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1. OBJECTE I ANTECEDENTS 
 
ÀRIDS PUJOL CUSTEY, SL és una empresa familiar dedicada des de fa dècades al 
món de les activitats extractives. L’any 1982 va obrir una instal·lació de classificació 
d’àrids de la construcció al terme de Mont-ras, la qual actualment no es fa servir i està 
previst el seu desmantellament. La finca, des d’enguany, ha viscut altres episodis 
d’obertures d’activitats noves. L’any 1986, una planta de formigó i gestió de terres i l’any 
2015, una planta de transferència de envasos de vidre, tot i ser aquesta última d’una 
altra empresa. 
 
Per tal de donar solució a l’estat en que es troba l’activitat d’acopi i distribució d’àrids 
gràcies a les instal·lacions existents: planta d’envasat de big-bags, bàscula i edificis 
auxiliars, es complementa, al projecte bàsic presentat a l’Ajuntament de Mont-ras, 
aquest projecte d’activitats. 
 
Les tasques a l’aire lliure que realitzen les activitats estudiades, el caràcter temporal de 
l’acopi de terres d’excavació existent, la circulació de vehicles de gran volum i 
maquinària de càrrega, juntament amb les característiques pròpies de l’indret, limítrofa 
amb l’espai d’interès natural com és el cas de Les Gavarres, i amb categoria de sòl 
industrial, condicionarà els criteris necessaris per establir un anàlisis final de la situació. 
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2. DADES GENERALS 
 
2.1. DADES DEL SOL·LICITANT 
 

- NIF:    B-17.247.958 
- Nom fiscal:    Àrids Pujol Custey, SL  
- Adreça:    c/ Montserrat, 29 
- Municipi:    Vulpellac 
- Comarca:    Baix Empordà 
- Codi postal:    17111 
- Telèfon:    972 64 50 34 
- Representant legal:   Joaquim Pujol Custey 
- Càrrec representant legal:  Administrador 

 
 
2.2. DADES DE L’ACTIVITAT 
 

- Paratge:   Can Joanola 
- Adreça:    BO Morena 3 
- Municipi:    Mont-ras 
- Comarca:    Baix Empordà 
- Codi postal:    17253 
- Superfície de les parcel·la:  15.504 m2 
- Persona de contacte:  Joaquim Pujol Custey 

 
L’actual propietari és el Sr. Josep Xicoira Vidal i està al corrent de les actuacions i els 
projectes previstos a la finca. 
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3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
Mont-ras correspon a la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona. Limita al 
N i E amb Palafrugell, al S amb Palamós, al SW amb Vall-llobrega i a l'W amb Forallac. 
A més del cap de municipi, Mont-ras, componen el terme els veïnats 
de Canyelles, Molines i les Roquetes, com també la urbanització de Torre Simona. 
 
Travessa el terme la carretera C-31 entre Palamós i Palafrugell on enllaça amb la C-
66 cap a Girona per la Bisbal. De la C-31 surt un ramal, que retorna a la carretera, 
passant per Palafrugell. 
 
Des de La Bisbal d’Empordà, es pot arribar a l’emplaçament de l’activitat agafant la 
carretera C-31 direcció Palamós. S’ha d’agafar la primera sortida a ma dreta, direcció al 
cementiri a uns 800 metres,  passada la rotonda que va cap a Mont-ras i Palafrugell. Un 
cop sortim, es veurà a 350 metres més endavant el recinte. 
 
 

 
Mapa 1. Accés a l’emplaçament de l’activitat. Font ICC. 

 
El paratge es conegut com Can Joanola, cadastralment com BO MORENA 3 (barri 
Morena 3). 
 
La superfície de l’activitat està limitada pels vèrtex que es mostren als plànols que 
s’adjunten i és de 15.504 m2. En l’annex de plànols es reflexa perfectament el perímetre 
d’extracció. Les coordenades UTM dels vèrtexs que delimiten l’activitat són les 
següents: 
 

Vèrtex Coord. X Coord. Y 
1 X = 511.942 Y = 4.640.663 
2 X = 512.028 Y = 4.640.655 
3 X = 512.032 Y = 4.640.611 
4 X = 512.013 Y = 4.640.506 
5 X = 511.907 Y = 4.640.511 

Taula 1. Coordenades UTM 
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Mapa 2. Ortofotomapa de Can Joanola. Font ICC. 

 
Val a dir que les coordenades representen les cantonades del polígon representat a la 
imatge anterior, però la seva forma cadastral és més irregular que un polígon de cinc 
costats, el costat est és una línia sinuosa que representa el camí amb el que delimita. 
La superfície real la dona la imatge següent. 
 

Imatge 1. Consulta cadastral de BO Morena 3. Font: Dirección General de Catastro 
 
 
 
 

PERÍMETRE 
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4. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Segons la classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE-2009 (ca) és classifica 
com: 
 

5210 Dipòsit i emmagatzematge: Aquesta classe comprèn les operacions 
d’emmagatzematge i dipòsit de tot tipus de mercaderies. 

 
En canvi, la classificació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, l’activitat està classificada en l’Annex II (activitats 
sotmeses al règim de comunicació), concretament al grup: 
 

Grup 4.14.- Instal·lacions d’emmagatzematge de productes pulverulents o 
granulats, amb una capacitat superior a 1000 (tones). 

 
Referent a l’emmagatzematge de terres de l’excavació, es podria afirmar que no és una 
activitat, com les que es recullen a l’annex II de la Llei 20/2009, ja que no existeixen 
entrades d’aquest material al recinte, només un volum existent de terres d’excavació 
que s’ha d’evacuar a àrees de restauració d’activitats extractives que posseeix 
l’empresa, seguint l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals 
de vaporització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de 
rebliment i obres distintes a les que els han produït. 
 
L'objectiu de l’Ordre és prevenir els possibles efectes negatius sobre la salut de les 
persones i el medi natural. Així mateix, l'aplicació d'aquesta Ordre ministerial, pretén 
contribuir a l'eficiència en l'ús dels recursos naturals, facilitant-ne la seva 
valorització quan es destinin a una operació de rebliment d'activitats extractives, o a una 
obra diferent d'aquella que els ha generat.  
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5. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
5.1. NORMATIVA MUNICIPAL 
 
La qualificació urbanística del terreny donada per l’Ajuntament de Mont-ras i establerta 
a les Normes subsidiàries (NNSS) redactades el mes de març de 1989, de la finca en 
qüestió, quedaria englobada dins de la classificació de sòl SUD (Sòl urbanitzable 
delimitat), clau D2 (Desenvolupament industrial). Cadastralment la finca es coneix com 
Barri Morena 3, SAU 2 Sector 2. 
 

