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2.1.- FULL D'IDENTIFICACIÓ

DADES DEL PROJECTE I DEL TÈCNIC REDACTOR/RESPONSABLE TÈCNIC
Títol del projecte: PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE 

TRANSPORTS CALSINA I CARRE
Codi identificador: 17040-pa_v03 Data de realització: OCTUBRE DE 2017
Adreça a efectes de 
notificacions:

TRANSPORTS CALSINA I CARRE SL, 
Camí del Roure, 5 -  17706 - Pont de Molins (Girona)

Tècnic redactor i titulació: Lluís Sánchez Reina –  Enginyer Tècnic Industrial 
Direcció  projecte: Maria Mercè Oriol Hilari – Arquitecta

Marcel Pujulà Custojà - Llic. CCAA. Especialitat Eng. 
Ambiental 

Telèfons: 653866381- 630349503 
Correu electrònic: marcel@maima.es / etpc06@gmail.com

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Raó social: TRANSPORTS CALSINA I CARRE SL
CIF: B17019373
Nom representant legal i càrrec:Ramon Carre Calsina - Administrador
DNI representant legal 40425461V
Adreça fiscal: Camí del Roure,  5 – 17469  Pont de Molins  (Girona)
A/e: info@calsina-carre.com Telèfon: 972529211 Fax: 972529165

ESTABLIMENT
Adreça: CALSINA CARRE, 

Camí del Roure, 5 17706 Pont de Molins (Girona)
Referència cadastral: 17144A002001600000XZ; 17144A002001630001ME; 

17144A002001650000XB; 17144A002001860001MK; 
17144A002001640000XA; 17144A002001610000XU; 
17144A002001510000XD; 17144A002001520000XX

A/e: info@calsina-carre.com Telèfon: 972529211 Fax: 972529165
Superfícies de la parcel·la: 94.345 
Nombre de treballadors: 85
Potència contractada (kW): 100kW + 43,648kW (2suministres)
Potència autoritzada (kW): 277kW PMA
Persona de contacte i càrrec: Lluís Batlle – Corporate Director
Coordenades UTM 494.745, 4.685.073, 31T
Classificació PCAA: ANNEX II Apartat: 12 Subapartat: 20
Descripció de l’activitat: centre logístic d’una empresa de transport de mercaderies 
on es fa: emmagatzematge i classificació de les mercaderies transportades; oficines i
administració; aparcament de camions; subministre de combustible per a ús propi; 
rentatge dels camions i vehicles; edar; molls de càrrega i descàrrega; taller per a 
manteniment de vehicles propis; oficines; serveis pel personal. L’activitat més 
restrictiva des de el punt de vista de medi ambient és benzinera que es classifica per
la PCAA amb el codi 12.20 «Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos: 
productes petrolifers AMB CAPACITAT > 50M3»

Pont de Molins, 20 de octubre de 2017

Memòria Descriptiva 8



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE  

2.2.- ANTECEDENTS

El titular disposa sota el règim de propietat d’un establiment amb varis edificis situat
a «Camí del Roure, 5 -  17706 Pont de Molins (Girona)» ocupant les parcel·les amb
referència  cadastral  17144A002001600000XZ;  17144A002001630001ME;
17144A002001650000XB;  17144A002001860001MK;  17144A002001640000XA;
17144A002001610000XU; 17144A002001510000XD; 17144A002001520000XX.

En  ell  s’hi  desenvolupa  una  activitat  de  transport  de  mercaderies.  En  aquest
establiment hi ha els següents serveis ja instal·lats i en funcionament:

• Molls  de  càrrega,  magatzems  de  logística  per  a  emmagatzematge  i
classificació de mercaderies.

• Àrees d’aparcaments de camions.

• Rentatge de camions i vehicles de la pròpia empresa.

• Instal·lació petrolífera pel  subministrament de combustible als vehicles de la
pròpia empresa.

• Estació Depuradora d'Aigües Residuals pròpia (EDAR).

