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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1. OBJECTIU
L’objectiu del present avantprojecte és la descripció de la modificació de les condicions
d'ús de la finca ocupada per la indústria Fricafor, S.A, al barri de Les Forques de
Vilafant.

2. PROMOTOR I REDACTOR
El document “Modificació nº 13 del Pla General de Vilafant a l'àmbit de la finca de
Fricafor” de Vilafant el redacten els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilafant amb
N.I.F. nº P-1723500-C i seu social a la plaça de l’Ajuntament nº 1 del mateix municipi,
codi postal 17740, amb el suport de Geoservei, S.L per a la documentació ambiental.

3. ANTECEDENTS
Al llarg del tercer trimestre de l'any 2013 es va portar a terme el Procés de
participació ciutadana previ a la modificació del Pla General de Vilafant.
El dia 15 de gener de 2014, l'Ajuntament de Vilafant va aprovar inicialment el Projecte
de Modificació nº 13 del Pla General de Vilafant a l'àmbit de la finca de Fricafor.
El dia 6 de maig de 2014, la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona emet informe
urbanístic relatiu a la modificació nº 13 del Pla General de Vilafant.
El dia 13 de maig de 2014, té entrada a l'Ajuntament de Vilafant, l'informe de
referència dels Serveis Territorials a Girona de l'Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental
que inclou els informe de l'ACA, Departament d'Agricultura Ramaderia Pesca
Alimentació i Medi Natural i l'Iaeden.
El dia 26 de maig de 2014, té entrada a l'Ajuntament de Vilafant, l'informe de
l'Agència de Residus de Catalunya.
A la vista de l'informe de referència dels Serveis Territorials a Girona de l'Oficina
d'Acció i Avaluació Ambiental i del canvi de criteri empresarial manifestat per
l'empresa Fricafor, es procedeix a la modificació del document urbanístic.

4. EVOLUCIÓ URBANA
El territori de Les Forques de Vilafant el constitueixen uns terrenys sensiblement
planers, amb lleugeres ondulacions, situats a sud-est del terme municipal, en el
territori de Palol Sabaldòria. Estan travessats per la carretera de Santa Llogaia
d’Alguema que discorre en sentit nord-sud i es disposen propers al riu Manol i al Pont
del Príncep.

Fins als anys seixanta es tractava de terrenys de conreu on s’hi identificaven pocs
assentaments de població. El més destacat era el Mas Amiel, al marge esquerra del
Rec Susanna, al peu del camí de Santa Llogaia.

Situació de l’actual barri de Les Forques
Fragment d’una fotografia aèria del 20 de juny de 1961 de SACE (Servicios Aéreos Comeciales Españoles)
Editada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Situació de l’actual barri de Les Forques
Fragment d’una fotografia aèria del 20 de juny de 1961 de SACE (Servicios Aéreos Comeciales Españoles)
Editada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Els primers creixements
El barri de Les Forques va sorgir com una urbanització de nova implantació projectada
per l’Arquitecte Ricard Giralt Casadesús l’any 1961 tot seguint el camí de Santa
Llogaia d’Alguema, des del Rec Susanna cap al sud. El desenvolupament fou ràpid. De
l’any 1964 trobem plànols d’ordenació de l’Arquitecte Pelayo Martínez que fan
referència a l’actual sector de Sant Jordi, al sud del sector anterior. Al contrari del
primer que preveia la ordenació a la banda de ponent del camí de Santa Llogaia,
aquest ja travessa el vial i contempla la ordenació a banda i banda del carrer.

Fragment del plànol d’emplaçament i caràtula del projecte de l’Arquitecte R. Giralt Casadesús. Any 1961

A aquestes primeres iniciatives d’ordenació seguiren d’altres documents de modificació
dels anteriors i parcel·lacions que han configurat una bona part de l’actual barri de Les
Forques. A l’any 1967 ja es podien observar el traçat dels carrers i les primeres cases.

El traçat dels carrers i les preimeres cases ja es veuen sobre el territori de Les Forques
Fragment d’una fotografia aèria del 2 d’octubre de 1967 de SACE (Servicios Aéreos Comeciales Españoles)
Editada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Mentrestant, l’any 1971 al peu del camí que menava cap a Vilafant, al nord del barri
residencial que s’anava construint i deslligat d’aquest, s’hi va implantar la indústria
Fricafor, S.A, una sala d’especejament de carn de bestiar vacu i porcí i posteriorment
també s’hi implantaren d’altres indústries com la metal·lúrgica Mobiltac.
El Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de Figueres
El desenvolupament urbanístic es va consolidar i a principis dels anys vuitanta, en el
moment de la redacció del nou planejament urbanístic general, ja tenia un nivell de
consolidació considerable. Pla General d’Ordenació Urbana de la Zona de Figueres, que
fou aprovat definitivament el dia 12 d’abril de 1983 abastava un àmbit territorial molt
ampli, amb Figueres i 16 municipis de l’entorn entre els que s’hi trobava Vilafant.
Aquest Pla, a la vista del nivell de consolidació del barri i de les expectatives
urbanístiques de la zona, va plantejar un seguit de creixements entorn del nucli
consolidat. Es va delimitar el sòl urbanitzable no programat cv3 que envoltava el nucli
inicial i completava els espais buits situats entre els nous habitatges i la petita zona
industrial que havia sorgit al peu del camí de Vilafant. El Pla preveia una zona de
desenvolupament mixt on es fessin compatibles els usos residencials i els industrials.

Fragment del plànol “Sistemes generals i règim del sòl” corresponent al barri de Les Forques.
Pla General d’ordenació urbana de la zona de Figueres. 1983

El desenvolupament urbà del barri va continuar tot completant el nucli i ampliant les
àrees residencials i industrials. Es van construir habitatges i noves naus al peu del
camí de Vilafant. A l’any 1987, Les Forques presentava un alt nivell de consolidació.

Ortofotoplànol resultant d’un vol de l’any 1987 on es veu l’elevat grau de consolidació del barri

El planejament derivat
En el marc del Pla General de l’any 1983 es varen desenvolupar diferents àrees
residencials entre les que destaca el sector situat entre la Ronda Pirineus i el carrer
Mare de Déu del Mont, limítrof amb la zona industrial. En aquest àmbit, prèvia
tramitació i aprovació del Programa d’actuació urbanística i desprès de diverses
propostes d’ordenació, el dia 29 de gener de 1997, la Comissió d’Urbanisme de Girona
va donar la conformitat al text refós del Pla Parcial sector cv3, polígon 1, que va donar
peu a completar amb habitatges aquesta part del territori de Les Forques.

Ordenació del polígon 1 del sector cv3 segons el Pla Parcial. 1997.