Mapa 3. Plànol parcel·lari de la zona. Font: Dirección General de Catastro 
 

Classificació del sòl segons el 
planejament urbanístic vigent 

SUD (Sòl urbanitzable delimitat) 
 

Informació cadastral de la parcel·la 
Referència cadastral: BO Morena 3, SAU 2 
Sector 2 
Nom cadastral i/o del paratge: Barri Morena 3 

 
En aquest sentit, els usos i condicions d’edificació corresponents al Sector Apte per a 
Urbanitzar SAU 2, segons l’Ajuntament de Mont-ras són: 
 

- Els usos admesos a aquesta zona seran tots els industrials i  d’emmagatzematge 
segons comptabilització reflectida a l’annex II de les NNSS. 

- Coeficient d’edificació bruta: 0,35 m2/m2 
- Tipus d’ordenació: Edificació aïllada 
- Separacions a termeners: 5 m. 
- Ocupació: 60% 
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- Alçada d’edificació: 7,5 m. Total, excepte el cas de construccions especials com 
ara sitges i torres de recuperació. 

 
 
5.2. NORMES I REGLAMENTS 
 
En la redacció del present projecte s’ha complert en tot moment amb l’establert per la 
reglamentació vigent, especialment amb la normativa esmentada a continuació: 
 

 Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals 
de vaporització de materials naturals excavats. 

 Reglament de Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries. Reial 
decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002. BOE núm. 224 de 18 de setembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), del Real Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats. 
 Classificació Catalana d’activitats econòmiques (CCAE). Decret 97/1995, del 21 

de febrer i les seves actualitzacions. 
 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel que s’aprova el Reglament general de 

desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. 

 Decret 143/2003 de 10 de juny de modificació del Decret 136/1999 de 18 de 
maig. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 RD 486/1997 de 14 d’abril referent a disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. 
 RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 Llei 37/2003 de 17 de novimbre, del Soroll.  
 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 seus annexos.  

 Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions en el municipi de 
Mont-ras.  

 Altra Reglamentació vigent. 
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6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
6.1. ÀREES DE L’ACTIVITAT 
 
L’espai que ocupa el recinte d’estudi sempre ha estat un àmbit de treball  relacionat amb 
el sector de la indústria extractiva i de la construcció i, concretament relacionat amb el 
món dels àrids. La classificació per mides dels àrids havia estat present a Mont-ras des 
de l’any 1982, com es pot observar a la seqüencia de fotografies aèries següent, tot i 
que fa anys aquesta activitat no es realitza, ja que la planta de classificació que posseeix 
l’Àrids Pujol Custey al municipi d’Ultramort, molt més gran, ja realitza la funció de 
classificació d’àrids. Actualment des de la planta d’Ultramort els camions de transport 
porten els àrids (graves i sorres) a Mont-ras, per així aconseguir un centre 
d’emmagatzematge més proper a la zona de Palafrugell. 
 
En el cas que ens ocupa, el caràcter provisional dels usos i les obres, així com també la 
necessitat de que un cop cessats aquests usos s’han de desmuntar o enderrocar les 
instal·lacions, quan ho acordi l’administració, o quan hagi transcorregut el termini de 
vigència establert, sense que en cap cas els afectats tonguin dret a percebre 
indemnització (veure DOC núm. 2 a l’annex del projecte). En aquest sentit, hi ha algunes 
instal·lacions preexistents a la finca Barri Morena, 3 abans de que s’aprovés el dia 9 de 
maig de 1990 es normes subsidiàries de planejament del municipi de Mont-ras. 
 
Aquestes instal·lacions són la planta d’àrids i la caseta de la bàscula. Es pot comprovar 
contrastant allò que es reflecteix als plànols distribuïts per l’ICC. Malgrat la resolució, es 
pot observar al full 334-12-4 (Llofriu) escala 1/5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
d’un vol a l’any 1986 que a l’emplaçament de l’estudi existia una planta de formigó i la 
planta actual d’àrids amb la seva bàscula. En la seqüencia dels següents anys, com es 
pot observar a les següents imatges, s’han anat incorporant diferents instal·lacions que 
configuren l’actual aspecte. La imatge del 1991 queda incomplerta ja que el full superior 
no es va publicar. 
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CRONOGRAMA FOTOGRÀFIC DE LA FINCA BARRI MORENA,3 – MONT-RAS. FONT: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

 
1986 

 
1991 

 
1993 

 
1996 

 
2001 

 
2004 

 
2006 

 
2009 

 PL. FORMIGÓ   PL. ÀRIDS  BÀSCULA  MAGATZEM  CASETA  
PL. FORMIGÓ 

 PILA DE TERRES  PL. VIDRE 
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CRONOGRAMA FOTOGRÀFIC DE LA FINCA BARRI MORENA,3 – MONT-RAS. FONT: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

 
2010 2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 PL. FORMIGÓ   PL. ÀRIDS  BÀSCULA  MAGATZEM  CASETA  
PL. FORMIGÓ 

 PILA DE TERRES  PL. VIDRE 
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6.2. ACOPI D’ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
 
Prèviament es transporta amb camions des de la planta de tractament de graves i sorres 
d’Ultramort els àrids que el magatzem de Mont-ras necessita segons demanda. 
Mitjançant una pala carregadora sobre rodes marca CATERPILLAR 924F s’apilen 
correctament per tipus els àrids transportats i, igualment, aquesta pala alimenta l circuit 
d’envasat d’àrids en big-bags. 
 

 Foto núm. 1: Pala carregadora sobre rodes. 
 
Un cop apilats els diferents materials per tipus i carregats els big-bags, tots aquest estan 
a disposició per a la seva distribució. Els vehicles, a la seva vegada, han de passar per 
la bàscula que hi ha instal·lada per determinar el seu pes abans de carregar el material 
i després de la càrrega. L’operari de la pala li donarà un tiquet amb la quantitat de pes i 
material carregat. 
 
6.3. EMMAGATZEMATGE TEMPORAL DE TERRES D’EXCAVACIÓ 
 
A la part sud de la finca existeix un volum de terres inerts derivades d’obres d’excavació 
que s’han realitzat a prop. 
 
