carrer per tal de no generar servitud en finques 
privades.  
 
La superfície destinada a sistema de serveis urbans és de 39 m2, que representa un 0,17 % 
del sector. 
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1.13.3  Sistema de parcs i jardins urbans (clau 5.s.)  
 
Els espais lliures del sector es situen a les proximitats del canal de rec que discorre pel límit 
oest del sector. Aquesta ubicació s’emmarca en la ordenació del conjunt del sòl industrial 
prevista en aquesta àrea que, juntament amb el sector industrial de l’INCASOL ha de 
permetre configurar una xarxa d’espais lliures paral·lela al canal de rec de manera que es 
garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec Susanna i generarà una barrera 
visual i ambiental entre les zones residencials de Les Forques i els nous sectors industrials.  
 
La màxima dimensió de la zona verda es situa a la banda sud i es prolonga cap al nord amb 
una faixa situada entre el canal i la parcel·la d’equipaments. 
 
La superfície del sistema d’espais lliures és de 2.765 m2 de sistemes d’espais lliures, que 
representa un 12,34 % del sector. 
 
L’espai destinat a sistema d’espais lliures es tractarà com una devesa al costat del canal amb 
una plantació d’arbrat i la disposició dels serveis urbans necessaris com el sistema de rec, el 
mobiliari urbà i l’enllumenat públic. 
 
Justificació del càlcul del sòl destinat a sistema d’espais lliures d’acord amb la legislació 
urbanística vigent: 
 
Càlcul d'acord amb el Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme: 
 
Superfície sector:  22.404 m2 
Sistema  d’espais lliures: mínim 10% sector =  2.240,40 m2 
 
Superfície prevista al Pla Parcial:      2.765,00 m2   
           Representa un 12,34 % del sector 

1.13.4  Sistema d’equipaments (clau 6.s.) 
 
Pel que fa referència als equipaments es preveu situar-los en una  única parcel·la  a l’extrem 
nord-oest del sector entre els espais lliures i la prolongació del camí del canal de rec. L’accés 
es preveu pel carrer Orenga. La superfície destinada a sistema d’equipaments és de 2.003,00 
m2     
 
Justificació del càlcul del sòl destinat a sistema d’equipaments d’acord amb la legislació 
urbanística vigent: 
 
Càlcul d’acord amb el Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme: 
 
Superfície sector:  22.404 m2 
Sistema  d’equipaments: mínim 5 % sector =  1.120,20 m2 
 
Superfície prevista al Pla Parcial:    2.003,00 m2  
       Representa un 8,94 % del sector 
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1.13.5   Zona industrial (Clau 7.s.) 
 
Com s’ha dit en l’exposició de la proposta, el sector es desenvolupa amb la voluntat de 
destinar-lo a zona industrial per ampliació de les indústries existents en el sòl urbà i per la 
implantació de noves activitats.  La posició prevista per als espais lliures i equipaments a la 
banda oest del sector i del sistema viari als límits nord, sud i est, permet obtenir un espai 
central ampli per a ubicar-hi la zona industrial. Aquesta zona central, sensiblement planera i 
regular, permet la disposició ordenada de parcel·les i obtenir una bona accessibilitat amb la 
prolongació dels carrers actuals del sòl urbà. En el futur, la connexió nord encara garantirà 
millor accessibilitat al sector. La superfície total de la zona industrial és de 13.842 m2, que 
representa un 61,78% de la superfície del sector.  
 

1.14 JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DELS PARÀMETRES U RBANÍSTICS 

 
El quadre que segueix permet visualitzar l’acompliment del planejament superior: 
 
Paràmetre urbanístic Modificació del Pla General  Pla Parcial Urbanístic 

 
Superfície del sector 22.404 m2 Has 22.4044 m2 
Índex d’edificabilitat màxim 0,60 m2/m2 0,60 m2/m2 
Espais lliures + Equipaments 
(mínim) 

20,60 % 21,28 % (12,34 % + 8,94 %) 

1.14.1   Edificabilitat 
 
Segons la Modificació del Pla General el coeficient d’edificabilitat bruta del sector és de 0,60 
m2/m2, cosa que representa un sostre edificable màxim de 13.442,40 m2.  
 
Superfície zona industrial (clau a7.i) 13.842 m2  
Coeficient net d’edificabilitat  0,80 m2/m2     
 
Total edificabilitat del sector  13.842 m2 x 0,80 m2/m2  = 10.753,92 m2 
 
10.753,92 m2 sostre possible al sector < 13.442,40 m2 sostre potencial del sector.  

1.14.2  Densitat 
 
Densitat màxima d’activitats segons planejament general: no es fixa. 
 
Superfície zona industrial (clau a7.i) 13.842 m2  
Superfície neta mínima per activitat: 1.000 m2 
 
Total densitat d’activitats del sector: 13.842 m2 / 1.000 m2/act. = 13 activitats  

1.14.3   Compliment d’objectius del planejament 
 
Les previsions contingudes en el present Pla Parcial Urbanístic permeten assolir, a més de 
l’acompliment normatiu justificat en els punts anteriors: 
 
1-. El desenvolupament de les previsions del planejament general de forma coherent amb el  

model territorial. 
2-. Un creixement racional en relació al consum de sòl i el model de desenvolupament urbà.  
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3-. Relligar la trama urbana del nucli del Pont del príncep amb la prolongació dels carrers 
actuals i l’obertura d’altres que els interrelacionen.  

5-. Més eficiència dels serveis urbans i de les infraestructures necessaris per a permetre el 
desenvolupament de les previsions del planejament general.      

1.14.4   Quadre de règim urbanístic del sector del Pla Parcial Urbanístic SUD Samar’t  
 
 Normativa Proposta 

 
Superfície sector:  22.404,00 m2 22.404 m2 100 % 
     
Viari:   3.755,00 m2 16,76 % 
Serveis urbans:   39,00 m2 0,17 % 
Espais lliures: 22.404,00 m2 x 10% 2.240,40 m2 2.765,00 m2 12,34 % 
Equipaments: 22.404,00 m2 x 5% 1.120,20 m2 2.003,00 m2 8,94 % 
     
Total reserva de sòl:   8.562,00 m2 38,22 % 
     

Sòl industrial:   13.842,00 m2 61,78 % 
     
Superfície edificable: 22.404 m2 x 0,60 m2/m2 13.442,40 m2  10.753,92 m2  

Densitat activitats:   13 activitats  

1.14.5   Cessions 

 
D’acord amb el que determina el Decret 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de 
la Llei d’urbanisme, les cessions gratuïtes comprendran el sòl destinat a sistema viari, espais 
lliures, parcs i jardins, equipaments i dotacions per serveis urbans. També constitueix cessió 
obligatòria el 10 % de l’aprofitament del sector. 

1.14.6   Quadre resum de superfícies de zones i sistemes 
 
Superfície sector:   22.404,00 m2 100 % 
     
Viari: 3.755,00 m2 16,76 %   
Serveis urbans: 39,00 m2 0,17 %   
Espais lliures: 2.765,00 m2 12,34 %   
Equipaments: 2.003,00 m2 8,94 %   
     
Total reserva de sòl:   8.562,00 m2 38,22 % 
     

Sòl industrial: 13.842,00 m2 61,78 % 13.842,00 m2 61,78 % 
 

1.15 INFRASTRUCTURES I SERVEIS URBANS 
 
El Pla Parcial conté els traçats, les característiques bàsiques i els criteris dels serveis a 
implantar en aquest àmbit d’acord amb el que determina l’article 65.2.e. del Decret 1/2010, de 
3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme: “... Opcionalment, les obres 
d’urbanització bàsiques es poden concretar en un document separat mitjançant un projecte 
d’urbanització” i l’article 82.2. del Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme. En aquest sentit la present documentació incorpora:  
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a) assenyalament dels traçats de les xarxes existents i dels traçats indicatius dels 
serveis que estableixi i, com a mínim, de les xarxes de subministrament d’aigua; reg i 
hidrants per incendi; de clavegueram; de distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat. 

b) La capacitat dels serveis d’acord amb les previsions de consum i d’abocaments 
derivades dels usos a implantar.  

c) La determinació dels serveis urbanístics a establir i la descripció de les de les 
característiques principals de les xarxes de serveis, les quals, llevat que concorrin 
motius justificats que ho impedeixin, han de ser soterrades.  

 
Els serveis a implantar o completar en el present Pla Parcial Urbanístic són els d’abastament 
d’aigua, xarxa de clavegueram i de pluvials, subministrament elèctric, enllumenat públic, xarxa 
telefònica i xarxa de gas. La major part d’aquests serveis es connecten directament a la xarxa 
pública. Per aquest document s’ha tingut en compte el traçat orientatiu que les companyies de 
serveis ens han facilitat a l’espera de tenir el traçat definitiu que haurà d’acompanyar al 
document d’aprovació provisional i definitiva del sector, un cop s’hagin incorporat al document 
tots els informes sectorials.   

1.15.1  Aigua potable. 
 
El forniment i subministrament d’aigua potable es realitzarà mitjançant una xarxa única 
soterrada, que es connectarà a la xarxa general existent en els carrers Orenga i Farigola.  
  
Les canonades seran de polietilè, amb les arteries principals de diàmetre mínim 100 mm, 
protegides amb 10 cm de sorra tot voltant. Així mateix caldrà preveure la instal·lació dels 
corresponents hidrants d'incendis, d'acord amb les normes NBE-CPI-96, i instal·lació als 
escocells dels arbres de la corresponent xarxa per a reg de goteig. Es col·locaran escomeses 
en totes les parcel3les, equipaments públics i espais lliures.  
 
La xarxa esquemàtica es troba reflectida en el corresponent plànol de serveis urbans.  
 
CONDICIONS PARTICULARS 
 
Rases 
Es formarà la rasa d’alçada indicada en els plànols, de manera que la part superior quedi mes 
ample que la inferior, intentant evitar la caiguda de material dins de la rasa. Es col·locarà una 
base de sorra reciclada i damunt el tub. S’acabarà de cobrir del tub i s’afegirà una capa de 10 
cm més de sorra, per aconseguir un recobriment total del tub. Es reomplirà la rasa amb el 
mateix material extret, vigilant la no presencia d’elements punxants, en capes de 20 cm, 
compactades per assolir el 95 del PM. 
 
Tubs 
Els tubs seran de polietilè, aptes per aigua potable, de 10 atm de pressió mínima. Els altres 
elements (colzes, brides, tes, ...) també seran de plàstic. Es col·locarà a 15 cm sobre la 
generatriu superior del tub una malla de color blau com a element de senyalització de la 
mateixa, 
 
Vàlvules de comporta 
S’instal·laran soldades contra l’element de derivació o de connexió sempre que sigui possible. 
En general l’accionament serà amb quadradet . Aquest quedarà com a màxim a 40 cm. per 
sota de latapa de la vorera.Si cal s’instal·larà un allargament telescòpic del mateix fabricant de 
la vàlvula per complir el punt anterior. 
 
S’instal·larà una arqueta de registre per l’accés al comandament. Estarà formada per un tub 
de PVC de Ø 90 mm. formigonat al seu voltant i acabat amb un trampilló de fosa GGG-50 
amb una alçada de entre 15 i 25 cm. i amb una tapa d’accés de fosa GGG- 50 rodona de 
entre 9 i 16 cm. de diàmetre. 
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Les previsions a tenir en compte per a realitzar els càlculs seran les següents: 
 
� cabal per ús domèstic residencial  Qdomèstic =   250 l/(hab·dia) 
� cabal per equipaments   Qequipament =  4,0 l/(m2·dia) 
� cabal per enjardinament   Qenjardinmanet =  2 l/(m2·dia) 
� cabal per arbrat     Qarbrat =   13,2 l/(u·dia) 
� cabal per neteja viària    Qnejeta =   1,2 l/(m2·dia) 
� cabal destinat a l’extinció d’incendis   Qincencis =   1000 l/(mn·ut) 
 
Pel desenvolupament de l’abastament d’aigua en el Pla Parcial es tindran en compte les 
següents reglamentacions: 
 
- Orden 28 de julio de 1974 que aprueba el pliego de prescripciones técnicas grales. para tuberías de 
abastecimiento de agua. (BOE núm 236 de 2/10/74). Correc. (BOE núm. 260 de 30/10/74). 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.(BOE núm. 45 de 21/02/03). Correc. (BOE núm.54 de 4/3/03).  
- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. (BOE 
núm. 257 de 26/10/2007) 
- Norma NBE - CPI - 96 "Protecció contra incendis". 
- CTE 

1.15.2   Sanejament i pluvials 
 
Es proposa un sistema separatiu amb una xarxa per a aigües residuals i una altra per aigües 
pluvials. Les dues es connectaran a les xarxes existents als carrers Orenga i Farigola que 
tenen un dimensionat suficient per a la recollida del nou sector.  
 
Els tubs seran de PE corrugat de doble paret i junta de goma segons norma ASTM. Les tapes 
de registre dels pous seran de fosa dúctil de 60 cm de diàmetre, autoestables i de càrrega de 
trencament de 40 T com a mínim. Els embornals seran amb reixa suficient i practicable i 
combinats amb captacions tipus vorada, amb capacitat de càrrega de trencament de 25 T.  
 
La xarxa de recollida d’aigües pluvials incorporarà sistemes de retenció de residus i/o 
productes contaminants, especialment carburants i olis, per tal d’evitar episodis de 
contaminació de les aigües superficials i subterrànies. Amb una xarxa d’aquestes 
característiques, les aigües pluvials poden abocar-se al torrents i drenatges naturals de la 
zona.  
 
La xarxa esquemàtica es troba reflectida en el plànol de serveis corresponent.  
 
CONDICIONS PARTICULARS 
 
Rases 
L’amplada de les rases serà de 50 cms més que el diàmetre de la tuberia, per permetre la 
bona col·locació dels tubs i el seu perfecte anellat. Es formarà la rasa amb mes amplada 
segons anem guanyant alçada, intentant deixar les terres laterals estables per si mateixes. 
Quan això no sigui possible, i sigui evident el perill de caiguda de les terres laterals, l’empresa 
constructora tindrà el deure de col·locar els elements necessaris de protecció i seguretat per 
tal d’evitar accidents. 
 
La profunditat de la rasa la dona la cota de llit de pou indicada en els plànols, tenint en compte 
que s’haurà d’excavar 15 cm més de solera de pou. Un cop excavada i comprovada la rasa, 
s’estendrà una capa de sorra, en aquest cas reciclada de material de construcció, de 15 cm 
de gruix sobre la que descansarà el tub, es col·locarà aquest, es comprovarà la pendent i 
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s’acabarà de cobrir amb sorra reciclada. Desprès es reomplirà la rasa amb el mateix material 
extret de la rasa, amb tongades de 20 cm i compactades per assolir el 95% del PM i 
comprovant la no existència d’elements punxants. 
 
Canonades 
Totes les canonades seran de polietilè, de doble capa, amb la capa interior llisa i l’exterior 
corrugada. Els diàmetres i situació són els indicats en el plànol. Es comprovarà la perfecta 
alineació i pendent del tubs. 
 
Pous de registre 
Es construiran els pous de registre (Ø1000) en les connexions entre col·lectors, en els canvis 
de direcció del col·lector i cada 40-50 metres de col·lector. Els pous descansaran sobre una 
solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, formant el canaló formigonant fins a mig tub. Les 
arrencades dels pous seran fets in situ, amb paret de 15, en la seva part inferior, i deixant-lo 
remolinat lliscat. Després es poden col·locar anells de formigó prefabricat i finalment el con 
prefabricat de formigó on es col·locarà el marc i la tapa. 
 
Embornals 
Els embornals seran prefabricats de formigó de 80x30x70 interiors, amb marc i reixa abatible 
de fosa, classe C-250, de mides 80x30, tipus Delta 80 o similar. 
 
Per al dimensionament de la xarxa es tindran en compte les següents normes: 
 
- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, que establece los criterios técnicos para la valoración de los 
daños al dominio publico hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas 
residuales. (BOE núm. 25 de 29/01/08). Correc. (BOE núm. 48 de 25/02/2008). 
- Instrucción 4.1-IC sobre obras pequeñas de fábrica. Orden de 8 de julio de 1964 (BOE núm. 9 de 
11/01/65). Modificada por la Instrucción 4.2-IC y por la Instrucción 5.2-IC. 
- Instrucción 4.2-IC sobre obras de paso de carreteras. Orden de 3 de junio de 1986 que aprueba la 
colección de pequeñas obras de paso de carretera (BOE núm. 147 de 20/06/86).  
Instrucción 5.1-IC sobre drenaje. Orden Ministerial de 21 de junio de 1965 (BOE núm. 223 de 17/09/65), 
modificada por la Instrucción 5.2-IC  
- Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial. Orden de 14 de mayo de 1990 (BOE núm. 123 de 
23/05/90).  
- Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 
Orden Circular 17/2003 
- CTE 

1.15.3  Xarxa elèctrica 
 
Es preveu el soterrament de la línia aèria que actualment travessa els sector en sentit nord-
sud fins al al E.T. de Samar’t. Aquesta xarxa discorrerà soterrada pels vials que es projectes a 
partir d’una conversió que se situarà a ‘extrem nord-oest del sector.  
 