En el context de creixement que es va viure durant les dècades dels anys vuitanta i
noranta del segle XX es varen construir i ocupar gran part dels habitatges d’aquestes
noves àrees residencials i les empreses varen adquirir finques en vistes a ampliar les
instal·lacions, tal com va succeir posteriorment en algunes de les indústries de la zona
com son Mobiltac i Fricafor.
L’any 1998 es varen iniciar els treballs de revisió del planejament general que varen
conduir a l’aprovació, l’any 1999, del nou Pla General de Vilafant.

5. PLANEJAMENT VIGENT
La revisió del planejament general de Vilafant es va endegar amb la voluntat de posar
al dia les determinacions del planejament, adaptar-les al nou marc jurídic que havia
representat la llei d’urbanisme i delimitar amb precisió les zones i sistemes del sòl
urbà i les noves àrees de creixement.
A la zona de Les Forques, el Pla General va preveure zones de creixement a la banda
est, en coincidència amb el planejament anterior, i a la banda de ponent es varen
delimitar sectors a fi i efecte de permetre obtenir una nova vialitat general que
relligués el barri de Les Forques amb el Camp del Enginyers. Pel que fa al sòl urbà es
varen delimitar les diferents zones residencials per a edificació en filera, aparellada o
aïllada i es varen reconèixer les àrees industrials consolidades. Donada la contigüitat
que s’havia consolidat entre les àrees residencials i les indústries en l’àmbit que ens
ocupa, es va procedir a la delimitació d’una àrea industrial opcionalment remodelable
quin objectiu era possibilitar el manteniment de l’activitat industrial però amb la
mirada posada en la futura incorporació d’aquests sòls al teixit residencial.
La comissió d’Urbanisme de Girona, va aprovar definitivament el Pla General el dia 21
d’abril de 1999 i es va publicar al DOGC el dia 12 de juliol de 1999. El text refós que
es va aprovar l’any 2005 i que incorporava les modificacions realitzades fins a la data
es va publicar al DOGC el dia 14 de juny de 2005.
A resultes d’aquest planejament, la zona on es troba situada la indústria Fricafor està
classificada com a sòl urbà i qualificada dins les Zones industrials opcionalment
remodelables (a.7.3). La normativa vigent es transcriu seguidament:

“ Art. 32. Zones industrials (a.7)
8 . - Zones industrials opcionalment remodelables a.7.3.
a) En les zones així classificades no s'admet l'establiment de noves indústries. S'admeten les obres
de millora i ampliació de les indústries existents, sempre que es respectin els següents paràmetres:
Paràmetres
Parcel·la mínima (m2):
Façana mínima:
Altura reguladora:

a.7.3
2.000 m2
30 m.
9,00 m.

Nº de plantes:
Índex edificabilitat màxim:
Ocupació màxima:
Alineacions:
Separacions a veïns:
Aparcament:
11.-

Usos. Permesos

Prohibits

PB + 1P
0,8 m2/m2
80 %
indicades en els plànols d’ordenació
3 m.
1 plaça / 100 m2 parc.

Indústria (categoria 1a, 2a i 3a categoria).
Magatzem (categoria 1a, 2a i 3a categoria).
Oficines
Sanitari. Habitatges. Ramaderia

Les obres d’ampliació s’hauran de situar adossades a les edificacions existents i no ocuparan sòl
destinat a vialitat en cas de remodelació. Els vials es representen gràficament en traços en els
plànols d’ordenació.
b ) Els particulars o l'Administració podran optar per la remodelació de la zona, per a destinar-la
a usos residencials i altres usos compatibles. La remodelació complirà les següents condicions :
b1 ) Es desenvoluparà mitjançant un Pla Especial de Reforma Interior, que comprendrà,
com a mínim, una unitat de zona.
b2 ) L'ordenació recollirà la vialitat assenyalada a traços en l'interior de les zones.
b3 ) L'ordenació es concebrà sota els objectius de completament i homogeneïtzació del
teixit de l'àrea urbana .
b4 ) El sostre màxim edificable que resultarà de l'ordenació no excedirà per a cada una
zona, del què resulti d'aplicar el coeficient de 0,80m2 de sostre/m2 de sòl a la superfície de
les parcel·les compreses en el sector de Reforma Interior.
b5 ) El Pla de Reforma Interior reservarà, per a zones verdes i equipaments de cessió
gratuïta una superfície equivalent a la dels sòls urbanitzables.
b6 ) Els usos que s'admetran a la zona remodelada seran els mateixos que el Pla General
admet per a la zona a 1.”

Fragment del plànol “3.5 Zonificació. Les Forques” del Pla General de Vilafant. (dibuix sense escala)

Consolidació urbana
El desenvolupament urbanístic de Les Forques al llarg de les darreres dècades
ha conduit a un nivell de consolidació urbana molt elevat en tota l’àrea que
conforma el nucli inicial i les extensions de la banda oest. Aquesta consolidació
ha comportat una notable millora en serveis urbans, espais lliures i
equipaments però ha fet aflorar conflictes de convivència entre diferents usos i
activitats del territori.

Ortofotoplanol de la zona central i oest del barri de Les forques

6. POBLACIÓ I ANÀLISI SOCIOECONÒMICA
Vilafant és un municipi que ha incrementat notablement la població en les últimes
dècades. En els 12 anys de vigència del Pla General ha passat dels 3.834 de l’any
1999 als 5.502 habitants de l’any 2012. L’estructura econòmica del municipi, però, és
feble i bona part de la població ha de cercar la feina en d’altres municipis de la
comarca. El sector industrial, tot i no ser molt nombrós, compta amb indústries
importants i eficients que han pogut mantenir l’activitat en aquests anys de crisi
econòmica. La indústria, per tant, juntament amb els sector serveis i els nombrosos
autònoms, és un dels puntals de l’estructura econòmica del municipi. No obstant això,
en els darrers anys l’increment de l’atur ha estat significatiu fins al punt que en els
darrers 6 anys s’han perdut 217 llocs de treball i a l’any 2012, es situava en 345
persones. En aquest entorn econòmic és important constatar que l’empresa Fricafor,
segons consta al Registre Mercantil, tenia 75 treballadors empleats.
L’anàlisi detallada de la situació socioeconòmica de Vilafant es recull en l’estudi de
caracterització realitzat per les consultores Gallet i Niubó i DCB, que s’incorpora a
l’expedient.

7. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ
Les previsions del Planejament urbanístic municipal en referència a la reconversió dels
sòls industrials de Les Forques per sòls residencials no s’han complert i avui encara
conviuen els habitatges i les indústries de la petita àrea industrial entorn del carrer
Mare de Déu del Mont. Les necessitats de sòl per ha residència s’han esvaït, cosa que
dificulta el trasllat de les indústries per la dificultat d’obtenir plusvàlues dels sòls que
ocupen i, per contra, precisen consolidar els nivells de producció per tal de mantenir
els mercats interns i externs.
L'empresa Fricafor, S.L, que desenvolupa la seva activitat com a escorxador d'animals
i especejament dels canals resultants de l'activitat de l'escorxador, està implantada al
barri de Les Forques de Vilafant des de l'any 1971. Al llarg dels anys l'activitat
industrial de l'empresa ha anat creixent al igual que, com hem vist, ha crescut la
implantació residencial del barri de Les Forques. Així, a finals dels anys noranta i
principis dels dos mil, l’empresa va ampliar les instal·lacions en el mateix període en
que l’activitat immobiliària tenia un gran impuls i es construïen els habitatges de la
urbanització cv3 i de la Ronda Pirineus.
L'increment de l'activitat industrial i l'augment de la mobilitat vinculada a l'empresa,
en un entorn d'habitatges, generen dificultats de convivència entre la indústria i la
residència tot i les notables millores tecnològiques i ambientals que s'han implementat
a l'escorxador en els darrers anys.
El planejament urbanístic municipal delimita la zona ocupada per Fricafor. S.L, com a
zona Industrial opcionalment remodelable (clau a.7.3) en sòl urbà. Aquesta
qualificació permet el manteniment i ampliació de les activitats industrials existents i,
a la vista de la situació en un entorn residencial, permet la reconversió cap a àrees
residencials i altres usos compatibles.

En el context econòmic actual, en el que el manteniment dels llocs de treball esdevé
una tasca ineludible en activitat de l'administració, resulta necessari trobar una solució
que permeti la continuïtat de l'empresa, el manteniment de la qualitat urbana de
l'àrea residencial contigua i la preservació dels principis fonamentals del planejament
urbanístic en aquesta àrea.
En aquest marc, l'Ajuntament de Vilafant proposa una
permeti a l'empresa mantenir els nivells de producció i els
a les noves necessitats del mercat de la indústria càrnia
futur trasllat total o parcial a una àrea industrial deslligada

modificació normativa que
llocs de treball i adaptar-se
amb la visió posada en un
de l'entorn residencial.

Així, donat l’interès públic que representa el manteniment dels llocs de treball, la
continuïtat de l'activitat empresarial en el municipi i la consolidació d’una estructura
econòmica sòlida, de la mateixa manera que s’han gestionat urbanísticament els
canvis d'ubicació de l'empresa Tallers Elpa afectada per les plataformes ferroviàries o
l'ampliació de l'empresa Samar't, si l'empresa ho sol·licita, l'Ajuntament de Vilafant
gestionarà i tramitarà els documents urbanístics necessaris per a portar a terme, en
un futur, el trasllat de les instal·lacions de Fricafor.

8. ALTERNATIVES D'ORDENACIÓ
Per tal d'analitzar la conveniència de la ordenació a proposar, s'analitzen un seguit
d'alternatives que han de permetre obtenir dades suficients per a concretar la
proposta d'ordenació urbanística que permeti un funcionament racional i sostenible del
territori.
Alternativa 0
Aquesta alternativa recull la situació actual, tant pel que fa als aspectes urbanístics
com ambientals. Així no es preveu la modificació de les condicions d'edificació ni de les
condicions d'ús de la zona. Es manté el caràcter de zona industrial opcionalment
remodelable amb la voluntat que, en el futur, els terrenys es puguin destinar a usos
residencials. No es modifiquen les condicions d'accessibilitat a la zona.

Alternativa 1
En aquesta opció s'analitza el manteniment de la instal·lació en l'indret actual,
conservant, també, les condicions d'edificació i incrementant la intensitat d'ús.
Aquesta alternativa es vincula a la racionalització de la mobilitat a l'entorn i a l'interior
de les instal·lacions industrials i a la implantació de mesures de protecció de la
contaminació acústica i ambiental de la zona residencial de l'entorn. Aquesta proposta
incorpora la reserva per a sistema viari i espais lliures dels terrenys inclosos al sòl
urbanitzable SUP1 Les forques Ponent limítrofes amb Fricador.

Condicions específiques pel
desenvolupament de l’activitat

Reserva de sòl per
a sistema viari i d’espais lliures

Alternativa 2
Aquesta alternativa analitza el trasllat de les instal·lacions a la zona industrial del Pont
del Príncep (sector Indelor-Mas Fonsu-Canal de Rec). Es tracta d'una zona destinada
exclusivament a usos industrials i comercials, amb bona accessibilitat des de la xarxa
viària general, en especial la carretera N-IIa.

Ubicació actual de Fricafor

Sector industrial
Indelor-Mas Fonsu-Canal de Rec

9. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Criteris generals
D'acord amb els objectius exposats i l'anàlisi de les alternatives, s’incorpora com a
proposta, l’alternativa 1, que preveu el manteniment de les instal·lacions en la
ubicació actual tot modificant les condicions i terminis de desenvolupament del
planejament urbanístic municipal en el sentit que, tot possibilitant l'ampliació de
l'activitat industrial, es preservi el caràcter d'àrea industrial remodelable, per tant el
caràcter de temporalitat, i s'implementin mesures que minimitzin els efectes de
l'increment de l'activitat sobre els habitatges amb la finalitat de garantir-ne la qualitat
urbana.

Aspectes a modificar
En concret es proposa la reforma normativa en quatre aspectes:
1-. Ampliació dels llindars admesos actualment per a l'activitat industrial de la
indústria Fricafor. S.L, fins a la categoria quarta del Pla General amb la limitació de la
sala d'especejament a una capacitat màxima de 150 Tn/dia, sense ampliar les
condicions actuals de l'escorxador.
2-. Manteniment del caràcter de zona industrial opcionalment remodelable d'acord
amb les previsions del Pla General del municipi sense renunciar al destí futur d'aquests
terrenys com a sòl residencial.
3-. Implementació de mesures de reducció de l'impacte de l'increment de l'activitat
industrial i de la mobilitat de vehicles vinculats a la indústria sobre els habitatges de
l'entorn.
4-. Incorporació de la reserva de sòl per a sistema viari i d'espais lliures dels terrenys
situats a ponent i a nord de l'àrea sud (al sud de la Ronda Pirineus) del sector de SUP1
nº 14. Les Forques Ponent-A.
5-. Actualització del planejament amb la incorporació de la ordenació resultant de
l'execució dels diferents documents urbanístics aprovats en aquest entorn des de la
vigència del Pla General.

10.

PROPOSTA NORMATIVA

D’acord amb els criteris i objectius desenvolupats anteriorment, es proposa el següent
text normatiu:
1-. Respecte dels sòl urbà industrial

“ 8 . - Zones industrials opcionalment remodelables a.7.3.
a) En les zones així classificades no s'admet l'establiment de noves indústries. S'admeten les obres
de millora i ampliació de les indústries existents, sempre que es respectin els següents paràmetres:
Paràmetres

Parcel·la mínima (m2):
Façana mínima:
Altura reguladora:
Nº. de plantes:
Índex edificabilitat màxim:
Ocupació màxima:
Alineacions:
Separacions a veïns:
Aparcament:

Usos

Permesos

2.000 m2
30 m.
9,00 m.
PB + 1P
0,8 m2/m2
80 %
indicades en els plànols d’ordenació
3 m.
1 plaça / 100 m2 parc.