• Taller de manteniment de vehicles propis.

• Oficines.

• Altres instal·lacions de serveis pel personal: serveis higiènics, àrees de descans,
etc.

Anteriorment aquesta activitat ja va presentar documentació justificativa davant de
l’ajuntament de Pont de Molins per a la seva legalització.

No obstant, actualment es fa necessari la realització d’un nou projecte d’activitats que
reculli les últimes modificacions substancials fetes  i el seu estat actual.  Aquestes
moficacions són un nou magatzem de logística anomenat «nau de logística» 2 en el
projecte i noves oficines anomenades també «annex oficines». Per tant, la nova «nau
de  logística  2»  i  l’«annex  oficines»  i  el  seu  encaix  a  l’establiment  són  l’objecte
principal d’aquest projecte.

Memòria Descriptiva 9



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE  

En els plànols també hi ha dibuixades la previsió d’unes noves oficines i   nau de
logística   que  apareixen  ombrejades.   No  és  objecte  d’aquest  projecte  la  seva
legalització. En tot cas, un cop estiguin construïdes i prenent com a base el que es
marca  en  el  present  projecte  s’haurà  de  presentar  una  actualització  de  la
documentació a l’ajuntament justificant el compliment normatiu.

2.3.- OBJECTE

El  present  projecte,  segons  la  definició  de  la  norma  UNE  157.601,  és  de  tipus
administratiu (de legalització). El seu objecte és la justificació davant els organismes
de  l'administració  pertinents  que  l'activitat  de  «TRANSPORTS  CALSINA  I  CARRE»
garanteix  la  seguretat  de  les  persones  davant  el  foc,  la  protecció  dels  béns  i  la
limitació del mínim impacte ambiental. 

El motiu de la redacció d’aquest projecte és un canvi substancial consistent en un nou
magatzem logístic i unes noves oficines. Espais que en aquest projecte s’anomenen
«nau de logística 2» i  «annex oficines». Per tant, l’objecte principal d’aquest projecte
són aquests dos nous espais i el seu encaix i afectació dins l’establiment.

En els plànols del projecte hi ha dibuixades la previsió d’unes noves oficines i  nau de
logística   que  apareixen  ombrejades.   No  és  objecte  d’aquest  projecte  la  seva
legalització. En tot cas, un cop estiguin construïdes i prenent com a base el que es
marca  en  el  present  projecte  s’haurà  de  presentar  una  actualització  de  la
documentació a l’ajuntament justificant el compliment normatiu.

2.4.- ABAST

L'abast físic de la present documentació correspon a l'establiment descrit en plànols
adjunts i en el full identificatiu de la memòria.
L'abast legal i normatiu d'aquesta documentació és la vigent normativa de referència
ambiental i d'incendis que afecta directament l'activitat i, des del punt de vista de
justificació del seu compliment segons UNE 157.601, les altres normes sectorials que
li puguin ser aplicable. 
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2.5.- NORMES I REFERÈNCIES

Sense la intenció de mostrar una relació exhaustiva de normativa d’aplicació, donat
que  el  present  projecte  s’ajusta  al  que  està  legislat  i  el  fet  d’ometre  l’existència
d’alguna disposició legal no altera en cap cas la seva vigència ni obligatorietat;  a
continuació s’esmenta el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenances,
etc.) i les normes que tot i no ser d’obligat compliment s’han tingut en compte en la
realització del projecte.