Aquestes terres tenen com a finalitat ser portades a una explotació minera de la mateixa 
empresa promotora per a la seva restauració. En aquest sentit, l’espai ocupat per 
aquestes terres vindria a equiparar-se a un punt transferència per a la restauració 
ambiental d’activitats extractives, sempre amb un caràcter temporal de no més de dos 
anys. 
 
Actualment l’empresa posseeix una autorització per l’extracció de graves i sorres al 
municipi de Colomers, anomenada Rec del Molí, amb número de registre miner RA-
5240 i registre ambiental GA20050043. En concret, aquesta activitat extractiva 
contempla al seu programa de restauració que necessita més de 100.000 m3 de terres 
inerts. 
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 Foto núm. 2: Acopi de terres existent a Mont-ras. 
 
Aquesta activitat pretén ser una valorització de materials naturals excavats per després 
poder realitzar rebliments en la indústria extractiva segons el seu programa de 
restauració. El tipus de material correspon als residus catalogats com LER170504 
(terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres). 
 
El funcionament de l’activitat és senzill. En primer lloc arriben els vehicles procedents 
d’obres d’excavació que transporten residus LER170504 els quals s’aturen a bàscula 
per determinar el pes que porten. L’operari de planta determina a on ha d’abocar el 
material segons l’origen (terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres). Un cop buidat el 
contingut a la zona indicada, el transportista torna a passar per bàscula a recollir l’albarà 
generat. 
 
L'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de vaporització de 
materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres 
distintes a les que els han produït, regula la utilització de residus de les obres de 
construcció i enderroc, consistents en materials naturals que es generen com a 
excedents de les excavacions necessàries per a l'execució estricta de les obres, i que 
siguin no perillosos i no estiguin contaminats, tals com terres, argiles, llims, sorres, 
graves o pedres (LER170504), en operacions de rebliment i a obres diferents a les 
generadores del materials excavats. 
 
Per una altre banda, serà necessari adaptar-se a l’Ordre ministerial APM/1000/2017, en 
concret amb allò que diu els seus annexes: 
 

1. Serà necessari informar al Departament de Medi Ambient mitjançant una 
comunicació (Annex I) de les operacions de valorització que es volen prendre. 
En aquest sentit, al tractar-se d’una valorització per la restauració de diferents 
extractives d’Àrids Pujol caldrà aclarir sobre el destí dels materials, la 
identificació del propietari de l’extractiva, les coordenades UTM, l‘estimació de la 
quantitat de material que es pretén valoritzar (segons programa de restauració). 
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2. El promotor o la persona designada per ell de l’activitat de valorització  de 
materials naturals excavats haurà d’emplenar el registre de les entrades de 
material, especificant la quantitat, l’origen i el destí (Annex II). 

3. El productor o posseïdor inicial dels materials naturals excavats, juntament amb 
el promotor de la valorització, hauran de signar una Declaració Responsable, tal 
com s’especifica al model de l’annex III. 

 
Al punt b) de l’annex I es determina que caldrà indicar la ubicació i volum d’aquells 
emmagatzematges temporals previstos o operacions de rebliment dels materials 
naturals excavats que es vagin a valoritzar, i també s’haurà d’assegurar que el 
emmagatzematge no superarà els dos anys de durada. Aquesta premissa implica que, 
en el cas d’aquest projecte, la pila de terres existent al Barri Morena 3 de Mont-ras es 
consideri dins d’aquests termes. Tot i així, a la comunicació a Medi Ambient també haurà 
d’incloure’s una declaració responsable tal com s’especifica a l’annex III. 
 
 
6.4. INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
 
Existeixen altres instal·lacions de suport a l’activitat. Es tracta del magatzem que disposa 
l’empresa per conservar les eines, recanvis, els big-bags per emplenar els àrids, etc. I 
on es guarda la pala carregadora quan es tenca l’activitat. 
 

Foto núm. 3: Magatzem d’eines 
 
El magatzem es localitza a la part nord-oest del perímetre de l’establiment i ocupa una 
superfície construïda de 100 m2, porxo exclòs. 
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                Foto núm. 4: Bàscula 
 
6.5. QUANTITAT DE PRODUCCIÓ 
 
L’activitat es considera un centre d’emmagatzematge de productes pulverulents 
acopiats en piles a l’aire lliure (sorres i graves), tot i així l’activitat preveu una producció 
de 10.000 unitats anuals d’àrids envasats en big-bags. En cap cas, l’activitat arribarà a 
l’emmagatzematge de mes de 1.000,00 tones d’aquets materials. 
 
Es preveu la necessitat d’un palista amb un règim de treball de 8 h/dia 5 dies a la 
setmana. 
 
 
6.6. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA 
 
Els àrids classificats que descarreguen els camions a dojo a la zona d’acopis de la 
instal·lació són introduïts a la tremuja d’envasat per obtenir un producte envasat més 
manipulable en sacs de 1000 kg, i així es poden manipular millor a la zona d’acopi de 
big-bags, per a la seva distribució posterior en camions. 
 
La maquinària que forma part d’aquest circuit és senzilla i consta de: 
 
1. Tremuja d’envasat: S’emplena amb la pala carregadora de sorres, graves o tot-u. 
Presenta una comporta manual en la seva part inferior per descarregar els àrids sobre 
el big-bag. 
 

També hi ha una petita caseta al marge est 
de la finca associada a la bàscula de 
vehicles, com es pot veure a la següent 
fotografia. 
 
La funció d’aquesta plataforma-bàscula és 
comprovar el pes exacte d’àrids que 
s’emporta el vehicle. Des de la caseta es 
determina, mitjançant un visor electrònic 
connectat a les cèl·lules sensorials de la 
mateixa plataforma,  la diferencia de pes 
inicial i final de cada vehicle. Finalment es 
dona un tiquet al xofer amb el tipus de 
material i el pes net. 
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2. Plataforma de càrrega de big-bags: Sistema manual de càrrega de big-bags que es 
presenta una plataforma metàl·lica que roda sobre dos rails, te dos posicions, segons la 
situació del final de carrera dels rails, la de descàrrega d’àrids a sobre del big-bag i la 
de extracció amb la pala carregadora. 
 

Foto núm. 5: Instal·lació d’envasatde big-bags. 
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7. DADES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat que es durà a terme no comporta cap procés productiu, excepte l’envasat dels 
big-bags. Es tracta d’una activitat d’emmagatzematge i distribució. 
 