En el present pla parcial es realitza una estimació de necessitats de subministrament elèctric, 
però serà el projecte elèctric, adjunt al projecte d’urbanització, que analitzarà les necessitats 
potencials de consum, intentant assolir el màxim equilibri de la xarxa. La instal·lació serà 
soterrada i complirà tot el que disposa el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les Seves 
Instruccions Complementàries, principalment la MI-BT006 ja que es tracta d’una instal·lació 
subterrània, així com les directrius de la Cia. subministradora. Cas d’ésser necessària la 
implantació d’una estació transformadora, aquestes instal·lacions es col·locaran dins les 
zones previstes per a serveis urbans.  
 
El projecte elèctric contemplarà així mateix el Reglament d’escomeses Elèctriques (R.D. 
22949/1982). 
 
 La xarxa esquemàtica es troba reflectida en el plànol de serveis corresponent. 
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1.15.4  Enllumenat públic. 
 
La xarxa d’enllumenat públic es desplegarà pels vials dels sector amb una distribució de 
llumeners a un únic costat. Es disposarà d’una xarxa independent per al sector que es 
distribuirà a partir de l’escomesa i quadre de protecció.  
 
La xarxa d’enllumenat públic seguirà l’esquema bàsic proposat en el plànol corresponent, amb 
distribucions unilaterals segons l’amplada i la importància dels carrers. La instal·lació tindrà 
una encesa a partir d’un rellotge que també donarà l’ordre de la mitja apagada. Les 
lluminàries seran de tipus similar als sectors veïns respectant sempre les condicions de 
mínima contaminació lumínica. S’hi instal·laran làmpades de vapor de sodi. Les alçades del 
bàculs i disposició de les lluminàries es concretarà en el projecte d’urbanització.  
 
La il·luminació mitja a implantar seguirà les directrius de la ITC-EA-02 sobre il·luminació 
exterior. Agafem la classificació D3-D4 per al carrer (carrers de baixa intensitat de trànsit), i 
ens defineix un tipus de il·luminació S3/S4, amb les següents necessitats: 
 

Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E  

 

 
CONDICIONS PARTICULARS 
 
Rases 
La canalització es realitzarà sempre que sigui possible per la vorera, paral·lela a la vorada, 
amb tub flexible de PVC de Ø80 mm, a una profunditat mínima de 40 cms. En els creuaments 
es reforçarà recobrint-lo amb formigó. La xarxa d’enllumenat públic es protegirà amb 15 cm de 
formigó al voltant del tub al seu pas pels escocells dels arbres. 
  
Línea 
Les línies de distribució seran tetrapolars, amb una secció mínima fins el final de l’actuació de 
4x6 mm2 (soterrada). Es realitzarà la connexió equipotencial de terres entre la instal·lació 
d’enllumenat públic i el mobiliari urbà metàl·lic pròxim a aquesta. 
 
Quadre elèctric 
El quadres elèctrics actuals es modificaran i ampliaran per tal d’assolir la capacitat de les 
noves lluminàries de les places. La instal·lació preveurà equips d’encesa de doble nivell i línia 
de comandament de 1x2,5 mm2. La tensió de subministrament serà trifàsica 380/220 V. El 
quadre d’enllumenat seguirà l’esquema establert per la companyia de manteniment. 
 
El Pla Parcial, en el seu desenvolupament contemplarà les següents reglamentacions: 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE 224 de 
18.09.2002). Deroga el Decreto 2413/1973 de 20/09/73, sus instrucciones técnicas complementarias y 
todas las disposiciones que los desarrollan y modifican 
- Regulació del procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. Decret 363/2004, de 24 d’agost (DOGC 4205 de 26/08/04) 
- Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, que  
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Deroga el Decreto 3151/1968 de 
28 de noviembre. (BOE 68 de 19/03/08)  Correc (BOE núm. 174 de 19/07/08 y BOE núm 120 de 
17/05/08). 
- Alumbrado de carreteras. Orden Circular de 31 de marzo de 1964 que aprueba la 9.1-IC sobre 
alumbrado de carreteras, aprobada por orden circular  
- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. (1999) 
- Orden de 12 de junio de 1989, establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización 
de trafico). (BOE núm. 161 de 7/07/89) 
 - Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el RD 2642/85 que se declara de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 
alumbrado exterior y señalización de trafico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
(BOE núm. 99 de 26/04/89) 
 - Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC 
Núm. 4378 de 05/05/2005) 

1.15.5   Xarxa de comunicacions. 
 
El projecte d’urbanització preveurà l’actualització i implantació de les xarxes de comunicacions 
de telèfons i transmissions telemàtiques, per tal de facilitar les comunicacions internacionals 
eficaces i ràpides dels usuaris.  
 
CONDICIONS PARTICULARS 
 
Rases 
S’excavaran fins a tenir les cotes d’alçades indicades en el plànol corresponen i després es 
formigonaran, deixant col·locats els tubs indicats. Acabarem d’omplir les rases amb material 
procedent de l’excavació, amb tongades de 25 cms i compactades. Els tubs seran 
subministrats per la companyia. 
 
Arquetes 
Les arquetes seran prefabricades de formigó, amb les mides assenyalades segons els detalls 
del plànol corresponent. 

1.15.6   Xarxa de gas 
 
Es projecte una xarxa completa i de nova implantació pel que fa al subministrament del gas 
ciutat. Aquesta xarxa es preveu connectada als ramals en alta que subministraran el 
combustible des de la xarxa actual.  
 
CONDICIONS PARTICULARS 
 
Rases 
S’excavaran fins a tenir les cotes d’alçades indicades en el plànol corresponen i després es 
formigonaran, deixant col·locats els tubs indicats. Acabarem d’omplir les rases amb material 
procedent de l’excavació, amb tongades de 25 cms i compactades. Els tubs seran 
subministrats per la companyia. 
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1.15.7   Canal de reg 
 
El sector està travessat, en sentit oest-est, per un canal de reg en superfície que discorre des 
del canal principal situat al límit de ponent del sector cap a la banda de llevant i desprès en 
direcció nord, per a connectar cap a la carretera N-IIa.  
 
Es preveu el soterrament d’aquest canal d’acord amb les característiques que en resultin de 
l’informe de l’ACA i segons les obres que ja es varen realitzar pel soterrament del tram que 
discorre pel camí de Les Forques prop del mas Fermí.  
 
El traçat proposat es recull en el plànol corresponent.  
 

1.15.8  Senyalització. 
 
S’implantarà una senyalització horitzontal i vertical que garanteixi la seguretat de les persones 
i vehicles que han de transitar per aquest sector.  
 
Els passos de vianants i altres indicacions de senyalització horitzontal (Stop, Cediu el pas, 
Fletxes de sentit, etç) es realitzaran amb pintura antilliscant de dos components i estesa amb 
llana. Les línies contínues indicadores d’aparcaments o sentits de circulació es pintaran a 
pistola d’aire a pressió.  
 
Els senyals verticals seran de 60 cms embotits i pintats al foc (segons normes MOPU) i es 
col·locaran, com a mínim, a 2,20 m del paviment. 
 
El Pla Parcial, en el seu desenvolupament contemplarà les següents reglamentacions: 
 
- Orden Circular 304/89 MV, de 21 de junio   
- Orden de 28.12.1999 (BOE núm. 24 de 28.01.2000) 
- Orden Ministerial de 16.07.1987 (BOE del 4.08 y 29.09). Corrección errores (BOE 233 de 29-09-87). 
 

1.15.9  Arbrat i jardineria 
 
La zona industrial s’ha previst amb carrers d’amplada suficient de manera que permetin la 
col·locació, com a mínim en una vorera, d’elements d’arbrat excepte en el viari de vianants 
situat al límit est dels sector. En els espais lliures i d’equipaments es realitzarà una plantació 
ordenada d’arbres de ribera donada la seva proximitat al canal de rec. S’hi preveurà un 
sistema de reg per goteig.  
 
Com a terra vegetal necessària per als espais lliures i escocells s’utilitzarà la extreta en les 
tasques de neteja prèvia de les finques que s’acopiarà per a posterior utilització.  
 
Les espècies arbòries utilitzades per a la plantació de les zones verdes seran autòctones i les 
plantes utilitzades en la jardineria seran d’espècies mediterrànies que requereixin poca 
aportació hídrica.   
   

1.15.10 Pavimentació. 
 
Els carrers de connexió amb la xarxa de carrers existents (carrer Farigola i Orenga) es 
continuaran amb la mateixa secció pel que fa a la calçada però s’ampliaran en la zona 
d’aparcament i voreres d’acord amb els plànols d’ordenació del Pla Parcial. S’utilitzaran els 
mateixos materials que en els carrers existents. Això vol dir que formarem una secció amb 
calçada central i voreres laterals, a diferent nivell. El carrer que es destina a vianants tindrà un 
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tractament similar a les voreres. En termes generals es preveuen les voreres amb vorada 
prefabricada de formigó i vorera de formigó i la calçada d’aglomerat asfàltic. A un costat s’hi 
col·locarà arbrat. 
 
El paviment de la calçada s’ha calculat a partir del tipus de esplanada (E2) i el tipus de trànsit 
(V4), amb aquestes dades resulten unes seccions mínimes de: 
 

 15 cm de subbase de tot-ú, compactada al 96% PM 
20 cm de base de tot-ú, compactat al 98% PM.  
6 cm d’aglomerat asfàltic. 
 

S’ha considerat l’oportunitat de col·locar la capa de sub-base amb material reciclat, procedent 
de planta de reciclatge de material d’obra. 
 
En la definició de rasants, amplades i pendents de les zones de vianants i guals es tindrà en 
compte el compliment de les determinacions sobre supressió de barreres arquitectòniques.  
 
La pavimentació dels carrers s’ha tingut en compte tenint en compte el tràfic a que estaran 
sotmesos, amb l’observança de la següent normativa: 

Normes generals: 
- Instrucción 3.1-IC sobre características geométricas y trazado.  Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se aprueba la norma 3.1.IC.Trazado, de la Instrucción de Carreteras (BOE núm 28 de 2/02/00). 
Orden de 13 de septiembre de 2001 de modificación parcial de la Orden de 16/12/97 y de la Orden 
27/12/99 (BOE núm.231 de 26.09.2001). 
- Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad. Publicadas en 1988, con apoyo informático. 
- Carreteras urbanas. IC603. Recomendaciones para su Planteamiento y Proyecto. 
- Carreteras Urbanas. IC 620. Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. MOPTMA 
(1995, 1ª reimpresión 1996). 
 
Secció transversal: 
- Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles de 
proyecto.Publicada en noviembre de 1966. 
- Anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en carreteras. Comunicación nº 5PI, de 1978 

 

1.16 MESURES DE REDUCCIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS 
 
Seguidament es detallen un seguit de mesures que, d’acord amb l’informe ambiental, han de 
ser contemplades en els projectes d’obra i urbanització que s’executin en el sector SUD 
Samar’t. 

1.16.1 Procedència dels materials 
 
Les necessitats d’aportació de materials de rebliments o fabricació d’àrids s’haurà de cobrir 
recorrent a explotacions extractives de la zona, degudament legalitzades d’acord amb la 
normativa vigent sobre Restauració d’Activitats Extractives.  

1.16.2 Protecció dels sòls i terra vegetal 
 
El projecte d’urbanització haurà d’incorporar un estudi detallat de les disponibilitats i 
necessitats de terra vegetal que s’hauran de gestionar, en primer terme amb les aportacions 
del propi sector.  
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1.16.3 Protecció de la hidrologia superficial 
 
El projecte d’urbanització es redactarà en base a un estudi dels drenatges superficials de la 
zona. 
 
Els projectes executius de vialitat hauran de definir la xarxa de recollida d'aigües pluvials, 
inclosos tots els elements complementaris (arquetes, connexions, dipòsits i, en el cas 
necessari, estacions de bombament). 
 
Les aigües pluvials recollides a les cunetes dels vials podran ser abocades als torrents i 
drenatges naturals de la zona. Tanmateix, tenint en compte que en els vials de circulació 
rodada s’acumulen molts contaminants (olis, hidrocarburs, metalls pesants, etc.), la xarxa de 
recollida de pluvials haurà de preveure sistemes de filtració o depuració d'aquestes aigües 
per evitar episodis de contaminació a les aigües superficial i subterrànies. Per tant, el sistema 
de drenatge superficial del sector incorporarà les instal·lacions necessàries per a la retenció 
de residus o productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui 
arrossegar l’aigua d’escorrentia superficial. 
 
Qualsevol altra intervenció sobre torrents i drenatges naturals haurà de respectar al màxim les 
seves condicions inicials: amplada de les lleres de circulació ordinària i de crescudes, 
materials, sinuositat, bandes de vegetació de ribera, comunicació entre la circulació superficial i 
la subterrània, etc. 

1.16.4 Protecció de la hidrologia subterrània 
 
S’evitaran les obres d’urbanització (edificacions, vials, etc.) sobre terrenys el nivell superior 
dels quals se situï a menys d'1 m respecte del nivell mitjà de l’aqüífer.  
 
S’evitarà l'ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que s'hagin d’utilitzar en 
obres de fonamentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànies. 

1.16.5 Protecció i potenciació de les comunitats vegetals naturals 
 
En la zona destinada a espais lliures del sector situada a les proximitats del canal de rec que 
discorre pel límit oest del sector, es tractarà com una devesa al costat del canal amb plantació 
d’arbrat de manera que es garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec Susanna i 
generarà una barrera visual i ambiental. 

1.16.6 Ús d’espècies autòctones 
 
Els projectes d’obra i urbanització hauran de preveure l’elecció de les espècies a implantar en 
el sector a partir dels següents criteris: 
 
Evitar l’ús d’espècies al·lòctones de comportament expansiu o invasor, com Acer negundo, 
Buddleja, Cortaderia selloana, Lonicera japonica. Populus canadensis, Populus deltoides, 
Pyracantha, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, etc. 
 
No introduir espècie piròfiles per tal de minimitzar el risc d’incendi. 
 
No triar espècies que afavoreixin la introducció i propagació del foc bacterià, d’acord amb el 
Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc 
bacterià (Erwinia amylovora). Aquestes espècies són les que citem a continuació: 
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Nom científic Nom comú 
Chaenomeles sp. 
Crataegus sp. 
Cotoneaster sp.  
Cydonia sp.  
Enobotrya sp.  
Malus sp.  
Nespilus sp.  
Pyracantha sp. 
Pyrus sp.  
Sorbus sp. 
Stranvaesia sp. 

-  
Arç blanc 
Cotoneàster 
Codonyer 
Nesprer del Japó  
Pomera 
Nesprer 
Piracant 
Perer 
Moixera blanca 
- 

 

1.16.7 Mesures per a la protecció de la fauna 
 
Es potenciarà l’existència de franges de vegetació arbòria i/o arbustiva que permetin el 
manteniment de la connectivitat entre els diversos espais naturals que es mantenen fora de 
l’àmbit del Pla Parcial. Concretament el canal de rec que discorre pel límit oest del sector, es 
tractarà com una devesa al costat del canal amb plantació d’arbrat de manera que es 
garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec Susanna i generarà una barrera 
visual i ambiental. 

1.16.8 Mesures de protecció del patrimoni cultural 
 
En el cas que apareguin restes d’interès patrimonial o cultural, s’informarà degudament a 
l’autoritat competent, que en aquest cas recau en el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, que determinarà quin ha de ser el tractament i el destí final de les restes 
trobades. 

1.16.9 Mesures d’integració paisatgística 
 
En la zona destinada a espais lliures del sector situada a les proximitats del canal de rec que 
discorre pel límit oest del sector, es tractarà com una devesa al costat del canal amb plantació 
d’arbrat de manera que es garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec 
Susanna i generarà una barrera visual i ambiental. 
 
En el cas que sigui necessària una modificació del perfil original del terreny (en desmunts o 
terraplens) aquesta s’haurà de dimensionar tenint en compte de no modificar 
significativament la morfologia actual del territori. Es recomana no modificar el relleu 
actual en alçada superior a 1,5 m de desmunt o de terraplè, excepte en aquelles zones en 
les quals, per raons de seguretat, sigui necessari un moviment de terres de major magnitud. 
 
Només es permetran els rètols que facin publicitat d’activitats que es desenvolupen en el 
sector objecte d’ordenació. Els cartells publicitaris s’ajustaran a les dimensions i 
característiques que fixa l’ordenança municipal.  

1.16.10 Mesures per garantir el manteniment de la qualitat acústica 
 
Limitar la velocitat de circulació dels vehicles a 50 km/h a tots els vials de circulació rodada. 

1.16.11 Mesures per evitar la contaminació lluminosa 
 
El Flux a l’Hemisferi Superior del total Eficaç (FHS) que és el tant per cent de la llum produïda 
per la lluminària que es projecta cap al cel a partir del nivell de l’horitzó i que, per tant, és llum 
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perduda. L’Institut d’Astrofísica de Canàries, ha determinat un tant per cent de FHS tolerable 
per cada tipus de lluminària: 

� Lluminàries d’ús vial % FHS<0,2> 

� Lluminàries d’ús  vianant % FHS<1,5> 

� Lluminàries d’ús només vianant % FHS<2> 

� Lluminàries d’ús ornamental % FHS<5> 

 

1.17 PLA D’ETAPES, DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D’ACT UACIÓ 

 
Es preveu el desenvolupament de l’àrea definida en el present Pla Parcial urbanístic en un 
únic polígon i una única etapa, atesa la superfície del seu àmbit i el millor repartiment de 
càrregues i beneficis que això comporta. La durada màxima d’aquesta etapa serà de quatre 
anys, si bé es preveu el començament de les obres d’urbanització en un període màxim de 
dos anys des de l’aprovació definitiva del corresponent projecte. El termini per procedir a 
l’edificació dels solars serà de vuit anys a partir del final de les obres d’urbanització i la posta 
en servei de les infraestructures.  
  