2.5.1.- Disposicions legals aplicables

2.5.1.1.- Normativa medi ambiental

o Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
PCAA (DOGC núm. 5524 de 11-12-2009) modificat per: Llei 26/2009, de 23-12-
2009, de mesures fiscals, financeres i administratives; Corr. err.  (DOGC.Nº 5524,
d'11-12-2009); i, Corr. err. (DOGC.Nº 5560. 04-02-2010).

o Llei 8/1987 Municipal i de règim local de Catalunya. (DOGC núm. 832 de 27-04-
1987)

o Llei 7/1985 reguladora de les bases de regim local. (BOE núm. 80 de 03-04-1985)

o DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I  DEL CONSELL  de  12  de
desembre de 2006 relativa als serveis al mercat interior (Diari oficial de la Unió
Europea, L376/36 de 27.12.2006).

o Decret  176/2009,  de  10-11-2009,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei
16/2002,  de  28-06-2002,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica,  i  se
n'adapten els annexos (DOGC núm. 5506 de 16/11/2009).

o Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC
núm. 3675 de 11/07/2002).

o Resolució de 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una ordenança municipal
tipus, reguladora del soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126 de 10/11/1995).

o Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE núm. 276 de 18/11/2003)
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o Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, per la qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll
ambiental (BOE 301 de 17/12/2005) modificat per Reial Decret 1367/2007.

o Reial  decret  1367/2007,  de  19  d'octubre,  per  la  qual  es  desenvolupa  la  Llei
37/2003, de 17-11-2003, del Soroll, referent a la zonificació acústica, objectius de
qualitat i emissions acústiques (BOE núm. 254 de 23/10/2007)

o Decret Legislatiu 1/2009, de 21-07-2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.  (DOGC 5430 de 28/7/2009).

o Decret  130/2003,  de  13  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  serveis
públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de  29/05/2003) modificat per Corr. Err.
(DOGC núm. 3938 de 1/8/2003 i DOGC núm. 4181 de 23/7/2004).

2.5.1.2.- Normativa d'aplicació sobre seguretat i salut en els llocs de treball

o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269
de  10/11/1995).Reial  Decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  que  s'aprova  el
Reglament dels serveis de Prevenció (BOE núm. 27 de 31/01/1997).

o Reial  Decret  486/1997,  de  14  d’abril,  pel  que  s'estableixen  les  disposicions
mínimes de seguretat i salut  en els llocs de treball (BOE núm. 97 de 23/4/1997).

o Reial Decret 1215/1997, de 24 d’octubre, pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat  i  salut  per la utilització dels treballadors dels equips de
treball (BOE núm. 188 de 7/8/1997).

o Reial  Decret  485/1997,  de  14  d’abril,  pel  que  s'estableixen  les  disposicions
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (BOE núm.
97 de 23/4/1997).

o Reial Decret 286/2006, de , pel que s'aproven les disposicions mínimes sobre la
protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb
el  soroll  (BOE  núm.  60  de  11/3/2006)  modificat  per  Corr.  err.  Reial  Decret
286/2006 (BOE núm. 62 de 14/3/2006) i per Corr. err. Reial Decret 286/2006 (BOE
núm. 71 de 24/3/2006).
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2.5.1.3.- Normativa de prevenció d'incendis i plans d'emergència

o 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).

o 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).

o 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'incedis.

o Reial  Decret  1942/1993 de  ,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  d’Instal·lacions  de
Protecció contra Incendis (BOE núm. 298 de 14/12/1993) modificat per Corr. err.
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.  281  de
23/11/2013).

o 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).

o 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).

o Instruccions tècniques complementàries:

 SP 108. Lluernes en coberta en establiments industrials

 SP 113. Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic 

 SP  117.  Resistència  al  foc  de  l'estructura  de  cobertes  lleugeres  dels
establiments industrials
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 SP 119. Determinació de la configuració dels establiments industrials

 SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers

 SP 121. Nombre de façanes accessibles

o Interpretació normativa TINSCI:

 DT-12: Aproximació i entorn

 AT-3: Hipòtesi de bloqueig de sortida de sector

 AT-4: Cables elèctrics en el RSCIEI.