Pel que representa la sortida de terres d’excavació, es tracta d’un emmagatzematge 
temporal que la mateixa empresa necessita per restaurar les extractives de graves que 
posseeix. D’igual manera, la recepció dels àrids a la instal·lació es realitza mitjançant 
camions, els quals descarreguen aquests àrids en els espais habilitats a tal efecte. 
 
La posterior distribució es realitza mitjançant camions propis, arrendats i/o dels propis 
clients. 
 
L’empresa disposa d’un equip de càrrega i descàrrega pneumàtica pels àrids i les terres. 
 
 
7.1. HORARI DE FUNCIONAMENT 
 
L’horari de treball normal començarà a les 8,30 h fins a les 13,00 h. Al vespre 
començaran els treballs a les 14,00 h i finalitzaran a les 17,30 h. Es treballarà cinc dies 
a la setmana de dilluns a divendres. 
 
 
7.2. PERSONAL 
 
Per portar a terme les dos activitats només farà falta un oficial 1ª maquinista de la pala 
carregadora i l’ajuda periòdica d’un mecànic de manteniment. 
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8. DADES D’ENERGIA 
 
Els operaris de maquinària hauran de disposar de les llicències i formació minera adients 
per a la utilització dels diferents tipus de maquinària. 
 
El tipus d’energia utilitzada de la pala carregadora és gas-oil tipus B, i el seu consum és 
de 25 litres al dia. 
 
La planta de classificació està connectada a la xarxa de baixa tensió que arriba a la 
finca. 
 
8.1. TIPUS D’ENERGIES EMPRADES I PROCEDÈNCIA 
 
L’energia emprada serà l’electricitat, que serà subministrada per la companyia ENDESA 
mitjançant la xarxa de distribució que té a la localitat de Mont-ras. 
 
La instal·lació elèctrica alimentarà els punts de llum de les diferents instal·lacions (planta 
d’envasat de big-bags, enllumenat i bàscula). 
 
 
8.2. Energia elèctrica 
 
La potència màxima admissible (PMA) la determina l'interruptor General Automàtic (IGA) 
de la instal·lació 
 
La Potència contractada està dividida en tres trams segons la discriminació horària amb 
l’empresa subministradora (Punta, pla i vall) en 6, 6 i 15,1 kW. 
 
La potència instal·lada és la suma de tots els receptors elèctrics instal·lats. Al següent 
quadre es pot comprovar les potències dels diferents receptors elèctrics: 
 

Motor o receptor elèctric Unitats 
Potència nominal 

Unitària Total 
Focus exteriors 3 300 900 
Motor vibrador tremuja 1 4000 4000 
Lluminàries magatzem 4 100 400 
Lluminàries bàscula 1 100 100 
Visor bàscula 1 20 20 
Endolls auxiliars 1 800 800 

TOTAL 6220 
Taula 2. Relació de la potència nominal de diferents equips 

 
8.3. CONSUM ANUAL 
 
El consum elèctric anual aproximat segons una extrapolació de factures proporcionades 
per l’empresa subministradora és de 250 kWh/any. 
 
En canvi, el consum de gasoil anual és aproximadament de 5.500,00 litres de gas-oil. 
 
 
 
 



 

 
 

Projecte d’activitat d’un centre 
d’emmagatzematge i distribució d’àrids 

Mont-ras (Baix Empordà) 
 

Desembre 2018 

 

   
Vèrtex Empordà Enginyeria, SLUP      C/ del Carme, 2 17744 – NAVATA  telf. 972 55 35 13 

 
19

9. REPERCUSIONS A L’ENTORN 
 
9.1. DADES SOBRE L’EMISSIÓ DE SOROLL I VIBRACIONS 
 
La classificació de la finca segons les NNSS de l’Ajuntament de Mont-ras és de sòl SUD 
(Sòl urbanitzable delimitat), clau D2 (Desenvolupament industrial). Per una altra banda 
l’Ajuntament en el seu Mapa de capacitat acústica publicat al 2010, no contemplava 
aquesta zona. 
 

 
 
Es podria considerar l’àmbit d’actuacions com una ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
BAIXA (C2), predomini del sòl industrial, segons 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. 
 
Les possibles fonts de soroll provindrien dels vehicles que entren a carregar o 
descarregar a la instal·lació, en aquest sentit el tràfic de vehicles es pot considerar molt 
baix degut a les produccions de l’activitat, i de la pala carregadora sobre rodes d’una 
manera més regular, per el soroll del seu motor de combustió i en determinats moments 
de càrrega i descàrrega d’àrids i terres d’excavació. En menor grau existeixen alguns 
motors de la planta fixa de classificació d’àrids (cintes transportadores i garbell) que 
poden incrementar el soroll d’una manera puntual i molt reduïda. 
 
Pel tipus d’activitat que es realitza, no hi ha cap emissió de sorolls i vibracions, a 
excepció dels vehicles i camions que entren a carregar i descarregar material, i la pala 
carregadora sobre rodes, com a vehicle propi de l’activitat. Els horaris de treball se situen 
sempre dins de l’horari diürn. 
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L’afectació en quant a sorolls i vibracions a habitatges o nuclis urbans queda reduïda 
per la pròpia ubicació de la instal·lació dins d’una àrea on predomina l’ús industrial i 
d’infraestructures. 
 
Per tot això exposat es considera que no es produiran molèsties a tercers a causa de 
sorolls o vibracions. L’activitat no presenta cap instal·lació com equipament que generi 
una pressió acústica elevada, de fet es pot considera nul·la o de molt baixa emissió. 
 

 
Imatge 2. Valors límits d’immissió. Font: Ajuntament Mont-ras 
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9.2. GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
Els únics residus produïts per l’operari de l’activitat seran els següents: 
 

Codi 
residu 

Descripció Origen 
Vies de gestió orientatives 

CLA VAL TDR 

200301 
Envasos i embalatges 
de paper i cartró 

Recollida 
selectiva 

NE V51, V61, V11 T21, T12 

200302 
Envasos i embalatges 
de plàstic 

Recollida 
selectiva 

IN V51, V12 T21, T11 

200101 Paper 
Recollida 
selectiva 

NE V11, V61 T21, T12 

Taula 3. Relació dels diferents residus generats 
 
(CLA) Classificació del residu: NE: no especial; ES: especial; IN: inert 
(VAL)Vies de valorització: V11: Reciclatge de paper i cartró; V12: Reciclatge de plàstics; V51: 
Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos; V61: Utilització com a combustible 
(TDR) Tractament i deposició de rebuig: T11: Deposició residus inerts; T12: Deposició residus 
no especials; T21: Incineració de residus no halogenats. 
 