Pel que fa referència al desenvolupament de la urbanització, es consideraran com a 
prioritàries les obres corresponents a la xarxa viària. Es procedirà a la cessió dels terrenys 
qualificats de sistemes en el present Pla Parcial Urbanístic (vitalitat, zones verdes, 
equipaments i serveis urbans), així com al lliurament de les obres d’urbanització un cop 
aquestes hagin estat finalitzades. 
 
Es preveu iniciar les obres d’urbanització immediatament després que s’obtingui l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització del sector i del projecte de reparcel·lació. En qualsevol 
cas s’iniciaran en un termini màxim de 2 anys des de que es disposi de la totalitat de les 
autoritzacions.  
 
Entre els sistemes d’actuació previstos per la llei, es fixa com a sistema d’actuació per a 
l’execució del present pla parcial el sistema de  reparcel·lació amb la modalitat de 
cooperació , d’acord amb el que determina el Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 

1.18 AVALUACIÓ ECONÒMICA 

1.18.1   Valor dels terrenys 
 
D’acord amb les transaccions efectuades en zones properes i en el mateix municipi de finques 
urbanitzables el preu del terreny inicial es fixa en 15 euros / m2 d’acord amb l’ús i situació dels 
terrenys i els criteris del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo i el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que 
se aprueba el reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo :  
 
Valor del sòl:      22.404 m2 x 15 euros / m2 = 336.060 euros  

1.18.2   Cost de les obres d’urbanització. 

 
El cost aproximat de les obres d’urbanització es pot determinar segons el mètode d’estimació 
del M.S.V. (metres quadrats de superfície de vial), mètode tret de l’anàlisi estadística de 
diferents actuacions i que estableix el cost de les obres, incloent-hi el de xarxes de servei i el 
moviment de terres, si bé el cost real de les obres serà el que resulti dels corresponents 
projectes d’urbanització.   
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El cost d’execució de les obres d’urbanització serà,  
d’acord amb el projecte d’urbanització redactat:      564.724,65 euros   
 
Obres exteriors al sector:  (9,48 % sobre 624.177 euros P.R. Incasol)     59.171,97 euros 
 
Conveni ACA. Obres sanejament en alta         58.839,00 euros 
 
Total obra d’urbanització:                    682.735,62 euros  

1.18.3   Despeses de gestió 
 
Comprèn els documents urbanístics, topografia, direcció d’obra, geotècnics i altres despeses 
de gestió.  
Cost estimat (15% pressupost):         81.755,83 euros 
Participació en despeses prèvies del sector urbanitzable:   
(9,48 % sobre el 50% de 1.816.649 euros P.R. Incasol)      86.109,16 euros  
 
Total despeses de gestió:       167.864,99 euros 

1.18.4   Valor total 

 
Valor del terreny:          336.060,00 euros  
Cost de la urbanització:              682.735,62 euros                 682.735,62 euros 
Despeses de gestió:   167.864,99 euros   167.864,99 euros 
 
Total (sense IVA):           850.600,61 euros           1.186.660,61 euros 

Finançament previst i repercussió 
 
Les despeses d’implantació de serveis i urbanització dels diferents sectors aniran a càrrec 
dels propietaris inclosos en l’àmbit corresponent que n’obtinguin aprofitament privat. Les 
despeses inclouran, d’acord amb les determinacions del Decret 1/2005 de 26 de juliol, les 
obres exteriors necessàries pel desenvolupament urbanístic de cada àmbit.  
 
El cost global de desenvolupament urbanístic del sector d’activitats econòmiques SUD 
SAMAR’T, és de 850.600,61 euros, que considerant que la superfície del SUD SAMAR’T és 
de 22.404 m2 i el sostre edificable de 13.442,40 m2, representa una repercussió sobre sòl 
brut de 37,97 euros / m2 i sobre el sostre edificable de 63,28 euros/m2.   
 
A la vista de la repercussió econòmica per m2 de superfície, tant del valor del sòl com de les 
despeses d’urbanització i a la vista dels valors de mercat de les parcel·les urbanitzades, es 
pot considerar que la urbanització és totalment viable a efectes econòmics.   
 

1.19 PARTICIPACIÓ CITADANA I INFORME ADMINISTRACIONS 

 
El dia 22 de febrer de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Parcial del 
sector SUD SAMAR’T. El dia 9 de març de 2012 es va publicar l’edicte al DOGC nº 6084 i el 
dia 12 de març de 2012, al BOP de Girona nº 50. El dia 15 de març de 2012 l’edicte de 
l’aprovació inicial es va publicar al diari El Punt Avui. En el període d’informació pública no es 
varen presentar al·legacions.  
 
D’acord amb el requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha procedit a la 
tramitació de la Decisió Prèvia d’Avaluació Ambiental amb la tramesa del document urbanístic 
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i ambiental. La decisió és que no és necessària l’Avaluació Ambiental del Pla Parcial 
urbanístic i, per tant, es procedeix a una nova aprovació inicial del document.  
 
D’acord amb el resultat de les consultes a les diferents administracions sectorials realitzades 
en el primer període d’exposició al públic, el present document recull els següents aspectes:  
 
Agència Catalana de l’Aigua 
 
L’informe posa de manifest la necessitat de disposar de l’informe del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en relació a les actuacions al 
canal de rec que travessa el sector.  
 
D’acord amb l’informe de l’ACA s’haurà de justificar la suficiència de recursos hídrics per 
abastar el sector i les obres d’ampliació o millora de les xarxes d’abastament o clavegueram 
exteriors al sector que siguin necessàries.  
 

Es justifica la suficiència de recursos mitjançant certificació de l’empresa FISERSA 
contractada per l’ajuntament de Vilafant.   

 
S’haurà de preveure l’espai per al sanejament autònom del sector sens prejudici que es pugui 
signar el conveni de sanejament abans de l’aprovació del projecte d’urbanització.  
 

Donat que les obres s’han de realitzar a curt termini, d’acord amb la resposta de l’ACA 
de 27 de novembre de 2012, no cal fer la reserva de sòl.  

 
S’ ha introduït la obligació normativa de la instal·lació dels mecanismes necessaris per a la 
retenció de residus i productes contaminats en la xarxa de recollida d’aigües pluvials.  
 

S’ha incorporat a l’article 10 de les normes urbanístiques.     
 
L’informe posa de manifest la necessitat de la signatura del conveni entre l’ACA i l’Ajuntament 
de Vilafant, que actua com a promotor per la participació del sector en les despeses 
d’execució d’aquesta infraestructura.  

 
L’estudi econòmico-financer s’ha modificat per incorporar-hi la valoració econòmica 
resultant de la proposta del conveni de sanejament en alta, modificada, també, en 
l’escrit de 27 de novembre de 2012.  

 
 
Direcció General de Comerç .  
Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya  
 
En l’informe de la DGC es fa la consideració de la necessitat que l’ajuntament de Vilafant 
procedeixi a la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC). En relació al sector 
concret, de l’informe de l’esmentat organisme en resulten les següents prescripcions: 
 
-. Necessitat d’incorporar les referències normatives de la legislació vigent en matèria de 
comerç, Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 
normativa sectorial que el substitueixi pel que fa a la definició de l’ús comercial i classificació 
dels establiments.  
-. Que en aquest sector s’hi poden implantar els establiments comercials singulars (ECS).  
-. Que, respecte de l’admissió de l’ús “estacions de serveis expedidores de carburants”, la 
disposició addicional del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, permet la incorporació d’un 
petit establiment comercial complementari amb una superfície de venda de fins a 200 m2. 
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Es dona compliment a aquests requeriments i recomanacions per a una major precisió 
dels usos comercials amb la incorporació de les referències normatives i la precisió de 
la tipologia d’establiments comercials a l’apartat “condicions d’ús” de la regulació de la 
zona industrial aïllada (clau a.7.s).   

 
-. Que, pel que fa a l’admissió de l’ús comercial dins el sistema d’equipaments (clau 6s) en 
cas que es prevegi la implantació d’un mercat municipal, li són d’aplicació els criteris de 
localització de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials.  
  

Donada la situació poc cèntrica i allunyada de les àrees residencials, no es preveu la 
implantació de cap mercat municipal en la zona d’equipaments del pla parcial.  

 
Ajuntament de Vilafant 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb els propietaris del sector i els organismes 
competents, l’Ajuntament de Vilafant, amb la voluntat d’obtenir un desenvolupament més 
sostenible i energèticament eficient, considera necessari admetre, a de les zones edificables, 
la implantació d’instal·lacions de producció d’energia renovable.   
 

S’incorpora a l’apartat “condicions d’ús” de la zona industrials aïllada (clau a.7.s) la 
possibilitat d’implantació d’instal·lacions d’energies renovables.   

 
Es realitza la correcció de dades numèriques i escrites detectades en el document i es 
completa l’informe ambiental. 
 
Dirección General de Aviación Civil   
Ministerio de Fomento  
 
Donat que l’àmbit d’actuació es troba dins l’envolvent de servituds aeronàutiques legals, es va 
sol·licitar informe a la Direcció General d’Aviació Civil que ha resultat favorable amb la 
condició que la instal·lació postes, antenes, aerogeneradors, etc, requerirà un informe 
favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.    
 

La condició sobre la necessitat de disposar de l’informe de l’AESA en el tràmit de 
projectes d’obres o instal·lacions, s’incorpora a la normativa de la zona Industrial 
aïllada en relació a la instal·lació d’aerogeneradors.    

 
 
 
Figueres, febrer de 2013. 

 
 
Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte 
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2 NORMES URBANÍSTIQUES 
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2.1 TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS. 

CAPÍTOL 1 - NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA 

2.1.1 Art. 1 - Naturalesa 

 
Aquest Pla té la condició de Pla Parcial urbanístic en sòl urbanitzable delimitat i respecta en 
totes les seves determinacions el Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, així com els respectius reglaments d’aplicació. 

2.1.2 Art. 2 - Àmbit territorial. 

 
L’àmbit territorial d’aquest Pla Parcial urbanístic és d’assenyalat en els plànols de projecte 
corresponents, dintre del terme municipal de Vilafant, comarca de l'Alt Empordà. 

2.1.3 Art. 3 - Vigència. 

 
Aquest Pla Parcial urbanístic entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el 
que disposa l'art. 94 del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

2.1.4 Art. 4 - Obligacions. 

 
Els particulars i l’administració estaran obligats a acomplir les disposicions contingudes en 
aquest Pla. 

2.1.5 Art. 5 - Interpretació del Pla. 

 
La interpretació del present Pla i de les seves ordenances es farà d’acord amb el seu 
contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En cas de dubte o imprecisió, prevaldrà 
la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments públics, així com els plànols a 
escala més detallada prevaldran sobre els d’escala més petita, pel seu major grau de precisió. 
 
En tot cas, i per tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà 
al que determinen les normes del Pla General de Vilafant. 

2.1.6 Art. 6 - Determinacions del Pla. 

 
Les determinacions del Pla Parcial es despleguen en els següents documents: 
- Memòria. 
- Plànols d’informació i ordenació. 
- Normes urbanístiques. 
- Pla d’etapes. 
- Avaluació Econòmica. 
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2.1.7 Art. 7 - Promoció i tramitació.  

 
El present Pla Parcial és de promoció pública i la seva tramitació s’ajustarà al que disposen 
els articles 65, 66, 86 i concordants del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 

2.2 TÍTOL SEGON - REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 

 
CAPÍTOL 1 - QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA 

2.2.1 Article 8. Qualificació. 

 
El sector SUD Samar’t ve definit a la modificació del Pla General de Vilafant amb la 
qualificació de sòl urbanitzable sotmès a Pla Parcial urbanístic, on es fixen les seves 
condicions de desenvolupament.  

2.2.2 Article 9. Parcel·lacions. 

 
Conforme a les determinacions del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, estarà subjecta a prèvia llicència qualsevol parcel·lació urbanística 
dintre l’àmbit d’actuació del present Pla. La parcel·lació assenyalada en els plànols és 
indicativa, no vinculant. No es procedirà a la parcel·lació urbanística ni mitjançant document 
públic translatiu de domini, en l’àmbit del Pla Parcial, fins que no s’haurà obtingut la llicència 
de parcel·lació. 

2.2.3 Article 10. Projectes d’urbanització. 

 
En tots els projectes d’urbanització d’obra bàsica o complementaria que es redactin 
desenvolupant aquest Pla Parcial urbanístic hauran d’ajustar-se al que disposa l’article 72 del 
Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i a altres 
condicions que li siguin d’aplicació.  
  
En tots els projectes d’urbanització serà preceptiu l’acompliment de les determinacions de la 
legislació vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques, excepte en aquells 
casos en què les circumstàncies del terreny natural ho facin impossible. 
 
Es faculta expressament als projectes d’urbanització que desenvolupin el present pla parcial 
per adaptar i ajustar les rasants dels vials i les xarxes de serveis en funció de la resolució dels 
problemes específics que puguin sorgir en l’estudi dels condicionants tècnics. 
 
El projecte d’urbanització haurà d’incorporar la instal·lació dels mecanismes necessaris per a 
la retenció de residus i productes contaminats en la xarxa de recollida d’aigües pluvials.  
 
 
CAPÍTOL 2 - SISTEMA D’ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA 

2.2.4 Article 11. Sistema d’actuació. 

 
L’execució del present Pla Parcial urbanístic del sector Samar’t  es preveu realitzar en un únic  
polígon d’actuació pel sistema de reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  
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2.2.5 Article 12. Procediment. 

 
El procediment a seguir per a l’execució del present Pla s’ajustarà al disposat a l’article 139 i 
concordants  del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

2.2.6 Article 13. Urbanització. 

 
El projecte d’urbanització complementaris i els projectes d’obres civils que desenvolupin el 
present Pla Parcial urbanístic s’ajustaran a les determinacions bàsiques definides en el 
present document, podent ajustar per raons tècnicament justificades els paràmetres i 
determinacions complementàries que li son pròpies en funció de l’especificitat del document. 
Així, entre els paràmetres susceptibles d’ajust, hi figuraran les rasants dels vials i espais de 
cessió. 
 
 
CAPÍTOL 3 - DETERMINACIONS DEL PLA PARCIAL 

2.2.7 Article 14. Determinacions gràfiques. 

 
Les determinacions del present Pla Parcial Urbanístic del sector SUD Samar’t de Vilafant, 
estan contingudes als corresponents plànols d’ordenació de forma gràfica, on es fixen les 
diferents alineacions i rasants dels espais públics i privats, la separació entre zones i 
sistemes, amb llur clau identificativa i qualificació, l’àmbit de l’actuació coincident amb la del 
polígon d’actuació, i en definitiva totes les determinacions que li son pròpies per tractar-se 
d’un Pla Parcial Urbanístic que desplega el planejament general. 

2.2.8 Article 15. Determinacions comuns per a zones i sistemes. 

 
En l’àmbit d’aquest Pla Parcial urbanístic seran d’aplicació les determinacions que el Pla 
General fa dels diferents paràmetres generals i específics de les ordenances d’edificació.  

2.2.9  Article 16. Regulació detallada de zones i sistemes. 

 
El present Pla Parcial urbanístic no introdueix cap nova zona en relació a la normativa vigent 
al municipi de Vilafant, però incorpora determinades subzones per ajustar els paràmetres 
propis del Pla Parcial a les diferents tipologies d’edificació. Així, la normativa incorpora la 
regulació dels sistemes segons el Pla Parcial dels sectors veïns (Indelor-Canal de Rec-Mas 
Fonsu) però amb precisions i limitacions pròpies del sector i ajusta les claus de les zones 
d’aprofitament privat als paràmetres resultants del sector Samar’t. En aquest sentit, per a la 
definició de la normativa aplicable als sòls industrials del sector es prenen com a base els 
paràmetres d’aprofitament, ocupació, condicions de parcel·la i usos de les zones industrials 
veïnes.  
 
Com a eina d’identificació i distinció de les zones i sistemes del pla parcial, s’hi afegeix, a la 
clau dels sistema i zona, la lletra “s” que identifica el SUD Samar’t. (exemple: ZONA 
INDUSTRIAL (Clau 7.s.) 
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SISTEMA VIARI  (clau 1.s.) 
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a vies per a la circulació de vehicles i persones, bé siguin 
proposades per aquest Pla Parcial o resultants del desenvolupament urbà que es produeixi 
segons les previsions del Pla General. 
 
2. La xarxa viària definida en aquest Pla, s’executarà d’acord amb les especificacions que es 
contenen als plànols pel que fa a la distribució i amplada de les bandes enjardinades o 
arbrades, voravies i carrils circulatoris. 
 
3. El projecte d’urbanització determinarà amb tota exactitud les rasants definitives, així com la 
posició dels punts d’enllumenat públic, boques de captació d’aigües pluvials i altres serveis 
urbanístics. 
 
4-. Per qualsevol aspecte no contemplat en aquest Pla, seran d’aplicació les determinacions 
del Pla General per al sistema viari.  
 
 
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (clau 4.s.) 
 