2.5.1.4.- Normatives sectorials

o Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió (REBT) (BOE núm. 224 de 18/9/2002) modificat per sentència de
17 de febrer de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·len
els  articles  a  l'incís  4.2.c.2  de  la  ITC-BT-03  annexa  al  REBT  (BOE  núm.  82  de
5/4/2004).

o Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la
comercialització  i  posada  en  servei  de  les  màquines  (BOE  núm.  246  de
11/10/2008).

o Reial  Decret  314/2006,  de  17  de  març  pel  que  s’aprova  el  Codi  Tècnic  de
l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (BOE 28 mar. Núm 74) modificat per
Corr.  err.  Reial  Decret 314/2006 (BOE núm. 22 de 25/1/2008),  per Reial Decret
1371/2007,  de  19  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  document  bàsic  «DB-HR
Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i es modifica el
Reial  decret  314/2006,  de  17-03-2006,  pel  qual  s'aprova  el  Codi  Tècnic  de
l'Edificació  (CTE)  (BOE  núm.  254 de  23/10/2007)  i   per  Corr.  err.  Reial  Decret
1371/2001 (BOE núm. 304 de 20/12/2007).

2.5.1.5.- Normativa municipal

o Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Pont de Molins; text refós de 2012, amb
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conformitat per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona en la sessió de data
de 14 de febrer de 2013.

2.5.1.6.- Normes UNE

o UNE 157.001 - “Criteris generals per l'elaboració de projectes”.

o UNE 157.601 - “Criteris generals per l'elaboració de projectes d'activitats”.

o UNE 157.653 - “Criteris generals per l'elaboració de projectes de protecció contra
incendis en edificis i establiments”.

2.5.2.- Bibliografia

o Manual  de bones  pràctiques per  a  la  presentació  de projectes  d'activitats.  Ed.
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya -2004.
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2.6.- DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR

L’empresa és propietària d’una flota de camions que es dedica a les activitats pròpies
de la logística: transport de mercaderies de tota mena i activitats complementaries
relacionades amb l’activitat: benzinera pròpia, EDAR, etc.

L’activitat  principal  que es desenvolupa al  centre es l’emmagatzematge,  temporal,
d’una part d’aquestes mercaderies així com les tasques administratives relacionades
amb Ia pròpia activitat.

Com a instal·lacions o serveis complementaris l’establiment disposa de tot el següent:

• Molls  de  càrrega,  magatzems  de  logística  per  a  emmagatzematge  i
classificació de mercaderies.

• Aparcament de tractores.

• 2 Aparcaments de remolcs

• 2 aparcament de cotxes

• Rentatge de camions i vehicles de la pròpia empresa.

• Instal·lació petrolífera pel  subministrament de combustible als vehicles de la
pròpia empresa.

• Estació Depuradora d'Aigües Residuals pròpia (EDAR).

• Separador d’hidrocarburs.

• Desarenador (decantador de fangs) connectat a clavegueram en un lateral de
la zona d’aparcament de vehicles.

• Taller de manteniment de vehicles propis.

• Edifici d’oficines.

• 2 Naus de logística.

• Altres instal·lacions de serveis pel personal: serveis higiènics, àrees de descans,
etc.
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L’activitat  principal es porta a terme durant els dies feiners i  dissabtes.  Els horaris
habituals són:

• Treballadors branca administrativa: de 8 a 13 hores, al mati, i de 15 a 18 hores. 

• Els conductors ajusten el seu horari a les característiques especifiques de la
seva feina,  dintre de les limitacions que estableix la normativa sectorial  del
transport.

• Al taller de 8 a 13 hores, al mati, i de 15 a 18 hores. També treballen dissabtes.

• Al magatzem es treballa de dilluns a diumenge. Fan 3 torns matins 7:00h a
13:00h, tardes de 15:00h a 23:00h i nits de 23:00h a 7:00h.

Hi ha la previsió de la construcció d’unes noves oficines i nau de logística però això
serà objecte d’un altre projecte que s’haurà de presentar quan es vagi a executar.
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2.7.- REQUISITS DE DISSENY

2.7.1.- El client

El  client  ha  facilitat  al  tècnic  que  subscriu  la  relació  de  maquinària,  equips,  i
documentació  sobre les mateixes així com tota la informació pertinent per realitzar el
present projecte. 