Les quantitats seran mínimes i el mateix operari disposarà d’un punt verd on podrà 
emmagatzemar els residus que es vagin generant. 
 
 
9.3. GENERACIÓ DE POLS 
 
L’emissió de pols deguda al moviment de maquinària i vehicles en zones no 
pavimentades es manifesta en el seu punt màxim durant l’estiu, quan més eixut i calent 
és l’aire. Aquesta emissió pot provocar una erosió eòlica, on la fracció més fina de la 
pols pot despullar la vegetació de ribera i els camps de conreu que hi han a prop. També 
pot haver-hi un canvi en la humitat respecte la superfície original és a dir una variació 
local de l’evapo-transpiració. 
 
Pel que fa a les emissions de pols degut al trànsit de vehicles per les pistes de l’àmbit 
d’actuacions fins a la xarxa viària, els accessos, places i zones de treball, es 
consideraran les següents mesures de correcció: 
 

1. Es faran ruixats amb aigua (amb o sense additius) amb periodicitat necessària 
per minimitzar els possibles núvols de pols. 

2. Es millorarà la superfície per mitjà de mesures de pavimentació, la compactació 
o bé l’addició de grava en els sòls més pulverulents. 

3. Es limita la velocitat dels vehicles i maquinària per l’interior de l’extractiva a 20 
km/h per minimitzar els possibles núvols de pols. 

4. Abans de sortir del recinte de l’activitat, es cobriran completament els materials 
transportats per vehicles i camions amb lones, o bé es ruixaran amb aigua, de 
manera que no s’escampin els materials pulverulents pels vials de l’entorn. 

5. Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i el tubs d’escapament 
de la maquinària i vehicles de transport, a més de tenir molta cura amb els canvis 
de filtres periòdicament. 

 
Pel que fa a la càrrega, descàrrega i/o manipulació de terres i àrids des de camions, 
s’adoptaran les mesures preventives adients per tal que aquestes operacions no 
produeixin núvols de pols. 
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10. PRESSUPOST 
 
 
El pressupost per aquest projecte és una partida alçada estimativa, vàlida únicament a 
efectes de visat i/o registre de la documentació. 
 

Unit. Descripció Amidament Preu unitari Preu total 

PA Treballs per l’execució material del projecte 
d’activitats 1,00 1.000,00 1.000,00 € 

 
Total...................1.000,00 € 

 
Ascendeix el pressupost de l’execució material del projecte d'activitats a l'esmentada 
quantitat de MIL EUROS (1.000,00 €). 
 
 
 
 
 
 
Lluís Fernández Moreno 
Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat núm. 991 
VÈRTEX EMPORDÀ ENGINYERIA,SLUP 
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11. CONCLUSIONS 
 
Àrid Pujol Custey, SL havia posseït antigament una única llicència fiscal d’activitats 
comercials i industrials a l’any 1982, però aquesta ha quedat desfasada. A més a més 
de que ja no es realitza aquesta activitat i la que es desenvolupa, emmagatzematge 
d’àrids prèviament classificats, no posseeix cap llicència municipal, condiciona a 
legalitzar correctament l’activitat com a dipòsit i emmagatzematge d’àrids de la 
construcció a la finca del Barri Morena, 3 de Mont-ras, sotmesa a règim de llicència 
(Annex II). 
 
D’una altra banda, l’informe dels serveis tècnics de l’Ajuntament i segons la base legal 
del planejament urbanístic vigent, la finca rep la qualificació de sòl urbanitzable SAU 2 
on s’admeten els usos industrial i d’emmagatzematge. Urbanísticament, les activitats 
estudiades es poden resoldre aplicant l’article 53.3 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de a Llei d’Urbanisme, pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost admet que es pot autoritzar com a usos provisionals l’ús 
d’emmagatzematge o el dipòsit simple o mer de mercaderies o de béns mobles. 
 
Finalment, després de la redacció d’aquest estudi, només queda per demanar que se 
sotmeti a la consideració del l’Ajuntament de Mont-ras per l’aprovació definitiva de 
l’activitat que es desenvolupa, si així ho estimen oportú. 
 
Navata, desembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Fernández Moreno, Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat núm. 991 
VÈRTEX EMPORDÀ ENGINYERIA,SLUP 
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ANNEX 1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’estudi de la prevenció d’incendis es farà d’acord amb la Norma Bàsica de Protecció 
Contra incendis o Reglament de seguretat contra incendis (RSCIEI), RD 2267/2004 de 
3 de desembre i el CTE DB-SI. 
 
La superfície de l’establiment per la classificació i ensacatge d’àrids i l’emmagatzematge 
temporal de terres d’excavació es considera una única àrea d’incendi. Deixant de banda 
l’activitat veïna (planta de transferència d’envasos de vidre procedents de la recollida 
selectiva) annexa al l’establiment, donat que no està englobada a l’activitat objecte del 
present document i pertany a un altre promotor-concessionari. 
 
No s’emmagatzemarà una quantitat de material fàcilment inflamable que pugui 
presentar un perill per la seguretat de les persones com de les edificacions existents i la 
massa forestal pròxima. No obstant, es pretén adoptar una sèrie de mesures contra 
incendis amb objecte de protegir a les persones i les coses en cas de propagació 
incontrolada del foc. 
 
 
2. TIPOLOGIA I SECTORITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT INDUSTRIAL 
 
L’activitat es troba emplaçada al paratge conegut com Can Joanola, cadastralment com 
BO MORENA 3 (barri Morena 3). 
 
Tot i que la parcel·la és més gran, l’àrea de l’establiment industrial és de 10.375,00 m2, 
dels quals uns 4.000,00 m2 aproximats pertanyen a la part de l’activitat sol·licitada 
d’emmagatzematge de terres d’excavació, àrea que es va reduint progressivament 
degut la sortida constant de terres de l’establiment, i 3.723,00 m2 formen part del que 
anomenem com pistes de circulació de vehicles i zones de maniobres de la maquinària 
mòbil de la instal·lació.  
 