1.- Comprèn el sòl destinat a elements de servei necessaris per al funcionament del conjunt 
urbà, malgrat que com espais no són utilitzats directament per la població. Comprèn 
instal·lacions tals com transformadors elèctrics, dipòsits, depuradores i també les àrees 
destinades a Cementiris, Parcs de Vehicles de Servei Públic, Serveis de seguretat i similars. 
 
2.- S’inclouen en el sistema de Serveis Urbans, les àrees que es garfien i s’identifiquen com a 
tals en els plànols del Pla General, les que amb aquesta destinació es preveien en Plans 
Parcials anteriors i no han estat expressament modificats per aquest pla, i les que amb 
aquesta destinació siguin resultants del desenvolupament urbanístic que es produeixi segons 
les previsions del Pla General. 
 
3.- En aquest sòl s’admeten únicament les activitats i construccions pròpies de la funció que 
en cada cas tingui assignada entre les que s’inclouen en la seva definició. 
 
4.- Les obres de nova implantació i reforma de les xarxes de distribució de serveis urbans 
s’hauran de preveure soterrades en tots els àmbits urbans i urbanitzables, llevat de casos en 
que es justifiqui una impossibilitat manifesta d’assolir aquest objectiu. 
 
 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau 6.s.) 
 
1-. Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, 
culturals, recreatius i d’espectacles, esportius, comercial en mercats públics, oficines i 
magatzems de l’administració, que constitueixen serveis necessaris als ciutadans, la 
distribució especial dels quals és convenient mantenir i millorar i compatibles amb l’ús 
industrial de l’entorn. 
 
2-. Les condicions d’edificació en aquest sòl són les següents:  
 
Edificabilitat neta: 0,80 m2 sostre / m2 de sòl de parcel·la 
Ocupació màxima: 60 %. 
Altura reguladora:   9,00 m. 
Nombre màxim de plantes: PB + 1PP 
Separació a límits parcel·la:  3 m a tots els límits 
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3-. Per a qualsevol modificació de les condicions d’edificació fixades en aquest article, serà 
necessari procedir a la modificació del Pla Parcial o a la redacció d’un Pla especial de la finca 
destinada a equipament.  
 
4-. Per qualsevol aspecte no contemplat en aquest Pla, seran d’aplicació les determinacions 
del Pla General per al sistema d’equipaments.  
 
 
SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS (Clau 5.s.) 
 
1.- Comprèn el lloc que es destina a totes aquelles activitats-joc, repòs, relació-aireació i 
insolació-, que la població pugui desenvolupar en espais no edificats, de domini públic i de 
lliure accés peatonal. 
 
2.- S’inclouen en el Sistema de Parcs, Places i Jardins, les àrees que s’identifiquen com a tals 
en els plànols d’aquest Pla Parcial i les que amb aquesta destinació siguin resultants del 
desenvolupament urbà o de modificacions posteriors del planejament general o derivat. 
 
3.- En aquestes àrees s’hi admeten edificacions destinades a usos comunitaris de caràcter 
públic que compleixin les següents condicions: 
 
a) El total d’edificacions en cada element de Parc no donarà lloc a l’ocupació superior al 5% 

de la seva superfície. 
b) El sostre total edificable serà el que resulti d’aplicar el coeficient de 0,05 m2.sostre/m2 de 

sòl a la superfície ocupable. 
c) L’altura màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 4,00 metres. 
d) L’edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el mínim perjudici a la 

insolació del parc. 
 
4.- En el sòl destinat pel Pla a Parcs, Places i Jardins s’hi podrà autoritzar l’ús d’aparcament, 
temporal i provisional, sempre que no alteri les característiques de l’espai públic. 
 
 
ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA (Clau a.7.s.)  
  
Definició  
 
Aquesta zona comprèn els sòls urbans amb ordenació d’edificacions industrials que es 
desenvolupen com a ampliació de l’àrea industrial del Pont del Príncep de Vilafant.  
 
Tipus d’ordenació  
 
El tipus d’ordenació és el d’indústria en edificació aïllada amb la possibilitat d’adossar-se al 
límit sud de la zona industrial d’acord amb les determinacions gràfiques del plànol 03 
ZONIFICACIÓ del Pla Parcial urbanístic. 
 
Condicions de parcel·lació  
 
Superfície mínima de parcel·la:   2.000 m2 
Façana mínima de parcel·la a via pública: 40 m 
 
Condicions de l’edificació  
 
L’edificació permesa en aquesta zona s’ajustarà als següents paràmetres:  
 
Sostre edificable màxim:  0,80 m2 de sostre /m2 de sòl  
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Ocupació màxima de parcel·la: 60 %. L’ocupació màxima de la parcel·la s’ha de situar dins les 
àrees delimitades pels gàlibs màxims de cada parcel·la, tal i com 
s’indica al plànol nº 03  

Separacions de l’edificació: 9,00 m respecte del front de parcel·la 
  5,00 m de les partions laterals i fons de parcel·la. 
  En el cas d’agrupació de parcel·les, les separacions de l’edificació 

s’aplicaran, només als límits de la parcel·la resultant. 
Alçada reguladora màxima: 12,00 m. L’alçada màxima edificable es comptarà des de la 

rasant de la vorera del carrer, amidada a l’eix de la parcel·la, fins al 
punt d’arrencada de la coberta. Per sobre d’aquesta alçada es 
permetrà que sobresurtin només les xemeneies i elements tècnics 
puntuals. 

Nombre màxim de plantes:  PB+1PP 
Aparcament: Es preveurà dins de cada parcel·la una plaça 

d’aparcament per cada 150 m2 de parcel·la. Cada plaça 
tindrà una superfície rectangular mínima de 2,20 m x 4,50 m. El 
projecte d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i 
tractament de les àrees d’aparcament. 

Construccions auxiliars: Les construccions auxiliars únicament s’admeten 
sempre que no superin el percentatge i el gàlib màxim 
d’ocupació i l’índex d’edificabilitat. L’espai destinat a 
estacionament podrà cobrir-se amb pèrgoles obertes 
sempre que no superi una ocupació del 10% i una 
alçada màxima de 3 m. 

 
Espais no edificables: Es preveurà, com a mínim, la plantació d’un arbre 

cada 200 m2 de superfície de parcel·la. Es tindrà especial 
cura de l’espai lliure que dóna front als carrers del polígon; dins 
d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni una imatge 
desordenada i bruta, com és l’emmagatzematge de deixalles i 
residus. 

 
Condicions de densitat   

 
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: 
 
Nombre màxim d’activitats: 1 activitat per cada 1.000 m2 de parcel·la. 
Condicions d’edificació:   El projecte de les edificacions serà unitari. 
     Cada activitat tindrà font a un vial públic. 

La façana mínima de cada establiment serà de 
12m.La superfície mínima de cada establiment serà 
de 500m2.   

 
Condicions d’ús  
 
S’admeten els següents usos i activitats: 
   

Les indústries d’obtenció, transformació i transport. (1a, 2a, 3a i 4a categoria). 
 
Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes d’exclusiu 
subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, fabricants o distribuïdors o 
sense servei de venda directa. (1a, 2a i 3a categoria) 
 
Els tallers de reparació i garatges de vehicles (1a, 2a i 3a categoria) 
 
Les estacions de servei expedidores de carburants i rentat de vehicles i garatges.  
A aquestes activitats s’hi pot incorporar un comerç complementari de fins a 200 m2 segons les condicions del 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre.  
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Oficines vinculades a les activitats principals de indústria o magatzem. 
 
Comercial (superfície màxima de venda < 200 m2) vinculat a les activitats principals de 
indústria o magatzem i els establiments que resultin de l’aplicació del Decret llei 1/2009, 
de 22 de desmbre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Restauració. Esportiu 
 
Instal·lacions de producció d’energies renovables complementàries de l’ús industrial  
Solar fotovoltaica o solar termoelèctrica integrades a les edificacions  
Minieòlica amb aerogeneradors de potència inferior a 50kW. Els braços respectaran els gàlibs de separació 
de l’edificació. Per la seva instal·lació serà necessari l’informe favorable de l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria (AESA)  

 
Tots aquests usos són admesos, sempre que per les característiques de l’activitat o material i 
productes utilitzats, es garanteixi que no s’engendren situacions de perill per a la salut i la 
seguretat públiques i que els efectes perjudicials al medi siguin degudament corregits.  
 
Els usos no admesos específicament es consideren prohibits. 

2.2.10  Article  17. Disposicions comunes i disposicions transitòries. 

 
1-. En tots els aspectes no contemplats en el present Pla Parcial Urbanístic regiran les 
determinacions del Pla General de Vilafant. 
 
 
CAPÍTOL 4.  DETERMINACIONS DE CARÀCTER PARTICULAR REL ATIVES A LA 
PROTECCIÓ DEL MEDI 
 

2.2.11   Article 18. Indicacions de caràcter particular relatives a la protecció del medi. 

 
A banda del que s’estableix en les disposicions de caràcter general contingudes en el present 
Pla Parcial i les que deriven  de la normativa ambiental referent a la Protecció de l’ambient 
atmosfèric, emissions a l’atmosfera, sorolls i vibracions,  la gestió de les aigües residuals i els 
enderrocs i altres residus de la construcció, que s’estableixen com a normativa particular 
d’obligat compliment. 

2.2.12   Article 19. Intervenció integral de l’administració ambiental. 

 
Totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit del present Pla Parcial urbanístic 
s’ajustaran en tots els seus aspectes, al que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats, així com els seus annexos. 

2.2.13   Article 20.  Protecció dels sòls i procedència dels materials. 
 
El projecte d’urbanització haurà d’incorporar un estudi de les disponibilitats i necessitats de 
terra vegetal que s’hauran de gestionar, en primer terme amb les aportacions del propi sector.  
 
Les necessitats d’aportació de materials de rebliments o fabricació d’àrids s’haurà de cobrir 
recorrent a explotacions extractives de la zona, degudament legalitzades d’acord amb la 
normativa vigent sobre Restauració d’Activitats Extractives.  
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2.2.14   Article 21.  Aigües residuals i protecció de la hidrologia subterrània. 

 
Per l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram s’haurà de disposar, si resulta 
necessari, d’un sistema de pre-tractament i depuració en  origen que haurà de permetre 
d’assolir els paràmetres d’abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i 
cabals) que resultin de les normes de gestió de l’estació  depuradora corresponent i siguin 
fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per ordenança municipal o per l’organisme a càrrec 
d’aquesta gestió. 
 
Amb caràcter general, quan no sigui possible la connexió amb la xarxa general de 
clavegueram i, per tant, amb el sistema de tractament corresponent, s’haurà de comptar amb 
sistemes de tractament autònoms per als quals serà necessària la preceptiva autorització 
d’abocament de l l’Agència Catalana de l’Aigua. Resta prohibit qualsevol abocament  a la llera 
pública sense l’autorització esmentada. 
 
La part executiva del present Pla Parcial urbanístic preveu una xarxa separativa d’aigües 
plujanes, amb la precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, 
cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa 
hidrogràfica superficial. 
 
Es prohibeixen les obres d’urbanització (edificacions, vials, etc.) sobre terrenys el nivell 
superior dels quals se situï a menys d'1 m respecte del nivell mitjà de l’aqüífer.  
 
Resta prohibida la utilització d’additius tòxics en els formigons que s'hagin d’utilitzar en obres 
de fonamentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànies. 

2.2.15   Article 22. Aigües pluvials i protecció de la hidrologia superficial. 
 
El projecte d’urbanització es redactarà en base a un estudi dels drenatges superficials de la 
zona. 
 
Els projectes executius de vialitat hauran de definir la xarxa de recollida d'aigües pluvials, 
inclosos tots els elements complementaris (arquetes, connexions, dipòsits i, en el cas 
necessari, estacions de bombament). 
 
Les aigües pluvials recollides a les cunetes dels vials podran ser abocades als torrents i 
drenatges naturals de la zona. Tanmateix, tenint en compte que en els vials de circulació 
rodada s’acumulen molts contaminants (olis, hidrocarburs, metalls pesants, etc.), la xarxa de 
recollida de pluvials haurà de preveure sistemes de filtració o depuració d'aquestes aigües 
per evitar episodis de contaminació a les aigües superficial i subterrànies. Per tant, el sistema 
de drenatge superficial del sector incorporarà les instal·lacions necessàries per a la retenció 
de residus o productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi pugui 
arrossegar l’aigua d’escorrentia superficial. 
 
Qualsevol altra intervenció sobre torrents i drenatges naturals haurà de respectar al màxim les 
seves condicions inicials: amplada de les lleres de circulació ordinària i de crescudes, 
materials, sinuositat, bandes de vegetació de ribera, comunicació entre la circulació superficial i 
la subterrània, etc. 

2.2.16   Article 23. Regulació dels residus. 

 
Els projectes d’obra i urbanització que es redactin en aquest sector hauran d’incorporar 
l’estudi de gestió de residus d’acord amb la legislació vigent.  
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El present pla parcial urbanístic, o en el seu defecte, el projecte d’urbanització que 
desenvolupi el present pla parcial contemplarà en les zones verdes o de vialitat, una reserva 
de sòl per a contenidors de recollida selectiva de residus, que puguin general les activitats que 
en ells s’hi realitzin. 
 
Tenint  en compte aquestes premisses a la zona del SUD Samar’t s’hi situarà un contenidor 
per al rebuig i un contenidor per a cada una de les fraccions de recollida selectiva: vidre, 
paper i cartró, i envasos lleugers.  
 
Pel que fa als contenidors per a la recollida selectiva, s’han situat en una àrea d’aportació de 
tal manera que la distància màxima que s’estableix entre els habitatges i aquesta àrea és 
d’uns 200 metres. 
 
En les activitats on resulti preceptiu, el projecte d’activitat establirà la situació de les 
instal·lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, tractament, reciclatge i eliminació de 
residus industrials, d’acord amb les determinacions de l’article 42 i 43 de la llei 6/93 de 15 de 
juliol, reguladora de residus. 

2.2.17   Article 24. Enderrocs i altres residus de  la construcció. 

 
La gestió dels residus generals coma conseqüència dels processos d’execució material dels 
treballs de  construcció, excavacions, i processos de desmantellament i enderroc d’edificis i 
d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme d’acord amb les determinacions del Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 
 
Cal condicionar expressament l’obtenció de la llicència municipal per a l’enderrocament de 
construccions al compliment  de les determinacions del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 

2.2.18   Article 25. Protecció de l’ambient atmosfèric. 

 
1-. Emissions a l’atmosfera. 
 
Totes les activitats que s’exerceixin en aquest sector industrial amb focus emissors de fums i 
gasos, estaran obligats a limitar els nivells d’emissió als mínims admissibles fixats pel 
“Decreto 833/1975”, de 6 de febrer, de desplegament de la “Ley 38/1972 de protección del 
ambiente atmosférico” i normativa concordant, així com donar compliment a les 
determinacions de  la legislació esmentada i les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de 
la Llei 22/1983 i Decret 322/1987 de desplegament de la Llei 22/1983. 
 
Per aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d’emissió regiran els nivells 
que es determinin, en el seu cas, en la llicència per l’exercici de l’activitat. Aquestes activitats 
resten sotmeses igualment a l’obligació d’instal·lar els sensors automàtics necessaris i 
permetre dur a terme les mesures d’autocontrol que s’assenyalin en l’essmentada llicència. 
 
2-. Sorolls i vibracions. 
 
Seran d’aplicació en aquest àmbit les condicions de protecció acústica i emissió màxima 
fixades en el mapa acústic del municipi per aquesta àrea com a Zona de sensibilitat acústica 
baixa (C). 
 
Amb caràcter subsidiari i complementari de les ordenances municipals i al mapa acústic, serà 
d’aplicació l’ordenança Municipal Tipus, reguladora dels sorolls i les vibracions, aprovada per 
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resolució del Conseller de Medi Ambient de data 30 d’octubre de 1995 (DOGC 2126 de 10 de 
novembre de 1995). 
 
Les activitats industrials i el pas de vehicles són les funcions susceptibles de produir soroll a la 
zona del sector SUD Samar’t del municipi de Vilafant en nivells superiors als permesos pel 
mapa acústic, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos, per la 
qual cosa, es limitarà la velocitat màxima de circulació de vehicles a 50 Km/h en tots els vials 
de trànsit rodat i les edificacions hauran de preveure les solucions tècniques i constructives 
que garanteixen una emissió de soroll inferior a la regulada per la norma.  

2.2.19   Article 26. Enllumenat públic. 
 
Els criteris d’urbanisme sostenible que s’han tingut en compte en referència a l’enllumenat 
públic són de minimització del consum energètic i de la contaminació lumínica. 
 
És d’aplicació la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per ala 
protecció del medi nocturn. 
 
La millora de l’eficiència energètica dels enllumenats s’assolirà, en els projecte d’enllumenat a 
instal·lar en aquest sector, mitjançant l’elecció de làmpades i lluminàries que s’ajustin als 
criteris de la Llei i la col·locació de sistemes de temportizació i control de la intensitat. Per 
evitar les pèrdues lumíniques per la part superior de les lluminàries, el Flux a l’Hemisferi 
Superior del total Eficaç tolerable per cada tipus de lluminària és el següent: 

Lluminàries d’ús vial % FHS<0,2> 
Lluminàries d’ús  vianant % FHS<1,5> 
Lluminàries d’ús només vianant % FHS<2> 
Lluminàries d’ús ornamental % FHS<5>. 

 
La Llei 6/2001, en el punt 5 de l’article 7, prioritza en els enllumenaments exteriors la utilització 
preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP). 