Indústria (categoria 1a, 2a i 3a categoria).

Prohibits

Magatzem (categoria 1a, 2a i 3a categoria).
Oficines
Sanitari. Habitatges. Ramaderia

Les obres d’ampliació s’hauran de situar adossades a les edificacions existents i no ocuparan sòl
destinat a vialitat en cas de remodelació. Els vials es representen gràficament en traços en els
plànols d’ordenació.
b ) Els particulars o l'Administració podran optar per la remodelació de la zona, per a destinar-la a
usos residencials i altres usos compatibles. La remodelació complirà les següents condicions :
b1 ) Es desenvoluparà mitjançant un Pla de Millora Urbana, que comprendrà, com a
mínim, una unitat de zona.
b2 ) L'ordenació recollirà la vialitat assenyalada a traços en l'interior de les zones.
b3 ) L'ordenació es concebrà sota els objectius de completament i homogeneïtzació del
teixit de l'àrea urbana .
b4 ) El sostre màxim edificable que resultarà de l'ordenació no excedirà per a cada una
zona, del què resulti d'aplicar el coeficient de 0,80 m2 de sostre/m2 de sòl a la superfície de
les parcel·les compreses en el sector de Millora Urbana.
b5 ) El Pla de Millora Urbana reservarà, per a zones verdes i equipaments de cessió
gratuïta una superfície equivalent a la dels sòls urbanitzables.
b6 ) Els usos que s'admetran a la zona remodelada seran els mateixos que el Pla General
admet per a la zona a.1”.
c) Condicions específiques per a la subzona a.7.3.f
En les zones així classificades no s'admet l'establiment de noves indústries. S'admeten les obres de
millora i ampliació de les indústries existents, sempre que es respectin els següents paràmetres:
Paràmetres

Parcel·la mínima (m2):
Façana mínima:
Altura reguladora:
Nº de plantes:
Índex edificabilitat màxim:
Ocupació màxima:
Separacions a veïns:
Aparcament:
Alçada tanques:
Pantalles:

2.000 m2
30 m.
9,00 m.
PB + 1P
0,8 m2/m2
80 %
3 m.
1 plaça / 100 m2 parc.
2 m (mínim) 3 m (màxim) amb material opac
Vegetals o material transparent o translúcid
Alçada màxima: 6 m

Usos

Permesos

Indústria (categoria 1a, 2a, 3a i 4a).
Magatzem (categoria 1a, 2a i 3a).
Oficines
* la 4a categoria es limita a l'ús exclusiu de sala de desfer d'acord
amb el que estableix l'annex I, grup 7.2.a de la Llei 20/2009, de 4
de desembre amb una producció màxima de 150 Tn/dia.

Prohibits

Sanitari. Habitatges. Ramaderia

Ordenació

Les possibles ampliacions de les instal·lacions s'ubicaran a la banda
nord i nord-oest de la parcel·la si es destinen a usos industrials, de magatzem o a
centres de distribució. Únicament es podran situar a l'espai lliure de parcel·la de la
banda sud les edificacions destinades a usos administratius o de magatzem que no
comportin la creació de nous molls de càrrega i descàrrega.

Mesures

L'activitat acollida a les condicions específiques d'aquesta subzona a.7.3.f
haurà d'implementar, en el marc de les corresponents llicències d'obres o
activitat que es sol·licitin, els extrems que en resultin de l'informe, llicència o
autorització ambiental i com a mínim, les següents mesures correctores respecte de
la total activitat.
Respecte de la contaminació acústica:
-. Instal·lació de pantalles acústiques o elements de protecció del soroll a
l’edificació industrial, entorn del focus productors de sorolls (compressors del
sistema de refrigeració, equip de rentat de vehicles, molls de càrrega i
descàrrega, etc).
-. Apantallament amb xiprers o altres espècies arbòries i vegetals, del perímetre de
la indústria per evitar molèsties als veïns.
-. Prohibició de mantenir en funcionament els motors dels vehicles industrials i els
compressors de refrigeració dels mateixos, per un període superior a 5 minuts
mentre realitzen tasques administratives, de maniobra o càrrega i descàrrega en
el pati sud de la parcel·la.
-. En qualsevol cas, el soroll emès per l’activitat industrial s’ajustarà als límits
d’immissió que fixa el mapa de capacitat acústica de Vilafant per a cada zona.
Respecte de la contaminació atmosfèrica:
-. S'instal·laran els sistemes de producció d'energia necessaris per evitar l'emissió
de fums amb partícules a l'atmosfera.
-. S'instal·laran els sistemes de filtratge i purificació de residus i processos
productius necessaris per evitar la volatilització de pudors a l'atmosfera.
Respecte de la mobilitat:
-. S’establirà com a accés per a vehicles pesants a les instal·lacions de la indústria
el situat a la banda de ponent (des del pavelló municipal) i els accessos del
carrer Mare de Déu del Mont es limitaran a vehicles utilitaris i de distribució.
-. S'habilitaran zones d'espera dels vehicles industrials a la zona nord i nord-oest de
la parcel·la industrial.
-. S’aportarà un estudi de mobilitat generada per l’activitat industrial que preveurà
la regulació de l’accés dels vehicles a les instal·lacions i establirà la
senyalització i mesures necessàries per a garantir la mobilitat i seguretat dels
usuaris de la via pública i el confort dels veïns.

Respecte de la vegetació:
En terrenys privats o zones verdes públiques, adjacents o propers a zones forestals,
espais naturals i corredors biològics, s’ha d’evitar la plantació de les espècies
vegetals que segueixen a continuació, tant en jardins públics com privats, ja que
tenen un demostrat comportament invasor. De la mateixa manera, en el cas de
comptar amb aquestes espècies en llocs ambientalment sensibles, cal gestionar
correctament els seus residus vegetals (llavors, fruits, esqueixos, etc.) per tal que no
generin noves dispersions. És convenient plantejar la seva substitució progressiva
per espècies que no siguin invasores.
Arbres
Acàcia (Robinia pseudoacacia)
Ailant (Ailanthus altissima)
Freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
Freixe de flor (Fraxinus ornus)
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
Mimosa (Acacia dealbata)
Morera del paper (Broussonetia papyrifera)
Negundo (Acer negundo)
Troana (Ligustrum lucidum)

Arbusts
Amporpha fruticosa
Baccharis halimifolia
Budlèia (Buddleja davidii)
Cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)
(Cotoneaster tomentosa)
Carolina o Coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
Piracant (Pyracantha angustifolia) i (Pyracantha crenatoserrata)
Pitospor (Pittosporum tobira)

Plantes entapissants i reptants
Campanetes (Ipomoea cf. indica)
Miraguà (Araujia sericifera)
Bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
Bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
Cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
Delairea odorata (Senecio mikanoides)
Lligabosc (Lonicera japonica)
Senecio angulatus / Senecio tamoides
Sicyos angulatus
Tradescantia (Tradescantia fluminensis)
Vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica / Bilderdyckia aubertii / Polygonum aubertii)
Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)