En resum, l’activitat es divideix segons l’ús de la següent manera: 
 

Zones de l’activitat 
Superfícies en m2 

Oberta a 
l’exterior 

Edificacions 
/ coberts 

Magatzem materials  107,00 
Porxo  80,00 
Caseta bàscula  9,00 
Planta i acopis d’àrids 2.652,00  
Dipòsit de terres d’excavació 4.000,00  
Pistes i zones de maniobra 3.723,00  
TOTAL 10.375,00 196,00 

 
Segons la taula anterior, es pot concloure que només una superfície d’un 2% està 
coberta i que la resta està a l’aire lliure, i aquesta superfície coberta no alberga persones, 
ni és lloc de treball, ni de pas de persones, són instal·lacions auxiliars a l’activitat 
principal que es realitza a l’aire lliure. En aquest sentit les instal·lacions exteriors de 
classificació, ensacat de bigbags i acopi d’àrids, per una banda, i emmagatzematge 
temporal de terres de l’excavació, tenen un risc nul en el que es refereix a la generació 
d’un possible conat d’incendi. 
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Donat que les zones d’ús comercial i administratiu són inferiors a 250 m2, els hi serà 
d’aplicació el RSCI (RD. 2267/2004 de 3 de desembre). 

2.1. CONFIGURACIÓ DE L’ESTABLIMENT SEGONS RSCIEI 
 
Segons la caracterització de l’emplaçament determinat per l’annex 1 del RD2267/2004, 
de 3 de desembre, es tracta d’un establiment industrial que desenvolupa la seva 
activitats en espais oberts que no constitueixen un edifici, de tipus E: L’establiment 
industrial ocupa un espai obert que pot estar parcialment cobert (fins al 50% de la seva 
superfície), on alguna de les seves façanes en la part coberta li manca totalment de 
tancament lateral. 
 
Per a aquest tipus d’establiment, en allò que es refereix al seu nivell de risc intrínsec, es 
considera que la superfície que ocupa constitueix un “àrea d’incendi” oberta, definida 
només pel seu perímetre. 

 
 
 

2.2. CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC 
 
Es calcula la càrrega de foc ponderada associada a cada recinte en base als valors de 
la densitat de càrrega de foc mitja. El resultat final permetrà determinar la necessitat de 
compartimentar en diferents sectors d’incendis i calcular la densitat de càrrega de foc 
ponderada i corregida de cada sector i el total de l’activitat. 
 
El càlcul de la càrrega de foc del magatzem es realitzarà en base a: 
 

 la tipologia i quantitat dels materials emmagatzemats o en procés de fabricació 
 el tipus d’activitat que es realitza en cada  
 la grandària de cada zona de treball 

 
En primer lloc, procedirem a la classificació dels sectors en funció del seu nivell de risc 
intrínsec per, posteriorment, determinar les mesures preventives a adoptar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Projecte d’activitat d’un centre 
d’emmagatzematge i distribució d’àrids 

Mont-ras (Baix Empordà) 
 

Desembre 2018 

 

   
Vèrtex Empordà Enginyeria, SLUP      C/ del Carme, 2 17744 – NAVATA  telf. 972 55 35 13 

 
27

Calculem la càrrega de foc ponderada i corregida (Qs) mitjançant la següent fórmula: 
 

𝑄𝑠 =
∑(𝐺𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐶𝑖)

𝐴
× 𝑅𝑎 

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚
 𝑜 

𝑀𝐽

𝑚
 

, essent: 
 
Qs: Càrrega de foc ponderada i corregida, del sector d’incendi. 
Gi: Pes, en kg, de cada una de les diferents matèries combustibles. 
Qi: Poder calorífic de cada una de les diferents matèries, en Mcal/kg o Mj/kg, aquests valors es 
poden deduir de la taula 1.4 de l’annex 1 del RSCIEI. 
Ci: Coeficient adimensional que reflexa la perillositat dels productes (taula 1.1). 
Ra: Coeficient adimensional que pondera el risc d’activació inherent a l’activitat industrial, valors 
deduïts de la taula 1.2 de l’annex 1 del RSCIEI. 
A: Superfície construïda del sector en m². 
 
Un cop calculada la densitat de foc ponderada i corregida, es calcularà el nivell de risc 
intrínsec segons la taula 1.3 del RSCIEI. 
 
 
2.2.1. Magatzem de materials 

 
Es tracta d’una petita nau de xapa amb estructura metàl·lica que serveix bàsicament per  
introduir la pala carregadora, un cop finalitzada la jornada laboral i tenir-la així protegida 
de la intempèrie i resguardada. També se li dona un ús d’emmagatzematge d’alguns 
productes: bigbags de ràfia, greixos pel manteniment de la maquinària, algun palet de 
fusta i, en petita quantitat,  peces de recanvi, eines manuals, etc. No hi ha ocupació de 
treballadors en el seu interior. Pel cas que ens ocupa prenem els següents valors: 
 

MAGATZEM DE MATERIALS 

PRODUCTE 
Gi massa 

(kg) 
qi 

(Mcal/kg) 
Ci Ra GixqixCixRa 

Palets de fusta 50 4 1,3 2,00 520 
Bigbags de ràfia 50 10 1,3 1,50 975 
Embalatges/Cartrons 20 4 1,3 1,50 156 
Paper 10 4 1,3 2,00 104 
Olis i greixos 15 10 1,3 2,00 390 

Total: 2.145 
 
Segons la superfície del magatzem de materials (107 m2) la càrrega de foc ponderada 
del local és de 20,05 Mcal/m2. En el cas que en s ocupa tindrem un NIVELL DE FOC 
INTRÍNSIC 1 (BAIX). 
 

𝑄𝑠 =
2145 𝑀𝑐𝑎𝑙

107 𝑚
= 20,05

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚
 

 
2.2.2. Porxo 

El porxo està construït amb una estructura metàl·lica i un cobert de xapa. Està adossat 
al magatzem per un costat i totalment obert a l’exterior pels altres 3 costats. S’utilitza 
com a aparcament eventual. Existeix una petita caseta d’obra sota cobert que va tenir 
un ús específic antigament, actualment està abandonada. No podem considerar que 
existeixi cap producte combustible sota porxo. 
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En aquest sentit, utilitzarem una altre fórmula per calcular la càrrega ponderada de foc: 
 
 

𝑄𝑠 =
∑(𝑞𝑠𝑖 × 𝑆𝑖 × 𝐶𝑖)

𝐴
× 𝑅𝑎 

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚
 𝑜 

𝑀𝐽

𝑚
 

, essent: 
 
Qs,Ci, Ra i A tenen el mateix significat que a l’apartat 3.2 número 1 anterior. 
qsi: Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els diferents processos 
que es realitzen en el sector d’incendi (i), en MJ/m2 o Mcal/m2 (valors taula 1.2). 
Si: Superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc, qsi diferent, en m2. 
 