2.2.20   Article 27. Protecció de les comunitats vegetals i espècies autòctones. 
  
En la zona destinada a espais lliures del sector situada a les proximitats del canal de rec que 
discorre pel límit oest del sector, es tractarà com una devesa al costat del canal amb plantació 
d’arbrat de manera que es garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec Susanna i 
generarà una barrera visual i ambiental. 
 
Els projectes d’obra i urbanització hauran de preveure l’elecció de les espècies a implantar en 
el sector a partir dels següents criteris: 
 
Evitar l’ús d’espècies al·lòctones de comportament expansiu o invasor, com Acer negundo, 
Buddleja, Cortaderia selloana, Lonicera japonica. Populus canadensis, Populus deltoides, 
Pyracantha, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, etc. 
 
No introduir espècie piròfiles per tal de minimitzar el risc d’incendi. 
 
No triar espècies que afavoreixin la introducció i propagació del foc bacterià, d’acord amb el 
Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc 
bacterià (Erwinia amylovora). Aquestes espècies són les que citem a continuació: 
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Nom científic Nom comú 
Chaenomeles sp. 
Crataegus sp. 
Cotoneaster sp.  
Cydonia sp.  
Enobotrya sp.  
Malus sp.  
Nespilus sp.  
Pyracantha sp. 
Pyrus sp.  
Sorbus sp. 
Stranvaesia sp. 

-  
Arç blanc 
Cotoneàster 
Codonyer 
Nesprer del Japó  
Pomera 
Nesprer 
Piracant 
Perer 
Moixera blanca 
- 

 

2.2.21   Article 28. Protecció de la fauna. 
 
Es potenciarà l’existència de franges de vegetació arbòria i/o arbustiva que permetin el 
manteniment de la connectivitat entre els diversos espais naturals que es mantenen fora de 
l’àmbit del Pla Parcial. Concretament el canal de rec que discorre pel límit oest del sector, es 
tractarà com una devesa al costat del canal amb plantació d’arbrat de manera que es 
garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec Susanna i generarà una barrera 
visual i ambiental. 

2.2.22   Article 29. Protecció del patrimoni cultural. 
 
En el cas que apareguin restes d’interès patrimonial o cultural, s’informarà degudament a 
l’autoritat competent, que en aquest cas recau en el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, que determinarà quin ha de ser el tractament i el destí final de les restes 
trobades. 

2.2.23   Article 30. Regulació paisatgística. 

 
Els projectes que desenvolupin les edificacions privades o públiques, preveuran resguardar el 
màxim possible la topografia actual del terreny, així com la massa arbòria existent. Es faran 
plantacions arbòries autòctones a les parcel·les, d’acord amb la normativa, de manera que 
des de l’exterior del perímetre de l’àmbit d’actuació la visió de les edificacions quedi filtrada 
per elements arbrats. 
 
En la zona destinada a espais lliures del sector situada a les proximitats del canal de rec que 
discorre pel límit oest del sector, es tractarà com una devesa al costat del canal amb plantació 
d’arbrat de manera que es garanteix un corredor verd que unirà el riu Manol amb el rec 
Susanna i generarà una barrera visual i ambiental. 
 
En el cas que sigui necessària una modificació del perfil original del terreny (en desmunts o 
terraplens) aquesta s’haurà de dimensionar tenint en compte de no modificar 
significativament la morfologia actual del territori. Es recomana no modificar el relleu 
actual en alçada superior a 1,5 m de desmunt o de terraplè, excepte en aquelles zones en 
les quals, per raons de seguretat, sigui necessari un moviment de terres de major magnitud. 
 
Només es permetran els rètols que facin publicitat d’activitats que es desenvolupen en el 
sector objecte d’ordenació. Els cartells publicitaris s’ajustaran a les dimensions i 
característiques que fixa l’ordenança municipal.  
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2.2.24   Article 31. Condicions de protecció contra incendis. 

 
Tal i com marca la normativa municipal, es guardarà una franja de protecció perimetral en la 
zona on confronta amb terrenys forestals. Pel que fa a l’urbanització del sector es tindrà en 
compte tot alló que marca la normativa contra incendis (NPI) i el nou codi tècnic. 
 
Totes les activitats hauran de complir el previst en el Codi Tècnic de l’Edificació i en les 
normes NBE-CPI-96; als Reals Decrets 2177/1996 i R.D. 1942/1993; i al Decret 241/1994 de 
26 de juliol; o a les normatives que les substitueixin. 
 
 
Figueres, febrer de 2013 

   
   

 
Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte 
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3 INFORME AMBIENTAL  
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3.1 INTRODUCCIÓ 
 
El document que conforma l’Informe Ambiental del Pla Parcial urbanístic del Sector Samar’t 
de Vilafant està redactat segons les determinacions establertes en la llei d’urbanisme (DL 
1/2010, de 3 d’agost) i el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), així com la Llei 
d’avaluació ambiental del plans i programes (Llei 6/2009, de 28 d’abril).  

3.1.1 Justificació i contingut de l’informe  
 
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic s’emmarca en el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010) i el seu reglament (Decret 305/2006), 
que posen les bases d’un desenvolupament urbanístic sostenible, a partir de l’ús racional del 
territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió 
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques 
urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del 
desenvolupament sostenible.  

La Llei concreta que, entre la documentació necessària per la tramitació de les figures de 
planejament urbanístic és preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui 
en termes ambientals les característiques del projecte.  

L’informe ambiental del Pla Parcial del sector SUD Samar’t s’emmarca en el que determina 
l’article 66 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, on es relaciona la documentació que ha de contenir el pla parcial.  
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En el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
s’especifica l’objecte i el contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics:  

Article 100.  Objecte i contingut de l'informe ambiental dels plans urbanístics derivats  

100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora 
urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi dels 
aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada pròpia 
de cada un d'aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en tot allò que sigui 
necessari d'acord amb l'abast de les determinacions del pla derivat:  

a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament, el 
què inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector, la 
descripció dels objectius i les altres mesures de protecció ambiental previstes pel pla 
d'ordenació urbanística municipal o per altres plans o programes aplicables, la definició dels 
objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del pla i l'especificació de si el 
projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, per les característiques de l'actuació, al procediment 
d'avaluació d'impacte ambiental segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels 
requeriments ambientals significatius s'han de tenir en compte, entre d'altres, els relatius a la 
qualitat de l'ambient atmosfèric, la contaminació acústica i lluminosa i el tractament, si 
s'escau, dels sòls contaminats.  

b) La descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada, que comprèn: la descripció, 
si s'escau, de les alternatives d'ordenació detallada considerades i la justificació de 
l'alternativa adoptada; la descripció de l'ordenació proposada amb expressió de les seves 
determinacions amb repercussions significatives sobre el medi ambient; la determinació de les 
mesures adoptades per al foment de l'eficiència energètica, l'estalvi de recursos i la millora del 
medi ambient en general.  

c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l'ordenació detallada 
proposada sobre els diferents aspectes ambientals.  

d) L'avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals 
establerts.  

e) Si s'escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.  

3.2 DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS   

3.2.1 Objectius del Pla Parcial  
 
L’objectiu del Pla Parcial és la regulació de les activitats i edificacions previstes en l’àmbit del 
sector Samar’t de Vilafant en el desenvolupament de les activitats industrials a les que es 
destina.  
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3.2.2 Descripció dels aspectes i elements ambientals rellevants  

3.2.2.1.1 ÀMBIT TERRITORIAL  

 
L’àmbit del Pla parcial està situat a l’extrem sud del terme municipal de Vilafant, prop del riu 
Manol al paratge del Pont del Príncep. Per l’est limita amb el sòl urbà destinat a activitats que 
s’ha desenvolupat a ponent de la carretera N-II. 
 
Els terrenys són sensiblement planers, amb una lleugera pendent ascendent cap a ponent, en 
sentit a Figueres i al barri de Les Forques de Vilafant. Actualment els terrenys es destinen a 
usos agrícoles. Les finques que ens ocupen es destinen al conreu de cereals i de les oliveres 
que es troben al perímetre. La finca veïna pel sud, està ocupada per la indústria Samar’t i per 
llevant per parcel·les de destí industrial. L’accés a aquest sector es realitza des d’un camí 
rural de ponent, paral·lel al canal de rec i des del carrer Orenga del Pont del Príncep.   

3.2.2.1.2 MEDI FÍSIC  

 
Clima  
 
Segons el resum de dades de les Estacions Meteorològiques de Catalunya, i agafant de 
referència l’estació meteorològica de Cabanes, ja que és l’estació més propera a la parcel·la 
objecte d’estudi, el clima de Vilafant té les següents característiques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Resum estació de Cabanes 2010. Servei Metereològic de Catalunya. 

L’àmbit del Pla Parcial es troba en un clima típicament mediterrani, amb estius secs i 
calorosos, hiverns poc humits i temperats, i primaveres i tardors de temperatures suaus i de 
moments de màxima pluviometria al llarg de tot l’any.  
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Atmosfera  
 
La qualitat de l’aire s’expressa per l’absència o presència de contaminants i es quantifica per 
el nivell d’immissió: concentració dels contaminants existents en l’aire, mesurats per les 
estacions manuals i automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA). Els factors que influeixen en la contaminació de l’aire com són: 
 
I. Elevades emissions d’òxids de nitrogen degut sobretot als processos de combustió de gas 
natural a les instal·lacions industrials i al trànsit de vehicles, i en menys quantitat, als consums 
domèstics d’energia.  
II. La meteorologia: el clima en aquesta zona és sec subhumit amb forta radiació solar.  
III. El relleu.  
 
Les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una 
qualitat de l’aire similar en tots els seus punts, aquesta delimitació es va realitzar pel 
compliment de la legislació europea en matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un control i 
seguiment de la qualitat de l’aire a Catalunya. El municipi de Vilafant es situa a la zona ZQA 9: 
Empordà. Segons els mapes de capacitat i vulnerabilitat, l’àmbit d’estudi no es troba en una 
zona afectada per contaminants ni en una zona vulnerable.  
 
Hidrologia i hidrogeologia  
 
Proper a l’àmbit del Pla Parcial hi discorre el Riu Manol, uns 300 m al sud, pel límit de ponent 
hi discorre el canal de reg de la comunitat de regants del marge dret de la Muga. L’àmbit 
d’estudi està dins l’aqüífer del riu Muga. El municipi queda inclòs en les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 283/1998, de 21 
d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries i Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen 
noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries).  
 
Relleu  
 
El relleu de l’àmbit és sensiblement planer amb una lleugera pendent ascendent en sentit est-
oest. L’elevació màxima al terme municipal és el Puig d’en Corella de 107 m i la cota mínima 
és de 27 m, a la zona del pont del Príncep. L’àmbit del projecte es troba a una elevació entre 
els 31 m i els 33 m.  
 
Geologia  
 
El sòls del municipi, i també de les 
parcel·les objecte d’actuació són terrenys 
quaternaris d’al·luvió que han permès 
l’aprofitament agrícola i l’assentament de 
nuclis de població. La geologia de l’àmbit 
d’estudi és la de l’epígraf Qt2 que 
s'interpreten com glacis associats a la 
terrassa 2. Edat: s'atribueix al plistocè-
holocè basal.  
 
Plànol de composició geològica 
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3.2.2.1.3 EL MEDI BIÒTIC I PERCEPTUAL  

 
Vegetació i hàbitats  
 
Dins l’àmbit objecte del Pla Parcial, bona part de la vegetació present actualment és mata 
baixa i herbàcies amb algunes oliveres (Olea europaea). Segons el projecte es preveu la 
transformació de tot el sector en zona industrial. Es podrà mantenir, únicament la vegetació 
actual a la zona d’espais lliures delimitada entorn del canal de reg.  
 

 

 

 

 

 

Vegetació herbàcia present entre cultius i als seus marges. 

Com s’ha dit, majoritàriament s’hi troba vegetació herbàcia d’espais oberts, conreus i zones 
humanitzades. Aquest hàbitat està format per la vegetació present a les zones obertes, en 
gran part fruit de l’acció de l’home, amb evident presència d’espècies oportunistes, nitròfiles i 
antròpiques. Moltes d’aquestes espècies s’han adaptat a aquest hàbitat i poden ocupar també 
aquest ecosistema. Totes elles poden desenvolupar-se al mateix interior de la zona amb 
presència de terrenys en desús i conreus o als seus marges.  
 
En zones properes i com a conreus típics mediterranis d’aquesta comarca, existeixen conreus 
(alguns abandonats) d’olivars (Olea europaea).  
 
Algunes de les espècies que componen aquestes comunitats són les següents:  
 

Garric (Quercus coccifera) 
Argelaga (Genista scorpius) 
Fonoll (Phoeniculum vulgare) 
Marfull (Viburnum tinus 
Ginesta (Spartium junceum) 
Argelaga negra (Colicotome spinosa) 
Llentiscle (Pistacea lentiscum) 
Ullastre (Olea europaea spp. sylvestris) 
Farigola (Thymus vulgaris) 
Ametller (Prunus dulcis) 
Altres fruiters (Prunus sp. Pyrus sp.) 
Papilionàcies (Lotus sp i Lathyrus sp.) 
Romaní (Rosmarinus officinalis) 
Aladern (Rhamnus alaternus) 
Xuclamel (Lonicera implexa) 
Bruc d’hivern (Erica multiflora) 
Estepa borrera (Cistus salvifolius) 
Estepa blanca (Cistus albidus) 
Fumària (Fumaria sp) 
Lleterassa (Euphorbia nicaensis) 

Arç blanc (Crataegus monogyna) 
Verònica (Veronica sp.) 
Borreguera (Dorycnium pentaphyllum) 
Gatosa (Ulex parviflorus) 
Esparraguera (Asparagus acutifolius) 
Betum (Psolarea bituminosa) 
Rogeta (Rubia peregrina) 
Arítjol (Smilax aspera) 
Llistó (Brachypodium retusum) 
Diverses espècies de molses 
Diverses espècies de líquens 



Fauna  
 
La ubicació de la finca objecte del Pla parcial es troba propera al riu Manol que és l’element 
de major diversitat ecològica.  Aquest espai és un hàbitat idòni per a nombosos ocells quina 
llista seria inacabable, en destaquem només el picot garser gros (Dendrocopos major), el 
pica-soques blau (Sitta europaea) o el tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Pel fet de ser 
proper a camps cultivats, cal destacar espècies d’espais agrícoles com la cogullada 
(Galerida cristata), el bitxac (Saxicola torquata). Pel que fa a mamífers destaca la presència 
de la llebre (Lepus europaeus) i el conill (Oryctolagus cuniculus). Dels carnívors, el més 
abundant és, sens dubte, la guineu (Vulpes vulpes), però també trobem la fagina (Martes 
foina), la mostela (Mustela nivalis), el turó (Mustela putorius), la geneta (Genetta genetta) i el 
gat salvatge (Felis silvestris). Entre els petits mamífers podem esmentar la rata cellarda 
(Eliomys quercinus), el liró gris (Glis glis), el ratolí de les collites (Micromys minutus) i el 
talpó muntanyenc (Microtus agrestis). Dins el grup dels rèptils probablement hi podrem 
trobar sargantanes (Podarcis hispanica), dragons (Tarentola mauretanica) i més 
ocasionalment llangardaixos d’algunes espècies com Thimon lepida o Psammodromus 
algirus.  
 
Segons la diagnosi estratègica de l’Agenda 21 de l’Alt Empordà, la influència de l’activitat 
humana arreu del territori de la comarca (sobretot la vinculada a l’activitat agrícola intensiva, 
la urbanització i la instal·lació d’infraestructures) ha alterat de forma destacable la presència 
i distribució d’espècies animals, afectant-ne seriosament moltes de les seves poblacions. 
Aquesta situació ha provocat l’existència actual d’espècies en perill d’extinció, com el bitó o 
el fartet, i d’espècies en condicions de gran vulnerabilitat, com l’àguila daurada, amb només 
dues parelles nidificants a l’Alt Empordà. Una problemàtica important associada a aquesta 
pèrdua de biodiversitat és la introducció d’espècies exòtiques. Moltes d’aquestes espècies, 
que a més poden ser portadores de noves malalties, han entrat en competència directa amb 
les espècies  
 
El Paisatge  
 
El paisatge deriva de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen i 
l’activitat antròpica. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva 
naturalesa i disposició, donen a cada territori un aspecte determinat. L’anàlisi del paisatge 
sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’intentarà abordar el seu estat 
inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que millor defineixen 
l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat. Entenem per 
paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és per tant un anàlisi força 
subjectiu, ja que dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de l’observador de les 
connotacions perceptives i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 
 
Connectivitat  
 
Per entendre millor el concepte de connectivitat ecològica, cal tenir en compte com la 
pressió antròpica sobre el territori ha modificat el paisatge i l’ha modelat a la seva 
conveniència. Actualment hi ha extenses àrees de la geografia esquitxades per un tipus 
d’urbanisme difús i interrompudes per infraestructures lineals, com ara carreteres, línies 
elèctriques, etc. En el mosaic del territori, es troben espais que, tot i haver estat modificats 
per l’home, conserven trets diferencials i característics que els permeten abrigar 
ecosistemes molt valuosos. Aquestes àrees d’alt interès, perden la seva funcionalitat si 
queden marginades per la fragmentació i l’isolament derivades de l’efecte barrera de les 
obres de construcció lineals i per la destrucció de l’hàbitat.  
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Els connectors biològics permeten el manteniment de les característiques de les zones 
preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la 
recolonització de noves àrees perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o 
estacionals, l’increment de la zona de campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del 
territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del 
paisatge. En termes generals, hi ha dos tipus principals de connectors: els lineals, que es 
corresponen amb les estructures considerades connectors per excel·lència, els cursos 
d’aigua ja siguin permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que corresponen 
a àrees més o menys extenses entre els espais d’interès natural que en connecten dos o 
més per juxtaposició.  
 