El  client  i  titular  demana  que  la  instal·lació  proposta  es  projecti  complint  els
requeriments de la normativa d’aplicació.

2.7.2.- Legals 

2.7.2.1.- Segons la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats PCAA 

Annex II – Activitat sotmesa al règim de LLICÈNCIA AMBIENTAL 

Codi 12 – Altres activitats

Grup 20– Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos: productes  
productes petrolífers AMB CAPACITAT > 50M3

L'activitat  més restrictiva a l’establiment des de el  punt de vista d’aplicació  de la
normativa  és  la  de  dipòsit  d’emmagatzematge  de  productes  petrolífers  que
correspon a la benzinera per al subministrament de combustible a vehicles propis de
l’empresa. L’activitat principal i les altres complementaries tenen una classificació de
menor incidència ambiental.

2.7.2.2.- Segons Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

L'establiment té una configuració tipus E amb edificis amb configuració tipus C. Tot
l’establiment  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  i  informat  per  part  de
l’Administració de la Generalitat en matèria de prevenció i seguretat contra incendis.
El present projecte es redacta per un canvi substancial consistent en 2 nous espais
magatzem  de  logística  i  oficines.  La  superfície  de  cadascun  d’aquests  dos  nous
edificis és inferior a 5000m2 (veure apt. 2.7.4.1.- Descripció general ). Per tant, d’acord
amb la L3/2010, no es requereix control preventiu per part de  l’Administració de la
Generalitat en matèria de prevenció i seguretat contra incendis (L3/2010, art. 22, apt.
5).   
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TAULA ANNEX 2 L. 3/2010. ESTABLIMENTS D'ÚS INDUSTRIAL SOTMESOS A
CONTROL PREVENTIU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.

Tipus AV Tipus AH Tipus B Tipus C Tipus D Tipus E
Risc Baix > 500 m2 > 1.500 m2 > 500 m2 En cap cas En cap cas En cap cas
Risc Mitjà Sempre Sempre Sempre > 5.000 m2 En cap cas En cap cas
Risc Alt No admès No admès Sempre > 2.500 m2 En cap cas En cap cas

2.7.2.3.- Segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques CCAE-2009

(Decret 137/2008 de 8 de juliol, DOGC 10 de 10/7/08)

Secció H – Transport i emmagatzematge
Divisió 49 – Transport terrestre; transport per canonades

Agrupació
494 – Transport de mercaderies per carretera i servei de
mudances

Agrupació
4941 – Transport mercaderies per carretera, exc. 
mudances

2.7.2.4.- Segons Impost d'activitats econòmiques

Secció 1 – Activitats empresarials
Divisió 7 – Transport i comunicacions 
Agrupació 75 – Activitats annexes al transport
Grup 751 – Activitats annexes al transport terrestre
Epígraf 7516 – Serveis de carrega i descàrrega de mercaderies 
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2.7.3.- Emplaçament i entorn socioeconòmic i ambiental

2.7.3.1.- Classificació i qualificació del sol i usos permesos

Classificació: SUD Sol urbà demilitat

Qualificació: Zona I: Logística. D2 – Zona industrial entre mitgeres

Sector: SUDi-1 Sector industrial-logístic

L’ús està permès segons el vigent POUM, text refós de 2012, amb conformitat per
part de la Comissió d’Urbanisme de Girona en la sessió de data de 14 de febrer de
2013; i, també segons el PPU SUD 1 aprovat en data 30 de juliol de 2015 i publicat al
BOP de 15 de febrer de 2016.

• L'activitat és compatible amb els usos permesos a la zona.