En el cas que ens ocupa, es considera el porxo com una activitat de “Edificios de 
aparcamientos” segons la taula 1.2, amb un qs de 48 Mcal/m2 i un Ra de 1,5. Segons la 
superfície del porxo (80 m2) la càrrega de foc ponderada del local és de 72,00 Mcal/m2. 
En el cas que ens ocupa tindrem un NIVELL DE FOC INTRÍNSIC 1 (BAIX). 
 
 

𝑄𝑠 =
48 𝑥 80 𝑥 1,0 

80 𝑚
𝑥 1,5 = 72,00

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚
 

 
2.2.3. Caseta bàscula 

 
Es tracta d’una petita edificació on hi ha el visor de la bàscula de camions, material 
d’oficina i un parell de mobles d’oficina. 
 

CASETA BÀSCULA 

PRODUCTE 
Gi massa 

(kg) 
qi 

(Mcal/kg) 
Ci Ra GixqixCixRa 

Aparells electrònics 3 4 1,3 1,00 15,6 
Paper 10 4 1,3 2,00 104 
Mobiliari oficina 40 4 1,3 1,50 312 

Total: 431,6 
 
Segons la superfície de la caseta de la bàscula (9 m2) la càrrega de foc ponderada del 
local és de 47,96 Mcal/m2. En el cas que en s ocupa tindrem un NIVELL DE FOC 
INTRÍNSIC 1 (BAIX). 
 

𝑄𝑠 =
431,6 𝑀𝑐𝑎𝑙

9 𝑚
= 47,96

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚
 

 
2.2.4. Planta i acopis d’àrids 

 
La planta d’àrids és una instal·lació industrial metàl·lica exterior que no presenta cap 
tipus de combustible al seu voltant i per aquest motiu no es considera que s’hagi de 
calcular la seva càrrega de foc. Els acopis d’àrids, així com també la matèria primera 
que s’introdueix a la planta de classificació d’àrids són inerts, materials d’origen natural, 
granulats de diferents mides (sorres i graves). 
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2.2.5. Dipòsit de terres d’excavació, pistes i zones de maniobra. 

 
Igual que la planta d’àrids i els acopis, el dipòsit de terres d’excavació, les pistes i les 
àrees de maniobra de la pala carregadora no representen cap perill, amb un nivell de 
risc nul, degut a que no existeix en el seu emmagatzematge productes que puguin 
produir combustió. 
 
2.2.6. Càrrega de foc total 

 
Al tractar-se d’un establiment industrial que desenvolupa la seva activitat en espais 
oberts que no constitueixen un edifici, de tipus E, i  la seva superfície total està definida 
pel seu perímetre, el càlcul de la càrrega de foc de l’establiment i el seu risc serà: 
 
 
 

SECTORS DE 
L’ESTABLIMENT 

Qi (Mcal/m2) Ai (m2) qi x Ai (Mcal) 

MAGATZEM DE MATERIALS 20,05 107,00 2.145,35 
PORXO 72,00 80,00 5.760,00 
CASETA BÀSCULA 47,96 9,00 431,64 
PLANTA I ACOPIS - 2.652,00 - 
DIPÒSIT DE TERRES - 4.000,00 - 
PISTES I ÀREES MANIOBRA - 3.723,00  
TOTAL  10.571,00 8.336,99 

 

𝑄𝑠 =
8.336,99 𝑀𝑐𝑎𝑙

10.571 𝑚
= 0,79

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚
 

 
En conclusió, la càrrega de foc de l’establiment és NIVELL DE FOC INTRÍNSIC 1 
(BAIX). 

2.3. OCUPACIÓ, SORTIDES I EVACUACIÓ 
 
No existeix ocupació de locals ja que l’activitat de l’únic treballador que opera és exterior, 
i puntualment accedeix a les edificacions existents. 
 
El número de sortides s’ajusta als articles corresponents del RD 2267/2004. Degut a 
que és un establiment de risc baix 1 amb una única sortida és suficient. 
 
Donat que no hi ha ocupació de persones a l’interior d’edificacions, no es contempla 
definir els recorreguts d’evacuació. 
 
L’amplada lliure en portes, passos i forats previstos com sortida d’evacuació són igual 
o més grans que a 0,80 metres, complint el RD 2267/2004. 

2.4. MESURES CONTRA INCENDIS 
 
A continuació es pot observar esquemàticament les proteccions contra incendis de les 
que constarà els dos sectors del local segons les seves característiques i en compliment 
del RD 2267/2004. 
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Extintors portàtils: 
S'instal·laran en totes les àrees d'incendi de l'establiment industrial, excepte en aquelles amb 
Risc Baix 1. Dotació i eficàcia mínima: per a focs tipus A estarà en funció del Nivell de Risc 
Intrínsec, i per a focs de tipus B en funció del volum màxim de combustible líquid en el sector, 
segons taules 3.1 i 3.2 del RD. Distribució: serà tal que el recorregut horitzontal, des de 
qualsevol punt del sector fins a l'extintor ≤ 25 m. Els extintors mòbils es col·locaran sobre 
suports fixos a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 metres del terra. 
Boques d’incendi: 
Quan el Risc sigui Alt i la superfície d’incendi superior a 5.000 m2 caldrà instal·lar una BIE. En 
aquest casos podran ser de 25 mm en establiments amb RB i de 45 mm per RM i RA. En 
establiments de RB i RM el temps d'autonomia serà 60 min per a una simultaneïtat 2; en 
establiments de RA el temps d'autonomia serà 90 min per a una simultaneïtat 3. La pressió en 
filtre estarà compresa entre 2 i 5 bar. El risc intrínsec és BAIX, no és necessària la 
instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE), en compliment del RD 2267/2004. 
Instal·lació d’hidrants exteriors: 
En compliment del RD 2267/2004, en establiments tipus D i E serà necessari instal·lar hidrants 
exterior si el risc és mitjà o alt i les àrees siguin superiors a 5.000,00 m2; per risc baix, l’àrea 
d’incendi haurà de ser superior a 15.000,00 m2 per  a la seva instal·lació. No es necessari la 
instal·lació d’hidrants exteriors ja que la situació de l’establiment es tipus E, amb Risc 
Baix i àrea d’incendi inferior a 15.000  m2. 
Enllumenat d’emergència: 
Aquests aparells es connecten automàticament quan la tensió de la línia baixa per sota del 70 
% del valor nominal, i tenen una autonomia de més d’una hora. Donat que els aparells 
instal·lats portin permanentment funcionant una llum vigilant, s’utilitzen aquests mateixos 
aparells per constituir l’enllumenat de senyalització, garantint una il·luminació mínima de 1 lux 
a l’eix dels passos principals. 