Segons el Pla Territorial de les Comarques de Girona, l’àmbit d’estudi es troba proper a 
l’espai d’interès connector del riu Manol.  
 

 
 

Pla Director Empordà. Espais d’interès connector 
 

3.2.2.1.4 ÀREES DE RISC  

 
Inundabilitat  
 
La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista 
merament hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva 
conca i les transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé 
directament al mar. L’efecte de qualsevol avinguda o inundació extraordinària és 
conseqüència de la combinació de la magnitud del fenomen meteorològic i hidrològic (factor 
de perill) i del valor dels elements del territori i de la magnitud de la població afectada 
(vulnerabilitat). En el cas que ens ocupa, el risc d’inundabilitat ve donat per la proximitat al 
riu Manol i, en especial, pel dimensionat del pont de la carretera N-IIa al Pont del Príncep.  
 
Degut a les característiques pluviomètriques del clima mediterrani, marcades per situacions 
de torrencialitat, sumades a l’estructura de les conques fluvials de la comarca i la distribució 
de la població i les infraestructures, afavoreixen l’aparició periòdica de problemàtiques 
vinculades a inundacions i avingudes.  
 
 



Pla Parcial Urbanístic del SUD Samar’t de Vilafant 
 

 51 

Lluís Gratacós Soler 
Arquitecte 
 
 
 
Tel.:  972.510.320 
Fax.: 972.673.585 
estudi@gratacos.cat 
C/ St Joan Baptista, 35A 
17600 FIGUERES 

Per últim, només destacar que Vilafant, 
recentment, ha redactat el Pla INUNCAT 
d’acord amb el Pla d’Emergències dels 
municipis de Catalunya.  
 
 
 
 
 
Zones de risc segons el Pla Territorial de les 
comarques de Girona. Zona d’inundabilitat 
en perídes de retorn de 500 anys 
 
Incendis forestals  
 
El mapa bàsic d’incendi forestal és el resultat de la integració dels factors que intervenen en 
el perill d’incendi forestal: perill d’ignició i perill de propagació, per la realització del qual s’ha 
utilitzat el mapa de models d’inflamabilitat i de combustible de Catalunya, el model 
d’elevacions del terreny, el mapa de dèficit hídric anual, i sèries meteorològiques (actualitzat 
a data de 14.10.2002).  
El risc bàsic d’incendi forestal a l’àmbit del Pla Parcial és baix, però molt proper trobem 
zones de risc alt o molt alt, les quals són al nord del municipi de Vilafant, a uns 2.000 m de 
l’àmbit d’estudi.  
 

3.2.2.1.5 ÀREES D’INCIDÈNCIES EN LA NORMATIVA AMBIENTAL  

 
Espais naturals protegits  
 
L’àmbit del Pla Parcial urbanístic no es troba en cap espai de protecció ambiental. Els epais 
inclosos al PEIN (Pla d’Espis d’Interès Natural): Paratge Natural de l’Albera, Parc Natural del 
Cap de Creus, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, es troben molt allunyats de la 
zona d’actuació.  
 

3.2.2.1.6 MEDI HUMÀ  

 
Aspecte socioeconòmic  
 
El fet de no disposar d’una àrea per activitats econòmiques va provocar una dispersió 
territorial de les indústries implantades al municipi. Així Samar’t i Friolisa es varen implantar 
al Pont del Príncep, Indo a la zona del Molí de l’Arròs, Mobiltac a les Forques i Elpa a 
l’Arengada. El seguit d’empreses i tallers de menor dimensió està dispers pels diferents 
nuclis del municipi.  
 
Amb la urbanització de la façana de la N-IIa a la zona del Pont del Príncep es va iniciar la 
llavor de la futura àrea d’activitats econòmiques del municipi que s’ha de completar amb el 
sector Indelor – Mas Fonso – Canal de Rec. A la zona de recent urbanització s’hi ha 
implantat diversos tallers i comerços aprofitant el sòl urbanitzat i l’efecte aparador de la 
carretera.  
 
La situació econòmica actual ha comportat el creixement de l’atur en el municipi que 
actualment es troba al nivell més elevat dels últims anys:  
 



Pla Parcial Urbanístic del SUD Samar’t de Vilafant 
 

 52 

Lluís Gratacós Soler 
Arquitecte 
 
 
 
Tel.:  972.510.320 
Fax.: 972.673.585 
estudi@gratacos.cat 
C/ St Joan Baptista, 35A 
17600 FIGUERES 

 
Atur registrat. Per sexe. 2011 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 
Unitats: Mitjanes anuals 
 Vilafant Alt Empordà Catalunya 
Homes 161,4 5.675,80 311.481,30 
Dones 181,8 4.592,20 286.743,50 
Total 343,2 10.268,00 598.224,80 
 

Atur registrat. Per sectors. 2011 
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 
Unitats: Mitjanes anuals 
 Vilafant Alt Empordà Catalunya 
Agricultura 7 381 10.796,30 
Indústria 47,3 877,9 95.200,00 
Construcció 57,3 2.125,20 100.128,20 
Serveis 216,9 6.303,90 359.262,10 
Sense ocupació anterior 14,7 579,9 32.838,20 
Total 343,2 10.268,00 598.224,80 
 
La proposta de desenvolupament del sector Samar’t pretén , també incidir sobre la situació 
socio-econòmica del municipi i col·laborar a la reducció de les taxes d’atur actuals.  
 
Infraestructures  
 
Infraestructura viària  
 
L’àmbit del Pla parcial es troba molt ben comunicat a través de la carretera N-IIa que 
discorre pel sud-est del municipi. La situació geogràfica de Vilafant, respecte de la capital de 
comarca, fa que la mobilitat interurbana sigui intensa. Aquesta relació es produeix a través 
de molts carretes urbans i del principals eixos de carreteres, la N-260 i la N-IIa. La 
comunicació cap al territori interior, la Garrotxa, es realitza a través de la N-260 i cap al nord 
i sud per la carretera N-II o per l’autopista AP-7 que travessa el municipi si bé l’accés està 
situat al municipi veí de Borrassà.  El municipi de Vilafant és exportador de desplaçaments 
per motius de treball i estudi (mobilitat obligada), és a dir, que la majoria d’aquests 
desplaçaments es produeixen cap altres municipis. El transport urbà que serveis als nuclis 
més propers a Figueres, l’ofereix l’empresa Fisersa.  
 
La tipologia de les infraestructures terrestres i la seva incidència en el territori municipal es 
recullen en la taula següent. 
 
Tipus infraestructura  Km  
Autopista 4,25 
Autovia 0 
Via ràpida 3,79 
Vies secundàries 2,04 
Ferrocarril 3,70 
TAV 3,10 
Total carreteres  10,08 
Total tren  6,80 

 
Font: Fitxa municipal de Vilafant. Observatori de Sostenibilitat de les Comarques de Girona. 

Informe de sostenibilitat municipal. 
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Infraestructura ferroviària  
 
La contigüitat del municipi amb Figueres li ha garantit una bona accessibilitat a l’estació del  
ferrocarril convencional. La construcció, recentment, de la nova estació del Tren d’Alta 
Velocitat Figueres-Vilafant en el terme municipal de Vilafant, permet als residents al municipi 
una major proximitat a una estació de serveis ferroviaris d’altes prestacions que, d’acord 
amb les previsions, aniran en augment en posar-se en funcionament la xarxa d’alta velocitat 
fins a  Barcelona. El sector objecte d’estudi es situa en l’extrem oposat del municipi respecte 
de l’estació del TAV. La relació d’aquest sector amb l’estació del ferrocarril convencional de 
Figueres és a través de la carretera N-IIa  i carrers urbans i amb la nova estació de Figueres 
– Vilafant, també és a través d ela N-IIa i la carretera de Llers.   
 
Infraestructura elèctrica  
 
Pel que fa a les infraestructures de serveis, al tractar-se d’un sector per a la implantació 
d’activitats, s’hi preveuen totes les instal·lacions d’enllumenat al sector, així com l’existència 
de la resta de serveis.  
 
Mobilitat  
 
L’accés a l’àmbit es produeix per la carretera N-IIa, a la rotonda situada al costat mateix de 
l’hotel Bon Retorn que permet l’accés cap als barris del sud de Vilafant. Aquest 
encreuament permet el gir de vehicles industrials i de vehicles particulars per accedir al 
sector.  
Donades les característiques del sector i les activitats existents en el seu entorn, es pot dir 
que el volum de desplaçaments previstos per a vehicles privats i industrials en aquest àmbit 
poden se absorbits per la xarxa viària actual. El transport públic es limita a la línia d’autobús 
que, des de Figueres, connecta amb les àrees d’activitat vel Pont del Príncep, Vilamalla i 
Santa Llogaia.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Dades generals de l’evolució de la mobilitat al municipi de Vilafant. Observatori de sostenibilitat de les 

comarques de Girona 
 

Escenari acústic  
 
A través dels mapes de capacitat acústica municipal, editats per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones urbanes, nuclis de 
població i, si s’escau, a les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat (normes per a les noves 
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construccions en zones de soroll; article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica).  
 
El municipi de Vilafant disposa de Mapa de Capacitat acústica aprovat inicialment.  
 
Ambient lumínic  
 
Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, desplegada pel 
Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el territori municipal en zones en funció de la 
seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica. El Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007, el Mapa que 
estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a 
Catalunya. El Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya s'ha 
elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de 
maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei. El Mapa contempla 
quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta 
il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la 
protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit.  
 
Consum d’aigua  
 
Aqualia és l’empresa gestora del servei d’aigües del terme municipal de Vilafant. El municipi 
en els presenta una tendència a l’augment del consum d’aigua que en els darrers anys s’ha 
estabilitzat.  
 
Residus  
 
Al municipi de Vilafant disposa d’una amplia xarxa de contenidors per a la separació de 
matèria orgànica, plàstics, vidre, cartrons, etc. El municipi té una deixalleria situada al costat 
mateix del cementiri municipal. Per a residus professionals cal acudir al servei de Deixalleria 
comarcal de l’Alt Empordà, el qual es troba situat a les instal·lacions de l’Abocador 
comarcal, als afores del municipi de Pedret i Marzà. S’hi accedeix des de la carretera N-260 
de Figueres a Llançà, trencant al punt quilomètric 29,5. S’hi poden portar residus 
valoritzables i especials per a la seva correcta gestió.  
 

3.3 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

3.3.1 Plans supramunicipals 

 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a la 
planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i 
social. Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el 
Plans Sectorials i els Plans Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica a l’àrea 
de Sant Cugat del Vallès és el Pla Territorial de l’àmbit metropolità.  
 
Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG) 
 
En aquest Pla, l’àmbit inclòs en el Pla Parcial del SUD Samar’t està classificat, com a nucli 
històric i les seves extensions.   
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Pla Territorial de les Comarques Gironines 

3.3.2 Planejament municipal  
 
Urbanísticament l’àmbit objecte d’actuació ve regulat per la “Modificació del Pla General de 
Vilafant a l’àmbit del sector d’activitats econòmiques Indelor – Mas fonso – Canal de Rec per 
delimitació del sector S.U.D. Samar’t” de Vilafant, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 17 de novembre de 2011 i publicat al 
D.O.G.C. nº 6073 de 23 de febrer de 2012, que  determina els paràmetres fonamentals del 
desenvolupament d’aquest sector.  
 
“SECTOR D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES SAMAR’T (SUD SAMAR’T) 
 
Delimitació: Comprèn una zona delimitada pel nucli urbà del Pont del Príncep de Vilafant per 
llevant; la finca actual de la indústria Samar’t per migdia; el canal de rec per ponent i resta 
de camps inclosos en el sector d’activitats econòmiques al nord. Ocupa una part planera del 
territori i contigua al sòl urbà del Pont del Príncep que la fa òptima per la implantació 
d’activitats industrials. 
 
Objectius: L’objectiu principal és aconseguir una àrea de sòl industrial que permeti ampliar la 
indústria SAMAR’T i ampliar l’oferta de sòl industrial amb un nombre reduït de noves 
parcel·les i alhora garantir la continuïtat de la xarxa viària consolidada. El sistema viari es 
definirà per la prolongació dels carrers Farigola i Orenga. Les reserves de sòl per a sistemes 
es situaran al costat del canal de rec de ponent i els equipaments podran ser canviats 
d’ubicació en el desenvolupament urbanístic de sectors veïns a fi d’obtenir un únic àmbit 
d’equipaments públics.       
 
Qualificacions: L’ordenació de la zona edificable es preveu en parcel·les d’edificació de 
caràcter industrial.  
 
Zones, sistemes i paràmetres urbanístics: 
 
Superfície:    22.404 m2 
Reserves mínimes de sòl:   20,60 % per a sistema d’espais lliures i equipaments 
Edificabilitat màxima bruta:  0,60 m2 sostre/m2 sòl 
Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge vinculat a l’activitat en la parcel·la 
Programa d’actuació: Primera anualitat 
Sistema d’actuació:   El sistema de cooperació 
Documents de gestió:   Pla Parcial urbanístic  

Projecte d’urbanització” 
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Planejament municipal vigent 

3.3.3 Plans sectorials de protecció ambiental  
 
A l’hora de concretar els objectius ambientals, s’ha donat compliment a l’annex I de la 
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de juny de 2001, 
relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, coneguda també 
com a avaluació ambiental estratègica, com també a la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, que 
estableixen que caldrà definir els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits 
internacional, comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa i que 
determinen que caldrà concentrar-se en aspectes com la biodiversitat, la població, la salut 
humana, la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el 
patrimoni cultural (que inclou el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les seves 
interrelacions).  
 
Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb el 
Pla Parcial objecte d’estudi:  
 
1. Canvi climàtic Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les 

causes del canvi climàtic. Foment de la mobilitat sostenible 
 

2. Aigua Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles. 

 
3. Ambient atmosfèric Mantenir una bona qualitat de l’aire i millorar-la quan sigui possible. 
 

4. Biodiversitat Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els 
processos de desplaçament i dispersió de les espècies. Mantenir la 
conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció als 
endèmics, rars o amenaçats o els que estan en regressió. 

 
5. Sòls   Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 
 

6. Paisatge  Integrar el paisatge en les polítiques de planificació. 
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7. Connectivitat Procurar concentrar les noves transformacions urbanístiques i els 
sistemes urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen 
un menor valor ecològic, de manera que no interrompin cap 
connexió ecològica o corredor biològic d’àmbit supramunicipal. 

 

3.3.4 Objectius i criteris adoptats pel pla  

 
Un cop analitzats els requeriments ambientals de l’àmbit del pla parcial i els objectius i 
obligacions fixats des de la normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a 
partir dels principis de sostenibilitat establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i criteris ambientals per tal de realitza una 
adequada integració dels requeriments ambientals.  
 
Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits on l’urbanisme pot 
incidir, relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Per aquest motiu, els 
objectius ambientals establerts són sistematitzats de la següent manera:  
 
 

Àmbit Model territorial i ocupació del sòl  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

 

1-. Entorn relativament consolidat per l’edificació 
2-. Vialitat consolidada 
3-. Poca presència de transport públic 

a 
 

Objectius ambientals 1-. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un 
model territorial globalment eficient. 
2-. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 
3-. Potenciar la mobilitat sostenible, amb una planificació integrada dels 
usos del sòl i la mobilitat 

 
 

Àmbit Cicle de l’aigua  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

 

1-. Presència a les proximitats del Riu Manol (300 m al sud) i del  canal 
de reg a l’extrem oest del sector. 
2-. Augment del consum d’aigua per efecte del nou sector 

b 
 

Objectius ambientals 1-. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar-ne l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial 
globalmente eficiente  
2-. Preservar la qualitat de les aigües dels cursos fluvials propers.  
3-. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 
4-. Garantir la màxima permeabilitat del sòl lliure d’urbanitzacions 

 
 

Àmbit Ambient atmosfèric  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Augment del consum d’energia. 
2-. Àmbit situat en una zona de sensibilitat acústica alta. 

c 
 

Objectius ambientals 1-. Minimitzar els efectes del desenvolupament urbanístic sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi climàtic.  
2-. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions 
3-. Garantir uns nivells sonors sota els llindars acceptables. 
4-. Contemplar les mesures i actuacions necessàries per evitar la 
dispersió lumínica, regulant l’enllumenament exterior i maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica 
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Àmbit Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Al sector s’hi acumularan munts de runa per les obres d’urbanització i 
edificació 
2-. Augment de la producció de residus 

d 
 

Objectius ambientals 1-. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans 
2-. Exercir bones pràctiques de gestió de residus durant la construcció 
3-. Dotar la zona d’infraestructures i equipaments de recollida selectiva 
de residus 
 

 
 

Àmbit Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

 
e 
 

Objectius ambientals 1-.Establir, normativament, mesures d’ecoeficiència en l’edificació. 
 