2.7.3.2.- Entorn socioeconòmic i ambiental

L'activitat es trobarà totalment integrada dins el terme municipal de Pont de Molins.
Es tracta d’una empresa familiar nascuda el 1970 que ha anat evolucionant al llarg del
temps en diverses formes jurídiques fins al temps actual que ha estat desenvolupant
la seva activitat econòmica a Pont de Molins. 

Es troba lluny d'espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada inclosos en el
Pla  d’espais  d’interès  natural  (PEIN),  espais  naturals  de  protecció  especial,  zones
humides o en altres espais protegits. 

L'activitat  té  un  impacte  econòmic  positiu  significatiu  tant  al  municipi  com  a  la
comarca atès que contracta treballadors força treballadors com la subcontractació de
serveis externs formentant la dinamització econòmica i industrial de la zona.  

La  implantació  d'aquesta  activitat  no  causarà  cap  efecte  negatiu  en  l'entorn
socioeconòmic i ambiental de la zona.   
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2.7.4.- Característiques dels edificis i locals

2.7.4.1.- Descripció general 

El centre està implantat sobre varies parcel·les amb una superf ície de 94.345 m2 dels
quals,  76.926  es  dediquen  a  campa  per  aparcament  mentre  que  la  resta  estan
ocupats per zones enjardinades i edificis.

Sobre la parcel·la hi destaquen, com a edificis principals, el destinat a despatxos de
direcció i administració, les dos naus destinades a logística i el taller de reparació i
manteniment. La distribució sobre el terreny de les diverses zones que conformen el
centre es la següent:

SUPERFÍCIES I ZONES

S.U.
[m2]

S.C.
[m2]

Àrea aparcament de remolcs 1 46.511,63
Àrea d’aparcament de tractores 12.040,35
Àrea d’aparcament de remolcs 2 9.259,21
Aparcament de visites 1.052,30
Aparcament de cotxes 1 2.206,36
Aparcament de cotxes 2 2.319,15
Tren de rentat de camions 1.037,00
Estació de combustible 2.500,00
Oficines 1.111,06 1.276,06
Annex oficines 224,00 286,13
Taller 769,45 782,68
Cabina de control 22,06 29,52
Depuradora -- 33,42
Nau logística 1 2.946,64 3.010,46
Nau  logística  2  amb  un  sector  de  magatzem  s.c
1883,41m2 que inclou un àrea de 25m2 per a mmpp i
un sector d’oficines de s.c. 447,25m2

2.218,05 2.329,66

TOTAL = 84.217,26 7.747,93

SUPERFÍCIE TOTAL CAMPA 76.926,00

SUPERFÍCIE TOTAL FINCA = 94.345,00
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2.7.4.2.- Edificis i construccions

Les característiques més rellevants dels edificis i construccions de l’establiment  són
les que tot seguit es descriuen.

1.- Edifici d’Oficines. 

Es tracta d’un edifici de dues plantes  - baixa i primera - amb superfícies construïdes
de 598,05 m2 i 678,01 m2, respectivament, dels quals en queden útils 536,46 m2, a la
planta baixa i 574,63 m2 a la planta pis.

Està destinat, íntegrament, a les tasques administratives i de direcció i, cadascuna de
les plantes, es troba dividida en diversos espais o despatxos, amb els usos indicats al
corresponent plànol, de manera que a la planta baixa hi predominen els destinats al
personal administratiu i a la planta pis els destinats a la gerència.

Complementen l’edifici els preceptius lavabos, una sala tècnica - destinada als equips
informàtics, de telefonia, etc. -  i els accessos entre plantes.

Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.

2.- Annex oficines

Es  tracta d’un edifici  que  havia  estat  un  antic  habitatge que s’ha  adaptat  com a
oficina. Consta de dues plantes amb estances administratives i de serveis: despatxos,
oficines, cuina pels treballadors, menjador pels treballadors i arxiu.

La seva superfície útil són 224,00m2 i la construïda 286,13m2.

3.- Cabina de control

Es un modul prefabricat amb estructura metàl·lica on està el personal de recepció de
l’entrada de l’establiment. La seva superfície són 22,06 m2 útils i 29,56m2 construïts.