Plantes crasses i assimilables
Aloe maculat (Aloe maculata)
Atzavares o figuerasses (Agave sp.)
Bryophyllum daigremontianum (Kalanchoe daigremontiana)
Aigueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima / O. stricta / O. linguiformis )
Einadia nutans

Plantes aquàtiques
Azolla sp.
Cyperus eragrostis
Elodea canadensis
Jacint d’aigua Eichhornia crassipes
Ludvigia grandiflora
Myriophyllum aquaticum
Salvinia natans
Gramínies per a hidrosembra i gespes
Eragrostis curvula
Paspalum saurae
“Kikuyu” o gram gruixut (Pennisetum clandestinum)

Altres espècies (ornamentals, etc.)
Acant (Acanthus mollis)
Arcthoteca calendula
Bambú o canya americana (Phyllostachys spp. / Bambusa spp.)
Canya (Arundo donax)
Erigeron karvinskianus
Gasània (Gazania sp.)
Herba de la Pampa (Cortaderia selloana)
Impatiens sp.
Nyàmera (Helianthus tuberosus)
Raïm de moro (Phytolacca americana)
Senecio angulatus

Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa
la seva demostrada capacitat invasora / de dispersió
Aster pilosus
Aster squamatus
Datura stramonium
Oxalis pes-caprae
Tabac de jardí (Nicotiana glauca)
“Taco de la reina”, caputxina (Tropaeolum majus)
Seneci del Cap (Senecio inaequidens)
Solanum chrysotrichum

Hi ha altres espècies que, d’acord amb el Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, pel
qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, tampoc es poden
introduir al medi natural del conjunt de la Península Ibèrica perquè esdevenen una
amenaça ecològica per a les espècies silvestres autòctones.
A més a més, s’ha de tenir en compte la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de
setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies
susceptibles al foc bacterià (Erwinia arnylovora) i el Decret 42/2007, de 20 de
febrer pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia
amylovora).
Remodelació

Els particulars o l'Administració podran optar per la remodelació de la zona, per a
destinar-la a usos residencials i altres usos compatibles. La remodelació complirà
les condicions del punt 8.b de les Zones industrials opcionalment remodelables, de
les normes urbanístiques del Pla General.”

2-. Respecte del sòl urbanitzable SUD1. Les Forques Ponent-A:

“SUP1. nº 14 “Ponent de Les Forques-a”
Delimitació: Comprèn una àrea de la banda oest del nucli de Les Forques. Es tracta dels terrenys
colindants amb el barri actual. Aquesta àrea abraça des de la carretera de Palol Sabaldòria pel sud,
fins passat el camí de la serra de Mas Bonet pel nord. Per ponent limita amb finques rústiques i per
llevant amb el barri.
Objectius: l’objectiu general es permetre acompletar la trama del barri de manera que es dóni
continuïtat al sistema viari i es permeti obtenir espais lliures i d’equipaments per tal reequipar la
zona.
Qualificacions: l’ordenació es preveu en parcel·les d’edificació aparellada o en grups aïllats
d’habitatge en filera. Zones a.1.2. i a.2 . La zones pròximes als magatzems i indústries actuals, es
podran ordenar d’acord amb els paràmetres de les zones a.7.
Zones i sistemes:
Superfície total

46.309 m2
Sistemes generals
Superfície sector

10%
90%

Sistema d’espais lliures
Sistema d’equipaments
Sistema docent
Sistema viari
TOTAL SISTEMES

10%
4%

4.630 m2
41.679 m2

Superfície sector

41.679 m2

Edificabilitat màxima bruta:
Densitat màxima d’habitatges:
Programa d’actuació:
Sistema d’actuació:

Condicions d'ordenació:

37%

4.167 m2
1.667 m2
1.000 m2
8.500 m2
15.334 m2

0,45 m2. sostre / m2. sòl
25 habitatges / Ha.
Primer quadrienni.
D'entre els sistemes d'actuació previstos per la llei, es fixa com a
sistema d'actuació per a l'execució del present sector, el sistema
de compensació.
Els terrenys de l'àmbit sud del sector que limiten pel nord amb la
finca de Fricafor, es destinaran a sistema d’espais lliures i a
sistema viari per la prolongació de la Ronda Pirineus i la
construcció del vial de ponent. L'àmbit es grafia en els plànols de
zonificació. A la banda nord de l'espai lliure i seguint el vial
alternatiu d'accés, s'hi implantarà una pantalla arbòria a modus de
barrera visual i acústica”

Plànol de proposta de zonificació i ordenació
(dibuix sense escala)

11.

ESTRUCTURA DE PROPIETAT

A l’àmbit de la present modificació s’hi identifica una única finca cadastral que respon
a la següent descripció:
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral
Localización
Clase
Superficie (*)
Coeficiente de participación
Uso
Año construcción local principal

6574412DG9767S0001PE
CL MARE DEU MONT
17740 VILAFANT (GIRONA)
Urbano
6.325 m2
100,000000 %
Industrial
2010

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización
Superficie construida
Superficie suelo

Tipo Finca

CL MARE DEU MONT DEPURADORA M. DE D. MONT
VILAFANT (GIRONA)
6.325 m2
15.309 m2

Parcela construida sin división horizontal

Elementos Construidos del Bien Inmueble
Uso

Escalera

Planta

Puerta

Superficie catastral (m2)

INDUSTRIAL

1

00

01

2.531

OFICINA

1

01

04

56

INDUSTRIAL

1

00

02

2.857

INDUSTRIAL

1

00

03

149

INDUSTRIAL

1

01

01

582

INDUSTRIAL

1

01

02

85

OFICINA

1

01

03

65

Plànol cadastral de la finca
i entorn (dibuix sense escala)

En relació al que determina l’article 40 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que modifica l’article 99 del Decret
1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es
relacionen les finques registrals incloses en l’àmbit del present document i els titulars
de drets reals.
D’acord amb les certificacions registrals del Registrador de la Propietat de Figueres, de
4 de desembre de 2013, en resulten les següents finques:
Finca nº1
Registre de la Propietat de Figueres
Finca de Vilafant nº 145; Tom 960; Llibre 15; Foli 226; Alta 15
Superfície finca registral: 15.309 m2
Superfície construïda registral: 2.611 m2
Titular: Frigoríficos Cárnicos Las Forcas, Sociedad de Responsabilidad Limitada.
(FRICAFOR, S.L.)
Adquirida per aportació, en virtut de l’escriptura autoritzada en data 30 de març de
1971 pel notari Salvador Vilallonga Fàbrega.
Adquirida per obra nova acabada, en virtud de l’escriptura autoritzada en data 6 de
juny de 1981 pel notari Manuel Maria Regot Garcia.
Finca nº 2
Registre de la Propietat de Figueres
Finca de Vilafant nº 394; Tom 2603; Llibre 43; Foli 88; Alta 11
Superfície finca registral: 2,209,93 m2
Titular: Frigoríficos Cárnicos Las Forcas, Sociedad de Responsabilidad Limitada.
(FRICAFOR, S.L.)
Adquirida per títol de compra, en virtut de l’escriptura autoritzada en data 20 de
novembre de 1987 pel notari Manuel Maria Regot Garcia.