 

Àmbit Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Fragmentació dels espais immediat per efecte de les edificacions  
2-. Efecte barrera de les edificacions respecte del riu Manol 

f 
 

Objectius ambientals 1-. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès 
natural i promoure’n un ús sostenible 
2-. Mantenir la qualitat dels espais lliures propers 
 

 
 

Àmbit Qualitat del paisatge  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Espai de valor paisatgístc a la banda nord i oest 
2-. Espai artificialitzat per l’edificació a la banda sud i est 

g 
 

Objectius ambientals 1-. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i 
urbanístic i garantir-ne la qualitat.  
2-.Integrar les noves edificacions a uns tipologia i gama cromàtica que 
garanteixi una correcta integració a l’entorn. 
 

 

3.4 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓ PROPOSADA  

 
A continuació es procedeix a descriure la ordenació del Pla Parcial urbanístic del sector 
SUD Samar’t de Vilafant per tal de poder analitzar-les, des del punt de vista ambiental, i 
observar la seva correlació amb els objectius ambientals fixats.  

3.4.1 Anàlisi preliminar de la proposta  

La proposta d’ordenació es valora en base als seus efectes globals i les seves 
determinacions estructurals d’acord amb els objectius ambientals i el seu impacte potencial 
sobre el medi.  
 

Àmbit Model territorial i ocupació del sòl  Efectes 

Negatiu 

Negatiu 

a 
 Objectius 

ambientals 

1-. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un 
model territorial globalment eficient. 
2-. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 
3-. Potenciar la mobilitat sostenible, amb una planificació integrada 
dels usos del sòl i la mobilitat 

Moderat 
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Àmbit Cicle de l’aigua  Efectes 

Moderat 

Positiu 

Moderat 

b 
 Objectius 

ambientals 

1-. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar-ne l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial 
globalment eficient  
2-. Preservar la qualitat de les aigües dels cursos fluvials propers.  
3-. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 
4-. Garantir la màxima permeabilitat del sòl lliure d’urbanitzacions Moderat 

 
 

Àmbit Ambient atmosfèric  Efectes 
Negatiu 

Positiu 

Moderat 

c 
 Objectius 

ambientals 

1-. Minimitzar els efectes del desenvolupament urbanístic sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi climàtic.  
2-. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions 
3-. Garantir uns nivells sonors sota els llindars acceptables. 
4-. Contemplar les mesures i actuacions necessàries per evitar la 
dispersió lumínica, regulant l’enllumenament exterior i maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica 

Moderat 

 
 

Àmbit Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació  Efectes 
Positiu 

Positiu 

d 
 Objectius 

ambientals 

1-. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans 
2-. Exercir bones pràctiques de gestió de residus durant la 
construcció 
3-. Dotar la zona d’infraestructures i equipaments de recollida 
selectiva de residus 

Moderat 

 
 

Àmbit Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació  Efectes e 
 Objectius 

ambientals 

1-.Establir, normativament, mesures d’ecoeficiència en l’edificació. Moderat 

 
 

Àmbit Biodiversitat territorial i permeabilitat ecològica  Efectes 
Positiu 

f 
 Objectius 

ambientals 

1-. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès 
natural i promoure’n un ús sostenible 
2-. Mantenir la qualitat dels espais lliures propers 

Positiu 

 
 

Àmbit Qualitat del paisatge  Efectes 
Moderat 

g 
 Objectius 

ambientals 

1-. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial 
i urbanístic i garantir-ne la qualitat.  
2-.Integrar les noves edificacions a uns tipologia i gama cromàtica 
que garanteixi una correcta integració a l’entorn. 

Moderat 
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3.5 DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE LA  ORDENACIÓ ADOPTADA  

3.5.1 Síntesi descriptiva del contingut del pla  

La proposta permet cobrir les necessitats arquitectòniques que requereix la regulació de les 
activitats, usos i edificacions a desenvolupar en àmbit del sector SUD Samar’t de Vilafant.  
 
A continuació es descriuen els paràmetres urbanístics bàsics i les condicions d’edificació de 
desenvolupament del sector.  
 
Quadre resum de superfícies de zones i sistemes 
 
Superfície sector:   22.404,00 m2 100 % 
     
Viari: 3.755,00 m2 16,76 %   
Serveis urbans: 39,00 m2 0,17 %   
Espais lliures: 2.765,00 m2 12,34 %   
Equipaments: 2.003,00 m2 8,94 %   
     
Total reserva de sòl:   8.562,00 m2 38,22 % 
     

Sòl industrial: 13.842,00 m2 61,78 % 13.842,00 m2 61,78 % 

 
“Article 16. Regulació detallada de zones i sistemes. 
 
El present Pla Parcial urbanístic no introdueix cap nova zona en relació a la normativa vigent 
al municipi de Vilafant, però incorpora determinades subzones per ajustar els paràmetres 
propis del Pla Parcial a les diferents tipologies d’edificació. Així, la normativa incorpora la 
regulació dels sistemes segons el Pla Parcial dels sectors veïns (Indelor-Canal de Rec-Mas 
Fonsu) però amb precisions i limitacions pròpies del sector i ajusta les claus de les zones 
d’aprofitament privat als paràmetres resultants del sector Samar’t. En aquest sentit, per a la 
definició de la normativa aplicable als sòls industrials del sector es prenen com a base els 
paràmetres d’aprofitament, ocupació, condicions de parcel·la i usos de les zones industrials 
veïnes.  
 
Com a eina d’identificació i distinció de les zones i sistemes del pla parcial, s’hi afegeix, a la 
clau dels sistema i zona, la lletra “s” que identifica el SUD Samar’t. (exemple: ZONA 
INDUSTRIAL (Clau 7.s.) 
 
SISTEMA VIARI  (clau 1.s.) 
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a vies per a la circulació de vehicles i persones, bé siguin 
proposades per aquest Pla Parcial o resultants del desenvolupament urbà que es produeixi 
segons les previsions del Pla General. 
 
2. La xarxa viària definida en aquest Pla, s’executarà d’acord amb les especificacions que 
es contenen als plànols pel que fa a la distribució i amplada de les bandes enjardinades o 
arbrades, voravies i carrils circulatoris. 
 
3. El projecte d’urbanització determinarà amb tota exactitud les rasants definitives, així com 
la posició dels punts d’enllumenat públic, boques de captació d’aigües pluvials i altres 
serveis urbanístics. 
 
4-. Per qualsevol aspecte no contemplat en aquest Pla, seran d’aplicació les determinacions 
del Pla General per al sistema viari.  
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SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (clau 4.s.) 
 
1.- Comprèn el sòl destinat a elements de servei necessaris per al funcionament del conjunt 
urbà, malgrat que com espais no són utilitzats directament per la població. Comprèn 
instal·lacions tals com transformadors elèctrics, dipòsits, depuradores i també les àrees 
destinades a Cementiris, Parcs de Vehicles de Servei Públic, Serveis de seguretat i similars. 
 
2.- S’inclouen en el sistema de Serveis Urbans, les àrees que es garfien i s’identifiquen com 
a tals en els plànols del Pla General, les que amb aquesta destinació es preveien en Plans 
Parcials anteriors i no han estat expressament modificats per aquest pla, i les que amb 
aquesta destinació siguin resultants del desenvolupament urbanístic que es produeixi 
segons les previsions del Pla General. 
 
3.- En aquest sòl s’admeten únicament les activitats i construccions pròpies de la funció que 
en cada cas tingui assignada entre les que s’inclouen en la seva definició. 
 
4.- Les obres de nova implantació i reforma de les xarxes de distribució de serveis urbans 
s’hauran de preveure soterrades en tots els àmbits urbans i urbanitzables, llevat de casos 
en que es justifiqui una impossibilitat manifesta d’assolir aquest objectiu. 
 
 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau 6.s.) 
 
1-. Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, 
culturals, recreatius i d’espectacles, esportius, comercial en mercats públics, oficines i 
magatzems de l’administració, que constitueixen serveis necessaris als ciutadans, la 
distribució especial dels quals és convenient mantenir i millorar i compatibles amb l’ús 
industrial de l’entorn. 
 
2-. Les condicions d’edificació en aquest sòl són les següents:  
 
Edificabilitat neta: 0,80 m2 sostre / m2 de sòl de parcel·la 
Ocupació màxima: 60 %. 
Altura reguladora:   9,00 m. 
Nombre màxim de plantes: PB + 1PP 
Separació a límits parcel·la:  3 m a tots els límits 
 
3-. Per a qualsevol modificació de les condicions d’edificació fixades en aquest article, serà 
necessari procedir a la modificació del Pla Parcial o a la redacció d’un Pla especial de la 
finca destinada a equipament.  
 
4-. Per qualsevol aspecte no contemplat en aquest Pla, seran d’aplicació les determinacions 
del Pla General per al sistema d’equipaments.  
 
 
SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS (Clau 5.s.) 
 
1.- Comprèn el lloc que es destina a totes aquelles activitats-joc, repòs, relació-aireació i 
insolació-, que la població pugui desenvolupar en espais no edificats, de domini públic i de 
lliure accés peatonal. 
 
2.- S’inclouen en el Sistema de Parcs, Places i Jardins, les àrees que s’identifiquen com a 
tals en els plànols d’aquest Pla Parcial i les que amb aquesta destinació siguin resultants del 
desenvolupament urbà o de modificacions posteriors del planejament general o derivat. 
 
3.- En aquestes àrees s’hi admeten edificacions destinades a usos comunitaris de caràcter 
públic que compleixin les següents condicions: 
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a) El total d’edificacions en cada element de Parc no donarà lloc a l’ocupació superior al 5% 

de la seva superfície. 
b) El sostre total edificable serà el que resulti d’aplicar el coeficient de 0,05 m2.sostre/m2 de 

sòl a la superfície ocupable. 
c) L’altura màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 4,00 metres. 
d) L’edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el mínim perjudici a la 

insolació del parc. 
 
4.- En el sòl destinat pel Pla a Parcs, Places i Jardins s’hi podrà autoritzar l’ús d’aparcament, 
temporal i provisional, sempre que no alteri les característiques de l’espai públic. 
 
 
ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA (Clau a.7.s.)  
  
Definició  
 
Aquesta zona comprèn els sòls urbans amb ordenació d’edificacions industrials que es 
desenvolupen com a ampliació de l’àrea industrial del Pont del Príncep de Vilafant.  
 
Tipus d’ordenació  
 
El tipus d’ordenació és el d’indústria en edificació aïllada amb la possibilitat d’adossar-se al 
límit sud de la zona industrial d’acord amb les determinacions gràfiques del plànol 03 
ZONIFICACIÓ del Pla Parcial urbanístic. 
 
Condicions de parcel·lació  
 
Superfície mínima de parcel·la:   2.000 m2 
Façana mínima de parcel·la a via pública: 40 m 
 
Condicions de l’edificació  
 
L’edificació permesa en aquesta zona s’ajustarà als següents paràmetres:  
 
Sostre edificable màxim:  0,80 m2 de sostre /m2 de sòl  
Ocupació màxima de parcel·la: 60 %. L’ocupació màxima de la parcel·la s’ha de situar dins les 

àrees delimitades pels gàlibs màxims de cada parcel·la, tal i com 
s’indica al plànol nº 03  

Separacions de l’edificació: 9,00 m respecte del front de parcel·la 
  5,00 m de les partions laterals i fons de parcel·la. 
  En el cas d’agrupació de parcel·les, les separacions de 

l’edificació s’aplicaran, només als límits de la parcel·la resultant. 
Alçada reguladora màxima: 12,00 m. L’alçada màxima edificable es comptarà des de la 

rasant de la vorera del carrer, amidada a l’eix de la parcel·la, fins 
al punt d’arrencada de la coberta. Per sobre d’aquesta alçada es 
permetrà que sobresurtin només les xemeneies i elements 
tècnics puntuals. 

Nombre màxim de plantes:  PB+1PP 
Aparcament: Es preveurà dins de cada parcel·la una plaça 

d’aparcament per cada 150 m2 de parcel·la. Cada 
plaça tindrà una superfície rectangular mínima de 2,20 m x 4,50 
m. El projecte d’edificació definirà amb exactitud l’emplaçament i 
tractament de les àrees d’aparcament. 

Construccions auxiliars: Les construccions auxiliars únicament s’admeten 
sempre que no superin el percentatge i el gàlib 
màxim d’ocupació i l’índex d’edificabilitat. L’espai 
destinat a estacionament podrà cobrir-se amb 
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pèrgoles obertes sempre que no superi una 
ocupació del 10% i una alçada màxima de 3 m. 

 
Espais no edificables: Es preveurà, com a mínim, la plantació d’un arbre 

cada 200 m2 de superfície de parcel·la. Es tindrà 
especial cura de l’espai lliure que dóna front als carrers del 
polígon; dins d’aquest espai es prohibeix tot allò que doni una 
imatge desordenada i bruta, com és l’emmagatzematge de 
deixalles i residus. 

 
Condicions de densitat   

 
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: 
 
Nombre màxim d’activitats: 1 activitat per cada 1.000 m2 de parcel·la. 
Condicions d’edificació:   El projecte de les edificacions serà unitari. 
     Cada activitat tindrà font a un vial públic. 

La façana mínima de cada establiment serà de 
12m.La superfície mínima de cada establiment serà 
de 500m2.   

 
Condicions d’ús  
 
S’admeten els següents usos i activitats: 
   

Les indústries d’obtenció, transformació i transport. (1a, 2a, 3a i 4a categoria). 
 
Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes 
d’exclusiu subministrament a detallistes, majoristes, instal·ladors, fabricants o 
distribuïdors o sense servei de venda directa. (1a, 2a i 3a categoria) 
 
Els tallers de reparació i garatges de vehicles (1a, 2a i 3a categoria) 
 
Les estacions de servei expedidores de carburants i rentat de vehicles i garatges.  
A aquestes activitats s’hi pot incorporar un comerç complementari de fins a 200 m2 segons les condicions 
del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre.  
 
Oficines vinculades a les activitats principals de indústria o magatzem. 
 
Comercial (superfície màxima de venda < 200 m2) vinculat a les activitats principals 
de indústria o magatzem i els establiments que resultin de l’aplicació del Decret llei 
1/2009, de 22 de desmbre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Restauració. Esportiu 
 
Instal·lacions de producció d’energies renovables complementàries de l’ús industrial  
Solar fotovoltaica o solar termoelèctrica integrades a les edificacions  
Minieòlica amb aerogeneradors de potència inferior a 50kW. Els braços respectaran els gàlibs de separació 
de l’edificació. Per la seva instal·lació serà necessari l’informe favorable de l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria (AESA)  

 
Tots aquests usos són admesos, sempre que per les característiques de l’activitat o material 
i productes utilitzats, es garanteixi que no s’engendren situacions de perill per a la salut i la 
seguretat públiques i que els efectes perjudicials al medi siguin degudament corregits.  
 
Els usos no admesos específicament es consideren prohibits.” 
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3.6 DEMANDES AMBIENTALS DERIVADES DE LA ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

 
Les noves xarxes de subministrament i de serveis seran soterrades en tot el sector i es 
connectaran a les existents.  
 
Aigua potable  
 
Es completarà la xarxa d’aigua potable per la distribució a les noves edificacions Als nous 
edificis que es projectin s’hi col·locaran mecanismes d’estalvi d’aigua, que es definiran en el 
projecte executiu, segons les determinacions i normativa de codi tècnic d’edificació i el 
Decret d’ecoeficiència per les noves edificacions.  
 
Aigües residuals  
 
Es construirà la xarxa separativa per a aigües pluvials, que abocaran a les xarxes generals 
del Pont del Príncep. Els residuals industrials es recolliran de forma independent en cada 
parcel·la.   
 
Gestió dels residus  
 
Es preveu en el sector la ubicació de les instal·lacions necessàries i adequades per la 
correcta recollida selectiva amb un punt de recollida a la via pública.  
 
Energia 
  
El subministrament i distribució d’energia elèctrica es realitzarà d’acord amb el plànols 
subministrats per l’empresa subministradora d’electricitat.  
  

3.7 MESURES PREVISTES PER A LA MILLORA DEL MEDI AMBI ENT  

 
En la zonificació i ordenació del Pla Parcial s’han tingut en consideració diferents aspectes 
mediambientals, tals com:  

a-. Integració de les edificacions en un àmbit situat entre l’entorn rural i industrial.  
b-. Ordenació de les noves construccions a l’entorn de les edificacions existents 

formant un únic conjunt urbà.   
 
Aquest criteris tenen per objectiu l’establiment d’un servei de qualitat, amb el màxim 
respecte al medi ambient, adaptat a l’entorn, i amb un creixement limitat, però que permeti la 
millora i ampliació de les activitats industrials. L’emplaçament d’aquests terrenys permeten 
establir una unitat funcional perfectament connectada amb les infraestructures adjacents, 
tant a nivell d'accessibilitat com de subministrament de serveis.  
 
Espais verds  
 
Combinar la plantació d’arbres de fulla caduca i perenne segons si es tracta d’elements per 
a reduir l’impacte de les edificacions o bé espais per a obtenir protecció solar a l’estiu i 
aprofitar el sol d’hivern. El tipus de vegetació dels espais verds serà d’espècies autòctones.  
 
Integració en el paisatge  
 
La implantació de línies d’arbrat en la zona verda de ponent i en el vial nord, en el límit amb 
el sòl no urbanitzable permet configurar una façana verda que, visualment, col·loca les 
edificacions en un segon pla i permet una millor integració a l’entorn rural. La gama 
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cromàtica de les noves edificacions serà de colors terrosos que ajudin a garantir una 
correcta integració en aquest paisatge del Pont del Príncep.  
 