4.- Depuradora

La depuradora és una instal·lació soterrada amb parets de contenció a base de bloc
de  formigó  i  paviments  i  bases  de  llosa  de  formigó.  Les  instal·lacions  de  la
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depuradora  consten  de  desengreixador,  filtre,  un  dipòsit  amb  reactor  biològic  i
decantador, 

5.- Nau logística 1 

Es tracta d’una nau industrial convencional, de planta única, amb forma rectangular i
3.010,46 m2 de superfície construïda.

Per tal de facilitar l’accés - o la evacuació, en cas d’emergència -, la nau disposa d’un
conjunt de portes, que comuniquen directament amb l’exterior, excepte una d’elles
que  comunica amb les oficines, a nivell de planta baixa.

Per  tal  de  facilitar  les  operacions  de  càrrega i  descàrrega,  a  la  façana  que dona
aquesta zona hi ha vint molls que salven el desnivell entre el terreny natural i el sòl de
la nau.

La nau és totalment diàfana, sense partions de cap mena al seu interior, de manera
que, en la major part de la seva superfície l’emmagatzematge de les mercaderies es
fa per apilament, directament a terra, mentre que, en un dels extrems, hi ha una zona
amb lleixes per als productes de dimensions més reduïdes. 

Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.

6.- Nau logística 2

Es tracta d’una nau industrial convencional, de planta única, amb forma rectangular i
2.329,66 m2 de superfície construïda.

L’estructura d’aquesta nau és prefabricada de formigó. És pràcticament diàfana amb
molls  de càrrega i   locals  annexes més petits  que són:  pas d’emergència,  sala de
formació, banys, vestíbuls, unes oficines i una sala tècnica  d’instal·lacions.

Per tal de facilitar l’accés - o la evacuació, en cas d’emergència -, la nau disposa d’un
conjunt de portes, que comuniquen directament amb l’exterior, excepte una d’elles
que  comunica amb les oficines, a nivell de planta baixa.
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Per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega, a la façana tretze molls de
càrrega.

La major part de la superfície de la nau està dedicada a l’emmagatzematge de les
mercaderies  per apilament, directament a terra, mentre que, en un dels extrems, hi
ha una zona amb lleixes per als productes de dimensions més reduïdes. 

Una zona d’aquesta nau hi ha un espai destinat a depositar-hi mercaderies perilloses.
És un espai delimitat de 25m2, allunyat a més de 4m d’altres emmagatzematges i
mercaderies. És per desar-hi mmpp per fer transbords entre vehicles amb un període
d’estada previst inferior a 48h. Aquestes mercaderies poden ser diverses: tòxiques,
com corrosives, comburents, etc. Es complirà sempre amb les prescripcions de l’ADR i
resta  de normativa d’aplicació. A l’establiment hi ha un conseller de seguretat que
vetllarà per dit compliment. 

En tot  cas,  dites mmpp estaran a més de 4m d’altres zones i  mercaderies;  no es
podran posar a la mateixa pila mmpp incompatibles; en cas necessari es dotarà a la
zona dels mitjans d’extinció adequats en funció de la mmpp emmagatzemada; es
senyalitzarà la zona en funció del producte emmagatzemat.

Encara que aquesta nau va ser legalitzada mitjançant llicència ambiental atorgada per
l’ajuntament  en data 19/12/2016 el  fet  de  desar-hi  mmpp es considera un canvi
substancial.

7.- Taller de Reparació i Manteniment. 

Es  tracta  d’una  petita  nau,  que  limita  amb les  oficines,  amb forma  rectangular  i
782,68m2 de superfície construïda.

Per a facilitar l’accés dels camions al seu interior, disposa de dues grans portalades,
enfrontades a la zona d’aparcament, a les quals hi ha incloses portes per a vianants.