Es constata una diferència de
superfícies a la finca nº 1
entre les dades registrals,
les cadastrals i les topogràfiques.
S’adjunta annex amb les
certificacions registrals de les finques.

Delimitació de les finques sobre un plànol cartogràfic
resultant d’un vol de l’any 1992. (dibuix sense escala)

12.

AGENDA DE L'ACTUACIÓ

1-. El termini per a la implementació de les mesures correctores relacionades en la
normativa d'aquest document, es el mateix que el de l'execució de les llicències
d'ampliació o reforma de l'edificació o la modificació substancial de l'activitat.
2-. La vigència d'aquest document de planejament serà de dotze anys, ampliables en
el marc de la revisió del Planejament urbanístic general del municipi, d'acord amb els
criteris urbanístics, econòmics i socials de l'administració actuant.
3-. A vista de l’interès públic que el manteniment de la indústria té per al municipi de
Vilafant i els seus habitants i donat que el Pla General de Vilafant delimita un sector de
sòl urbanitzable industrial a l'àmbit del Pont del Príncep, a fi i efecte de facilitar el
trasllat d'una part o de la totalitat de les instal·lacions de l'empresa, l'Ajuntament de
Vilafant redactarà en un termini màxim de 4 anys, en el sector on l’empresa adquireixi
els terrenys, els documents necessaris per al seu desenvolupament urbanístic que
comprendran, com a mínim, la Modificació del Pla General, el Pla Parcial urbanístic i el
Projecte d'urbanització.

13.

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

La proposta de modificació del planejament urbanístic no comporta l’execució d’obres
a l’espai públic però sí actuacions a l’interior de la finca encaminades a reduir els
efectes de l’increment de la intensitat d’ús a la parcel·la industrial. Tal com es detalla
a l’apartat normatiu, les actuacions previstes fan referència a la col·locació d’elements
de protecció acústica, pantalles vegetals, condicionament d’accessos i regulació del
trànsit.
Construcció de pantalles i elements de protecció acústica
Col·locació de barreres vegetals i apantallament arbrat
Instal·lació de sistemes de reducció contaminació atmosfèrica
Implantació de senyalització i regulació del trànsit
Base imposable
IVA (21%)
Total

52.000
7.950
12.700
6.400
79.050
16.600
95.650

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Si considerem els 12 anys de vigència del planejament amb les noves condicions de
protecció de l’entorn, obtenim que la inversió a realitzar en elements de protecció de
l’entorn comporta una inversió anual de 9.565 euros.
La possibilitat de mantenir els nivells de producció actuals de la indústria durant els 12
anys que estableix aquest document permeten afrontar la despesa que representen
les actuacions detallades sense que això alteri la rendibilitat empresarial ja que,
d’acord amb les dades del Registre Mercantil, aquest import representa un
percentatge inferior al 5% del promig del benefici net dels darrers 5 anys i, per contra,
s’aporta un major benestar i qualitat de vida als habitants dels habitatges propers.

14.

MOBILITAT SOSTENIBLE

L’actuació contemplada en la present modificació s’insereix en la trama urbana
consolidada. Forma part essencial d’aquesta modificació, la regulació de la mobilitat a
l’entorn de la zona industrial i la regulació dels accessos. Aquetes actuacions, que es
recolliran en un estudi de mobilitat generada que caldrà presentar prèviament a la
concessió de llicències d’obres, hauran de fer especial esment a les direccions de
trànsit dels carrers, la regulació dels accessos dels vehicles pesats a la zona industrial,
la protecció dels vianants i la millora ambiental dels carrers per on hi discorren
vianants. Tot encaminat a obtenir una mobilitat sostenible en el barri de les Forques
que faci compatible els usos industrials i residencials que concorren a la zona.
La incorporació de les obligacions de reserves de sòl per a sistema viari al sector de
Les Forques Ponent garanteix, també, una millor significativa de la mobilitat d’aquesta
àrea quan es procedeixi a l’execució d’aquest sector de planejament.

15.

SOSTENIBILITAT DEL PLANEJAMENT

L’actuació que en resulta de la proposta de modificació del planejament pretén incidir
fonamentalment en la permanència de les activitats productives sempre que vagin
acompanyades de mesures que protegeixin els habitatges de l’entorn de les molèsties
de l’activitat i permetin una millora de la qualitat de vida dels habitants. Es tracta, per
tant, de fer compatible la permanència limitada de les activitats econòmiques amb el
desenvolupament de l’activitat residencial del barri de Les Forques.
El trasllat de les indústries de les àrees urbanes, que durant els anys d’explosió
immobiliària s’aprofitava de les plusvàlues que es generaven sobre els sòl que
ocupaven, s’ha vist truncada i cal habilitar fórmules que permetin la convivència
d’aquests usos. Es tracta d’implementar mesures que permetin evitar les afectacions
als habitatges i aprofitar la permanència de les activitats econòmiques per a impulsar
millores en la protecció de l’entorn, la mobilitat i els espais urbans. En definitiva
considerar la sostenibilitat del model territorial amb una visió àmplia que abasta des
de la cohesió dels nuclis urbans, la millora del medi ambient, la sostenibilitat
econòmica dels processos productius implantats en el territori, la cohesió social i la
qualitat de vida dels vilatans. En aquest sentit és on aquesta actuació, que proposa el
manteniment temporal de l’activitat industrial sempre que s’implantin mesures de
protecció dels habitatges i mentre es gestionen trasllats futurs, es considera totalment
inserida en el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 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.

16.

INFORME DE SOTENIBILITAT AMBIENTAL

L' Informe de Sostenibilitat Ambiental es el document que analitza la incidència
ambiental de la modificació del planejament urbanístic i en proposa les mesures
necessàries per minimitzar els diferents impactes ambientals.

En l'àmbit d'aquesta modificació serà d'obligat compliment l'aplicació de les mesures
que resulten de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Vilafant, juliol de 2015

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Lluís Gratacós i Soler
Arquitecte

NORMATIVA

17.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Article 1
Es modifica l'article 32.8 de les normes urbanístiques del Pla General de Vilafant que
resta amb el següent redactat:

“ 8 . - Zones industrials opcionalment remodelables a.7.3.
a) En les zones així classificades no s'admet l'establiment de noves indústries. S'admeten les obres
de millora i ampliació de les indústries existents, sempre que es respectin els següents paràmetres:
Paràmetres

Parcel·la mínima (m2):
Façana mínima:
Altura reguladora:
Nº de plantes:
Índex edificabilitat màxim:
Ocupació màxima:
Alineacions:
Separacions a veïns:
Aparcament:

Usos

Permesos

Prohibits

2.000 m2
30 m.
9,00 m.
PB + 1P
0,8 m2/m2
80 %
indicades en els plànols d’ordenació
3 m.
1 plaça / 100 m2 parc.