Aigües  
 
Cal preveure el consum necessari per a dur a terme les diferents activitats previstes. No es 
preveu, però, cap afectació d’aquest consum a les captacions d’aigua.  
 
Atmosfera  
 
Pel que fa als sorolls, s’hauran de tenir present els límits de nivells sonors definits a Llei de 
Protecció contra la contaminació acústica, publicada al DOGC 3675, del 11/07/2.002.  
 
La il·luminació que s’instal·li al sector complirà amb allò establert a la Llei 6/2001 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; es preveu pel 
sector un nivell d’il·luminació general baix. Les lluminàries s’adequaran als criteris de la 
citada llei, d’eficiència energètica sense minvar de la seguretat, d’evitar d’intrusió lumínica 
en l’entorn domèstic i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió 
del cel nocturn, seguint criteris de sostenibilitat i estalvi energètic.  
 

3.8 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES DE LA ORDENACIÓ  

 
A partir de la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector i de la 
descripció de la ordenació, tot seguit es procedeix a avaluar els impactes del pla en el medi 
on s’insereix.  

3.8.1 Medi físic  
 
Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. Com en 
qualsevol procés constructiu, es produirà una pèrdua de la capa superficial del sòl i una 
alteració de la topografia, tot i que aquesta no serà destacable ja que el terreny no presenta 
un pendent important. Cal destacar que, durant les obres de construcció, a causa del 
moviments de terres es pot produir un increment de la contaminació atmosfèrica, provocada 
per l’augment de partícules de pols a l’atmosfera. Igualment, es pot produir un increment 
sonor durant les obres de construcció, fruit dels sorolls de la maquinària d’obres; aquests 
efectes seran intermitent i temporal. Pel que fa a la contaminació lumínica, es preveu un 
augment a conseqüència de la il·luminació de la urbanització i edificació. De tota manera, es 
seguiran les obligacions de la llei vigent en la matèria, pel que aquest impacte al sector no 
serà important si es segueixen aquests criteris legals. Pel que fa als nivells sonors, el 
desenvolupament del sector no incrementarà substancialment aquests nivells. L’aigua pot 
ser un element que resulti afectat per a la construcció i funcionament de l’equipament en 
qüestió.  

3.8.2 Medi biòtic  
 
Pel que fa al medi biòtic, els efectes sobre la vegetació tenen poca importància degut a 
que actualment hi ha una bona part del terreny sense cultiu. L’afectació a la fauna serà  
destacable, ja que actualment l’activitat industrial també és present a les proximitats. Com a 
molt hi haurà un desplaçament de certs individus d’espècies cap a zones més allunyades. El 
paisatge resultarà afectat, però amb poca mesura ja que a l’entorn presenta edificacions 
industrials contundents. Malgrat la nova edificació s’integri a les característiques físiques de 
l’entorn, hi haurà una pèrdua de sòl lliure de construccions i, per tant, suposa una pèrdua del 
paisatge no urbanitzat que es transformarà.  
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3.8.3 Medi humà  
 
Si ens fixem en l’ocupació del territori , la zona del projecte és adjacent a un espai on 
l’activitat ja hi és present degut a l’existència d’una zona industrial i d’activitats comercials i, 
per tant, les noves edificacions se sumaran i integraran a l’espai construït ja existent.  

3.8.4 Fluxos ambientals  
 
Hi ha una sèrie de possibles impactes, agrupats com a fluxos ambientals, que fan referència 
a aquells impactes que es poden produir un cop entri en funcionament la nova ordenació 
que es preveu per l’àmbit d’estudi. Així hi haurà un consum d’aigua, una demanda 
d’energia; una producció d’aigües residuals i producció de residus superior a l’actual. 
Aquests consums poden ser relativament baixos si s’apliquen mesures d’estalvi energètic i 
d’aigua en les noves edificacions i en les modificacions de les edificacions existents, com 
marca el Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència (febrer 2006) i el nou Codi 
tècnic de l’edificació. Pel que fa als residus que es produeixin a les obres, s’haurà de 
complir amb la normativa vigent al respecte, i deixar el terreny afectat i l’entorn immediat net 
de deixalles i runes.  
 

3.9 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA  

3.9.1 Compliment dels objectius i criteris adoptats  

 
En el següents quadres es fa una descripció sintètica de les mesures que es plantegen per 
al compliment dels objectius ambientals.   
 

Àmbit Model territorial i ocupació del sòl  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

 

1-. Entorn relativament consolidat per l’edificació 
2-. Vialitat consolidada 
3-. Poca presència de transport públic 

Objectius ambientals 1-. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un 
model territorial globalment eficient. 
2-. Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori 
3-. Potenciar la mobilitat sostenible, amb una planificació integrada dels 
usos del sòl i la mobilitat 

a 
 

Mesures  1-. Aplicació de la legislació ambiental vigent.  
2-. Espais de vianants. 
3-. Preservar l’entorn del canal de rec 

 
Àmbit Cicle de l’aigua  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

 

1-. Presència a les proximitats del Riu Manol (300 m al sud) i del  canal 
de reg a l’extrem oest del sector. 
2-. Augment del consum d’aigua per efecte del nou sector 

Objectius ambientals 1-. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar-ne l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial 
globalmente eficiente  
2-. Preservar la qualitat de les aigües dels cursos fluvials propers.  
3-. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 
4-. Garantir la màxima permeabilitat del sòl lliure d’urbanitzacions 

b 
 

Mesures 1-. Aplicar mesures d’estalvi d’aigua en els edificis. 
2- Incorporar mesures normatives per a sòls permeables 
3-. Plantació d’espècies autòctones 
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Àmbit Ambient atmosfèric  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Augment del consum d’energia. 
2-. Àmbit situat en una zona de sensibilitat acústica alta. 

Objectius ambientals 1-. Minimitzar els efectes del desenvolupament urbanístic sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi climàtic.  
2-. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions 
3-. Garantir uns nivells sonors sota els llindars acceptables. 
4-. Contemplar les mesures i actuacions necessàries per evitar la 
dispersió lumínica, regulant l’enllumenament exterior i maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica 

c 
 

Mesures 1-. Incorporar sistemes de producció d’energies renovables. 
2-. Vetllar pel compliment de la normativa d’eficiència energètica a les 
edificacions. 
3-. Incorporar sistemes d’il·luminació no contaminants i eficients. 

 
Àmbit Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Al sector s’hi acumularan munts de runa per les obres d’urbanització i 
edificació 
2-. Augment de la producció de residus 

Objectius ambientals 1-. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans 
2-. Exercir bones pràctiques de gestió de residus durant la construcció 
3-. Dotar la zona d’infraestructures i equipaments de recollida selectiva 
de residus 

d 
 

Mesures 1-. Situació estratègica, dins el sector, dels grups de contenidors per a 
recollida selectiva de residus 

 
Àmbit Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

 

Objectius ambientals 1-.Establir, normativament, mesures d’ecoeficiència en l’edificació. 

e 
 

Mesures 1-. Vetllar pel compliment de la normativa ambiental i d’ecoeficiència, 
vigent. 

 
Àmbit Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Fragmentació dels espais immediat per efecte de les edificacions  
2-. Efecte barrera de les edificacions respecte del riu Manol 

Objectius ambientals 1-. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès 
natural i promoure’n un ús sostenible 
2-. Mantenir la qualitat dels espais lliures propers 

f 
 

Mesures 1-. Mantenir la qualitat de les aigües i entorn del riu Manol. 
2-. Mantenir i qualificar els espais entorn del canal de rec. 

 
Àmbit Qualitat del paisatge  
Situació actual  i  

efectes del planejament 

1-. Espai de valor paisatgístc a la banda nord i oest 
2-. Espai artificialitzat per l’edificació a la banda sud i est 

Objectius ambientals 1-. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i 
urbanístic i garantir-ne la qualitat.  
2-.Integrar les noves edificacions a uns tipologia i gama cromàtica que 
garanteixi una correcta integració a l’entorn. 

g 
 

Mesures 1-. Incorporar, a la normativa els criteris tipològics i cromàtics de les 
noves edificacions. 
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3.9.2 Avaluació global de l’impacte  

A continuació s’ofereix una valoració global de l’impacte de l’actuació sobre el medi:  

3.9.2.1.1 MEDI FÍSIC  

 
Donat que el desenvolupament urbanístic comporta la ocupació d’un sòl verge i la 
construcció d’edificacions, la incidència sobre el medi físic és inevitable tot i que, en tractar-
se d’una actuació d’ampliació d’un nucli industrial existent, en una àmbit ja planificat, la 
incidència sobre la contaminació lumínica, atmosfèrica i el cicle de l’aigua serà del tot 
compatible  ja que representa una petita part del conjunt industrial del pont del Príncep.   

3.9.2.1.2 MEDI BIÒTIC  

Donat que es tracta d’un espai ja reservat per a la edificació segons el planejament i, com a 
tal, lliure de conreus, l’impacte sobre la fauna i la vegetació serà moderat. Respecte del 
paisatge la incidència serà major atès que el desenvolupament del pla comportarà la 
construcció d’edificacions que, en alguna mesura reforçaran l’efecte barrera visual. També, 
però, les noves edificacions, millor integrades a l’entorn han de permetre millorar la imatge 
d’aquest conjunt industrial dels de les zones residencials de Vilafant. Per tot això es pot 
considerar que els efectes sobre la fauna, la vegetació i el paisatge serà moderat  però no 
inexistent.  

3.9.2.1.3 MEDI HUMÀ 

 
En conjunt l’impacte sobre el medi humà serà moderat  ja que la nova zona no és més que 
una ampliació de l’actual on ja hi ha presència compartida d’activitat humana i industrials.  

3.9.2.1.4 FLUXOS AMBIENTALS  

 
L’impacte de l’actuació sobre el consum d’aigua, la demanda d’energia, la producció 
d’aigües residuals i la producció de residus serà baixa ja que es preveu aplicar mesures 
d’estalvi energètic i d’aigua en les noves edificacions i, per tant resulta del tot compatible .  
 
L’impacte final concret dependrà de les mesures ambientals i correctores que s’adoptin 
finalment en cada cas, que es definiran amb detall al projecte d’urbanització i construcció. 
Però s’hauran de seguir les normatives vigents al respecte que preveuen una minimització 
important dels impactes sobre l’aprofitament dels recursos naturals del medi. 
 
A la vista de la taula anterior, podem concloure que la tots els impactes presenten una 
valoració compatible .  
 

3.10 MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ  

 
El Pla Parcial incorpora un seguit de determinacions normatives tendents a una millor 
integració ambiental de la proposta urbanística, no obstant això, es recomana la redacció 
d’un Pla de Seguiment per a realitzar una vigilància ambiental de les actuacions que tindrà 
en compte les mesures previstes per a la supervisió, vigilància i informació a l’òrgan 
ambiental corresponent i les mesures establertes al present Informe  així com dels criteris 
de sostenibilitat preestablerts.  
  
Figueres, gener de 2013    Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte 
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4.1 RELACIÓ DE PLÀNOLS 
 
 
Nº Descripció del plànol escala 
 
 PLÀNOLS D'INFORMACIÓ 
   
01 Situació. Emplaçament.  1:20.000 – 1: 2.000 
02 Planejament vigent i estructura de propietat 1:2.000 – 1: 1.000 
03 Pla Director Urbanístic del Sistema urbà de Figueres 1:5.000 
04 Zones amb pendents > 20% 1:5.000 
05 Zones inundables 1:20.000 
06 Geologia  1.20.000 
07 Topogràfic 1:500 
 
 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ  
 
08 Proposta d’ordenació 1:1.000  
09 Zonificació i gàlibs edificació 1:1.000 
10 Definició geomètrica 1:1.000 – 1:100 
11 Seccions longitudinals 1.200 
 
 PLÀNOLS DE SERVEIS 
 
12 Sanejament i abastament d’aigua 1:1.000 
13 Xarxa electricitat i enllumenat públic 1:1.000 
14 Xarxes de telecomunicacions i gas 1:1.000 
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EMPLA¢AMENT

SITUACIč

01 P làno l  d ' i n f o r m ac ió

SITUACIč i

EMPLA¢AMENT

esc. 1:20.000 i 1:2.000



2

3.270 m²

1

402 m²

5

612 m²

6

7.763 m²

195 m²

7

8.619 m²

3

675 m²

4

43 m²

2

3.270 m²

1

402 m²

5

612 m²

6

7.763 m²

195 m²

7

8.619 m²

3

675 m²

4

43 m²

PLANEJAMENT VIGENT

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

SUD "SAMART"

FINQUES APORTADES

Finca Propietari Superficie aportada %

1 Agencia Catalana de l'Aigua 402 m2 1,79%

2 Incanor, SA 3.270 m2 14,60%

3 Angel Frigola Taberner 675 m2 3,01%

4 Joaquim Tubau Riu 43 m2 0,19%

5 Samart Industrias, SA 612 m2 2,73%

6 Samart Industrias, SA 7.763 m2 34,65%

7 Samart Industrias, SA 8.619 m2 38,47%

8 Agència Catalana de l'Aigua 195 m2 0,87%

Camins existents 825 m2 3,68%

TOTAL         22.404 m2      100,00%
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02 P làno l  d ' i n f o r m ac ió

PLANEJAMENT

VIGENT i

ESTRUCTURA

DE LA

PROPIETAT

esc. 1:2.000 i 1:1.000
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PLA DIRECTOR
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esc. 1:5.000
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Secció A-A'

PROPOSTA

4.00

MT

TEL

RESID

CANAL

PLUV

Capa de rodament amb aglomerat asfàltic S12

Capa d'aglomerat asfàltic G25

Base de tot-ú artificial, compactat al 98% PM

Subbase de tot-u reciclat, compactat al 95% PM

Terraplenat amb material reciclat, compactat al 95% PM

Excavació de capa vegetal i compactació esplanada

GAS

AIG

TEL

BT

2% 2%
2%

2%

4.00

Rigola de formigó "in situ"

Vorada de formigó 25x15

Paviment de formigó reglejat i raspatllat

Base de tot-ú reciclat, compactat 98% PM

Encintat amb llamborda de formigó

EP

7.1010.001.00

Secció C-C'

PROPOSTA

2.50

MT

TEL

RESID

PLUV

Capa de rodament amb aglomerat asfàltic S12

Capa d'aglomerat asfàltic G25

Base de tot-ú artificial, compactat al 98% PM

Subbase de tot-u reciclat, compactat al 95% PM

Excavació de capa vegetal i compactació esplanada

Terraplenat amb material reciclat, compactat al 95% PM

Paviment de formigó reglejat i raspatllat

Base de tot-ú reciclat, compactat 98% PM

Encintat amb llamborda de formigó 10,4x17,3x7 cms

Capa de terra vegetal

GAS

AIG

BT

2% 2%
2% 2%

Rigola de formigó "in situ"

Vorada de formigó 25x15

Base de tot-ú reciclat,

compactat 98% PM

Paviment de formigó

reglejat i raspatllat

EP

EP

3.00

Encintat amb llamborda de formigó 10,4x17,3x7 cms

Paviment de formigó reglejat i raspatllat

Base de tot-ú reciclat, compactat 98% PM

Terraplenat amb material reciclat compactat 95% PM

Excavació capa vegetal

MT

Secció B-B'

PROPOSTA

AIG

EP

4.00

Secció D-D'

PROPOSTA

Encintat amb llamborda de formigó 10,4x17,3x7 cms

Paviment de formigó armat reglejat i raspatllat

Base de tot-ú reciclat, compactat 98% PM

Terraplenat amb material reciclat compactat 95% PM

Excavació capa vegetal

CANAL

PLUV

AIG

EP
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DEFINICIč
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11 P là n o l  d ' o r d e n a c i ó

SECCIONS

LONGITUDINALS

esc. 1:200



PVC
 Ø3
15

P
V
C
 Ø
30
0


PVC
 Ø4
00

P
V
C
 Ø
4
0
0


PVC
 Ø3
15

PVC
 Ø4
00

PVC
 Ø8
00


P
V
C
 
Ø
3
1
5


P
V
C
 
Ø
8
0
0


PE 
Ø12
5

PE 
Ø12
5

P
E
 Ø
1
2
5

PE 
Ø12
5

P
E
 
Ø
5
0

Xarxa de reg

R

1

0

0

.
0

0

R

1

0

0

.

0

0

 

h

i

d

r

a

n

t

 

e

x

i

s

t

e

n

t

R

1

0

0

.
0

0

 
h

i
d

r
a

n

t
 
e

x

i
s

t
e

n

t

P
E
 
Ø
6
3

PE 
Ø12
5

PE 
Ø12
5

P
E
 Ø
1
2
5

PE 
Ø12
5

P
E
 
Ø
5
0

Xarxa de reg

R

1

0

0

.
0

0

R

1

0

0

.

0

0

 

h

i

d

r

a

n

t

 

e

x

i

s

t

e

n

t

R

1

0

0

.
0

0

 
h

i
d

r
a

n

t
 
e

x

i
s

t
e

n

t

P
E
 
Ø
6
3

LLEGENDA

XARXA DE SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS

Xarxa existent
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Xarxa existent

Xarxa proposada tub PVC

Pou de registre
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LLEGENDA

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Xarxa existent
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Hidrant
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