 
 
3. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES  
 
Com a edificis a l’establiment existeixen 3: el magatzem, el porxo i la caseta de la 
bàscula. Els quals compleixen amb els requisits constructius. A continuació es mostren 
les característiques constructives de cadascú: 
 
MAGATZEM: 

- Estructura portant a base de perfils metàl·lics tipus IPN i HEB.  
- Coberta i tancaments exteriors. Es disposa de coberta a dues aigües amb 

plaques metàl·liques de xapa perfilada senzilla d’acer galvanitzat de més de 0,4 
mm, amb revestiment inorgànic. 

- Paviments de formigó. 
 
PORXO: 

- Estructura portant a base de perfils metàl·lics tipus IPN i HEB.  
- Coberta. Es disposa de coberta inclinada a l’est amb plaques metàl·liques de 

xapa perfilada senzilla d’acer galvanitzat de més de 0,4 mm, amb revestiment 
inorgànic. 

- Paviment de terra. 
 
CASETA BÀSCULA: 

- Construcció d’obra i arrebossat amb morter. 
- Coberta de plaques de fibrociment 
- Paviment de formigó 

 



 

 
 

Projecte d’activitat d’un centre 
d’emmagatzematge i distribució d’àrids 

Mont-ras (Baix Empordà) 
 

Desembre 2018 

 

   
Vèrtex Empordà Enginyeria, SLUP      C/ del Carme, 2 17744 – NAVATA  telf. 972 55 35 13 

 
31

Tot el cablejat elèctric instal·lat en aquesta zona serà no propagador de l’incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda. Tots els materials, com ara aïllants tèrmics i/o 
acústics, revestiments seran del tipus M1.  
 
 
4. VENTILACIÓ I DESFUMATGE  
 
Donat que el risc és baix no se li exigeix un sistema de ventilació i desfumatge en 
cas d’incendi.  
 
 
5. COMPLIMENT DEL DECRET 241/94 - ACCESSIBILITAT  
 
Les condicions de l’entorn per a l’accessibilitat dels vehicles d’intervenció i eventual 
evacuació dels ocupants donen compliment al Decret 241/1994.  
 
L’àrea de l’establiment és oberta majoritàriament i té una amplada mínima útil i suficient 
per a les autoescales dels bombers i superior als 5 m donant compliment a l’art. 7. 
Igualment queda garantida l’accessibilitat a les façanes amb les oportunes obertures 
d’accés (art. 9 i 10).  
 
6. SEGURETAT DELS VEÏNS  
 
L'establiment que s’està estudiant es pot considerar que està aïllat d’altres activitats 
veïnes, excepte de l’activitat de gestió de residus no perillosos, la qual comparteix 
superfícies i llocs comuns. 
 
Les distàncies amb nuclis, habitatges o establiments més propers són: 
 

HABITATGES, NUCLIS O 
EDIFICACIONS 

TIPUS DE SÒL (1) 
QUALIFICACIÓ 

URBANÍSTICA (2) 
DISTÀNCIA 

Polígon industrial Marcó Dachs, est Urbanitzable Industrial 200 m 

Mont-ras, al sud Urbà Mixt 730 m 

Disseminats, sud-est No urbanitzable Habitatge aïllat 160 m 

NOTES DE L’APARTAT 
(1) urbà, urbanitzable, d’especial protecció (Llei 6/1998 sobre el règim del sòl i valoracions) 
(2) industrial, agrícola, comercial, residencial, mixta, habitatge aïllat, habitatges agrupats. 
 
Segons la definició per a riscos en l'àmbit de la protecció civil, aquells a distàncies a 
edificis públics o a centres i infraestructures públics o privats dins l'entorn immediat, és 
a dir a igual o menys de 500 mts, que puguin veure's afectats de manera especial per 
un risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat publica derivat d'un risc intern de l'establiment; 
o que, puguin representar un risc extern que afecti de forma especial a l'establiment. 
 
No es coneix cap altre establiment, edifici públic, infraestructura o centre d'especial 
interès per a la protecció civil que pugui afectar o veure's afectat per l'establiment. 
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7. RISC DE FOC FORESTAL  
 
L’activitat confronta a la seva part nord i oest amb bosc i zones arbustives, motiu pel 
qual s’ha de prendre les mesures adients per prevenir un possible foc forestal. 
 
Com l’establiment s’ha definit amb Risc Baix, no caldrà preservar una franja de 25 
metres d’amplada permanentment lliure de la vegetació baixa i arbustiva. 
 
Serà necessari, per l’accés dels mitjans d’extinció dels bombers, existeixi un radi 
disponible de 12,50 metres lliures d’obstacles per a maniobres d’extinció de foc al final 
del recorregut de cada pista de l’establiment. 
 
Caldrà senyalitzar a l’entrada de l’establiment una indicació de perill d’incendi forestal. 
 
8. NORMATIVA 
 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 de 
10/03/2010). 

 Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de 
Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) (BOE núm. 303 
de 17/12/2004). 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics en especial el CT/DB-SI: 
seguretat en cas d’incendis. 

 Reial Decret 1942 de 1993, pel que s'aprova el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció contra Incendis (BOE núm. 298 de 14/12/1993) modificat per Corr. 
Reial Decret 1942/1993 (BOE núm. 109 de 7/5/1994) i Ordre 16 d'abril de 1998 
sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció 
contra Incendis i es revisa l'annex I i els apèndix del mateix (BOE núm. 101 de 
28/4/1998). 

 Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència davant del foc.(BOE núm. 281 de 
23/11/2013). 

 Reial Decreto 1247/2008, de 18-07-2008, pel que se aprova la instrucció de 
formigó estructural (EHE-08) (BOE núm. 203 de 22/08/2008). 

 Instruccions tècniques complementàries 
 
 
Navata, desembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Fernández Moreno, Enginyer Tècnic de Mines 
Col·legiat núm. 991 
VÈRTEX EMPORDÀ ENGINYERIA,SLUP 
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PLÀNOLS 
 
1. PLÀNOL GENERAL DE SITUACIÓ E:1/50.000       
 
2. PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT E:1/5.000       
 
3. PLÀNOL TOPOGRÀFIC E:1/1.000 








		2019-02-11T10:13:51+0100
	FERNANDEZ MORENO LUIS - 52207600S