Indústria (categoria 1a, 2a i 3a categoria).
Magatzem (categoria 1a, 2a i 3a categoria).
Oficines
Sanitari. Habitatges. Ramaderia

Les obres d’ampliació s’hauran de situar adossades a les edificacions existents i no ocuparan sòl
destinat a vialitat en cas de remodelació. Els vials es representen gràficament en traços en els
plànols d’ordenació.
b ) Els particulars o l'Administració podran optar per la remodelació de la zona, per a destinar-la a
usos residencials i altres usos compatibles. La remodelació complirà les següents condicions :
b1 ) Es desenvoluparà mitjançant un Pla de Millora Urbana, que comprendrà, com a
mínim, una unitat de zona.
b2 ) L'ordenació recollirà la vialitat assenyalada a traços en l'interior de les zones.
b3 ) L'ordenació es concebrà sota els objectius de completament i homogeneïtzació del
teixit de l'àrea urbana .
b4 ) El sostre màxim edificable que resultarà de l'ordenació no excedirà per a cada una
zona, del què resulti d'aplicar el coeficient de 0,80 m2 de sostre/m2 de sòl a la superfície de
les parcel·les compreses en el sector de Millora Urbana.
b5 ) El Pla de Millora Urbana reservarà, per a zones verdes i equipaments de cessió
gratuïta una superfície equivalent a la dels sòls urbanitzables.
b6 ) Els usos que s'admetran a la zona remodelada seran els mateixos que el Pla General
admet per a la zona a.1”.

c) Condicions específiques per a la subzona a.7.3.f
En les zones així classificades no s'admet l'establiment de noves indústries. S'admeten les obres de
millora i ampliació de les indústries existents, sempre que es respectin els següents paràmetres:
Paràmetres

Parcel·la mínima (m2):
Façana mínima:
Altura reguladora:
Nº de plantes:
Índex edificabilitat màxim:
Ocupació màxima:
Separacions a veïns:
Aparcament:
Alçada tanques:
Pantalles:

2.000 m2
30 m.
9,00 m.
PB + 1P
0,8 m2/m2
80 %
3 m.
1 plaça / 100 m2 parc.
2 m (mínim) 3 m (màxim) amb material opac
Vegetals o material transparent o translúcid
Alçada màxima: 6 m

Usos

Permesos

Indústria (categoria 1a, 2a, 3a i 4a).
Magatzem (categoria 1a, 2a i 3a).
Oficines
* la 4a categoria es limita a l'ús exclusiu de sala de desfer d'acord
amb el que estableix l'annex I, grup 7.2.a de la Llei 20/2009, de 4
de desembre amb una producció màxima de 150 Tn/dia.

Prohibits

Sanitari. Habitatges. Ramaderia

Ordenació

Les possibles ampliacions de les instal·lacions s'ubicaran a la banda
nord i nord-oest de la parcel·la si es destinen a usos industrials, de magatzem o a
centres de distribució. Únicament es podran situar a l'espai lliure de parcel·la de la
banda sud les edificacions destinades a usos administratius o de magatzem que no
comportin la creació de nous molls de càrrega i descàrrega.

Mesures

L'activitat acollida a les condicions específiques d'aquesta subzona a.7.3.f
haurà d'implementar, en el marc de les corresponents llicències d'obres o
activitat que es sol·licitin, els extrems que en resultin de l'informe, llicència o
autorització ambiental i com a mínim, les següents mesures correctores respecte de
la total activitat.
Respecte de la contaminació acústica:
-. Instal·lació de pantalles acústiques o elements de protecció del soroll a
l’edificació industrial, entorn del focus productors de sorolls (compressors del
sistema de refrigeració, equip de rentat de vehicles, molls de càrrega i
descàrrega, etc).
-. Apantallament amb xiprers o altres espècies arbòries i vegetals, del perímetre de
la indústria per evitar molèsties als veïns.

-. Prohibició de mantenir en funcionament els motors dels vehicles industrials i els
compressors de refrigeració dels mateixos, per un període superior a 5 minuts
mentre realitzen tasques administratives, de maniobra o càrrega i descàrrega en
el pati sud de la parcel·la.
-. En qualsevol cas, el soroll emès per l’activitat industrial s’ajustarà als límits
d’immissió que fixa el mapa de capacitat acústica de Vilafant per a cada zona.
Respecte de la contaminació atmosfèrica:
-. S'instal·laran els sistemes de producció d'energia necessaris per evitar l'emissió
de fums amb partícules a l'atmosfera.
-. S'instal·laran els sistemes de filtratge i purificació de residus i processos
productius necessaris per evitar la volatilització de pudors a l'atmosfera.
Respecte de la mobilitat:
-. S’establirà com a accés per a vehicles pesants a les instal·lacions de la indústria
el situat a la banda de ponent (des del pavelló municipal) i els accessos del
carrer Mare de Déu del Mont es limitaran a vehicles utilitaris i de distribució.
-. S'habilitaran zones d'espera dels vehicles industrials a la zona nord i nord-oest de
la parcel·la industrial.
-. S’aportarà un estudi de mobilitat generada per l’activitat industrial que preveurà
la regulació de l’accés dels vehicles a les instal·lacions i establirà la
senyalització i mesures necessàries per a garantir la mobilitat i seguretat dels
usuaris de la via pública i el confort dels veïns.
Respecte de la vegetació:
En terrenys privats o zones verdes públiques, adjacents o propers a zones forestals,
espais naturals i corredors biològics, s’ha d’evitar la plantació de les espècies
vegetals que segueixen a continuació, tant en jardins públics com privats, ja que
tenen un demostrat comportament invasor. De la mateixa manera, en el cas de
comptar amb aquestes espècies en llocs ambientalment sensibles, cal gestionar
correctament els seus residus vegetals (llavors, fruits, esqueixos, etc.) per tal que no
generin noves dispersions. És convenient plantejar la seva substitució progressiva
per espècies que no siguin invasores.
Arbres
Acàcia (Robinia pseudoacacia)
Ailant (Ailanthus altissima)
Freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
Freixe de flor (Fraxinus ornus)
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
Mimosa (Acacia dealbata)
Morera del paper (Broussonetia papyrifera)
Negundo (Acer negundo)
Troana (Ligustrum lucidum)

Arbusts
Amporpha fruticosa
Baccharis halimifolia

Budlèia (Buddleja davidii)
Cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)
(Cotoneaster tomentosa)
Carolina o Coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
Piracant (Pyracantha angustifolia) i (Pyracantha crenatoserrata)
Pitospor (Pittosporum tobira)

Plantes entapissants i reptants
Campanetes (Ipomoea cf. indica)
Miraguà (Araujia sericifera)
Bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
Bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
Cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
Delairea odorata (Senecio mikanoides)
Lligabosc (Lonicera japonica)
Senecio angulatus / Senecio tamoides
Sicyos angulatus
Tradescantia (Tradescantia fluminensis)
Vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica / Bilderdyckia aubertii / Polygonum aubertii)
Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)

Plantes crasses i assimilables
Aloe maculat (Aloe maculata)
Atzavares o figuerasses (Agave sp.)
Bryophyllum daigremontianum (Kalanchoe daigremontiana)
Aigueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima / O. stricta / O. linguiformis )
Einadia nutans

Plantes aquàtiques
Azolla sp.
Cyperus eragrostis
Elodea canadensis
Jacint d’aigua Eichhornia crassipes
Ludvigia grandiflora
Myriophyllum aquaticum
Salvinia natans
Gramínies per a hidrosembra i gespes
Eragrostis curvula
Paspalum saurae
“Kikuyu” o gram gruixut (Pennisetum clandestinum)

Altres espècies (ornamentals, etc.)
Acant (Acanthus mollis)
Arcthoteca calendula
Bambú o canya americana (Phyllostachys spp. / Bambusa spp.)
Canya (Arundo donax)
Erigeron karvinskianus
Gasània (Gazania sp.)
Herba de la Pampa (Cortaderia selloana)
Impatiens sp.
Nyàmera (Helianthus tuberosus)
Raïm de moro (Phytolacca americana)
Senecio angulatus

Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa
la seva demostrada capacitat invasora / de dispersió
Aster pilosus
Aster squamatus
Datura stramonium
Oxalis pes-caprae
Tabac de jardí (Nicotiana glauca)
“Taco de la reina”, caputxina (Tropaeolum majus)
Seneci del Cap (Senecio inaequidens)
Solanum chrysotrichum

Hi ha altres espècies que, d’acord amb el Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, pel
qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, tampoc es poden
introduir al medi natural del conjunt de la Península Ibèrica perquè esdevenen una
amenaça ecològica per a les espècies silvestres autòctones.
A més a més, s’ha de tenir en compte la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de
setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies
susceptibles al foc bacterià (Erwinia arnylovora) i el Decret 42/2007, de 20 de
febrer pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia
amylovora).
Remodelació

Els particulars o l'Administració podran optar per la remodelació de la zona, per a
destinar-la a usos residencials i altres usos compatibles. La remodelació complirà
les condicions del punt 8.b de les Zones industrials opcionalment remodelables, de
les normes urbanístiques del Pla General.”

Article 2
Es modifica la fitxa corresponent al sector SUP1 nº 14. Les Forques Ponent-A, de
l'annex 2 de les normes urbanístiques del Pla General de Vilafant que resta amb el
següent redactat:

“SUP1. nº 14 “Ponent de Les Forques-a”
Delimitació: Comprèn una àrea de la banda oest del nucli de Les Forques. Es tracta dels terrenys
colindants amb el barri actual. Aquesta àrea abraça des de la carretera de Palol Sabaldòria pel sud,
fins passat el camí de la serra de Mas Bonet pel nord. Per ponent limita amb finques rústiques i per
llevant amb el barri.
Objectius: l’objectiu general es permetre acompletar la trama del barri de manera que es dóni
continuïtat al sistema viari i es permeti obtenir espais lliures i d’equipaments per tal reequipar la
zona.
Qualificacions: l’ordenació es preveu en parcel·les d’edificació aparellada o en grups aïllats
d’habitatge en filera. Zones a.1.2. i a.2 . La zones pròximes als magatzems i indústries actuals, es
podran ordenar d’acord amb els paràmetres de les zones a.7.

Zones i sistemes:
Superfície total

46.309 m2
Sistemes generals
Superfície sector

10%
90%

Sistema d’espais lliures
Sistema d’equipaments
Sistema docent
Sistema viari
TOTAL SISTEMES

10%
4%

4.630 m2
41.679 m2

Superfície sector

41.679 m2

Edificabilitat màxima bruta:
Densitat màxima d’habitatges:
Programa d’actuació:
Sistema d’actuació:

Condicions d'ordenació:

37%

4.167 m2
1.667 m2
1.000 m2
8.500 m2
15.334 m2

0,45 m2. sostre / m2. sòl
25 habitatges / Ha.
Primer quadrienni.
D'entre els sistemes d'actuació previstos per la llei, es fixa com a
sistema d'actuació per a l'execució del present sector, el sistema
de compensació.
Els terrenys de l'àmbit sud del sector que limiten pel nord amb la
finca de Fricafor, es destinaran a sistema d’espais lliures i a
sistema viari per la prolongació de la Ronda Pirineus i la
construcció del vial de ponent. L'àmbit es grafia en els plànols de
zonificació. A la banda nord de l'espai lliure i seguint el vial
alternatiu d'accés, s'hi implantarà una pantalla arbòria a modus de
barrera visual i acústica”

Article 3
Es modifica el plànol 3.5. ZONIFICACIÓ. Les Forques, del Pla General de Vilafant en el
sentit d'incorporar-hi la delimitació d'àmbits, la nova zonificació i l'actualització del
planejament amb la incorporació de la ordenació resultant de l'execució dels diferents
documents urbanístics aprovats en aquest entorn des de la vigència del Pla General.

Vilafant, juliol de 2015

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Lluís Gratacós i Soler
Arquitecte

ANNEX 1: CERTIFICACIONS REGISTRALS
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CERTIFICACIONS REGISTRALS

En aquest apartat es recullen les certificacions registrals de les dues finques incloses
en l’àmbit de la modificació, d’acord amb el que determina l’article 40.1.a de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que
modifica l’article 99 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme.

RELACIÓ DE PLÀNOLS
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RELACIÓ DE PLÀNOLS

Nº del plànol

Nom del plànol

Escala

01
02
03
04
05

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
CADASTRE I FINQUES
EDIFICACIONS I PLANEJAMENT VIGENT
ALTERNATIVES
PROPOSTA PLANEJAMENT I ORDENACIÓ

1:20.000 – 1 :2.000
1:2.000
1:2.000 – 1 :10.000
1 :5000 – 1 :10.000
1:2.000

N

01
Escala:

1:20.000 i 1:2.000

Data:
Equip redactor:

Juliol de 2015

Registre de la Propietat de Figueres

(FRICAFOR, S.L.)

Adquirida per obra nova acabada, en virtud de l'escriptura autoritzada en data 6 de juny de 1981
pel notari Manuel Maria Regot Garcia.

Registre de la Propietat de Figueres

02
Escala:

Data:
Equip redactor:

CADASTRE i FINQUES INICIALS
1:2.000
Juliol de 2015

N

(FRICAFOR, S.L.)
Adquirida per
de compra, en virtut de l'escriptura autoritzada en data 20 de novembre de
1987 pel notari Manuel Maria Regot Garcia.
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