A l’interior de la nau hi ha un petit tancat, destinat a magatzem de recanvis i dos
fossars que tenen com a funció facilitar l’accés a la part baixa dels camions per dur a
terme les possibles reparacions.

Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.
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2.7.4.3.- Instal·lacions a l’aire lliure

A part dels edificis esmentats a l’apartat anterior, que constitueixen el nucli principal

de  l’activitat,  a  la  mateixa  finca  hi  ha  un  conjunt  d’instal·lacions  o  serveis

complementaris dels quals se’n poden ressaltar, com a més significatius, els que tot

seguit es relacionen:

• Àrea d’aparcament de remolcs 1

• Àrea d’aparcament de tractores.

• Àrea d’aparcament de remolcs 2

• Aparcament de visites

• Aparcament de cotxes 1

• Aparcament de cotxes 2

• Estació d’emmagatzematge i subministrament de combustible.

• Tren de rentat de camions.

1.- Àrea d’aparcament de remolcs 1 

Amb una capacitat d’aparcament per a uns 393 remolcs inclòs també alguna tractora

i els carrils de trànsit entre ells, ocupa una gran part de la superfície de la parcel·la

(46.511,63 m2), amb la distribució que es pot veure al plànol nº 1.1.

2.- Àrea d’aparcament de tractores 

Amb una capacitat d’aparcament per a 179 tractores i els carrils de trànsit entre ells,

ocupa una  superfície important de la parcel·la (12.040,35 m2), amb la distribució

que es pot veure al plànol nº 1.1.
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3.- Aparcament de visites, aparcament de cotxes 1 i aparcament de cotxes 2

Hi ha 3 zones d’aparcament per a vehicles turisme. El fet que el centre es trobi en un
indret apartat de qualsevol nucli residencial i de línies regulars de transport públic,
obliga als seus treballadors a anar-hi en vehicles privats i, el considerable nombre que
d’aquest se’n podien arribar a reunir en el centre, va portar a la previsió d’un espai
destinat al seu aparcament.

Es tracta de 3 zones a l’aire lliure i de superfícies: aparcament de visites 1.033,91m 2;
aparcament de cotxes 1, 2.206,36m2; aparcament de cotxes 2   2.319,15m2. Amb una
capacitat total d’aparcament de 188 vehicles.

4.- Estació d’emmagatzematge i subministrament de combustible. 

El consum de combustible (gas-oil) que es deriva de l’elevat nombre de vehicles de
transport  que componen la  flota de l’empresa i  la  necessitat  d’haver  de disposar
d’aquest  producte,  en  qualsevol  moment,  va  fer  aconsellable  la  instal·lació  d’una
estació d’emmagatzematge que garantís el subministrament d’aquests vehicles.

Aquesta consisteix en un espai assimilable al d’una estació de servei convencional, és
a  dir,  una  marquesina  que  aixopluga  tant  els  sortidors  de  combustible  com  els
vehicles i els conductors que els utilitzin. Disposa de 10 assortidors de combustible
repartits entre 4 carrils, subministrats a partir de 4 dipòsits soterrats (dos de 100m3,
un de 50m3 i un de 40m3).

5.- Tren de rentat de Camions. 

Es tracta d’un equipament prefabricat, destinat al rentat de camions, amb els equips,
estris i aparells propis d’una instal·lació d’aquesta mena (circuits d’aigua i detergent,
bombes o grups de pressió, assecadors d’aire calent, quadres elèctrics de maniobra i
comandament, etc.)  que està situat en un dels extrems de l’àrea d’aparcament de
camions (veure plànol de distribució corresponent).
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2.7.4.4.- Instal·lacions tècniques

Les  instal·lacions  tècniques  afectades  per  reglaments  específics  que  hi  ha
l’establiment són la elèctrica de baixa tensió, la de climatització d’aire, la d’aparells a
pressió i la d’emmagatzematge de productes petrolífers.

Totes  aquestes  instal·lacions  estan  en  funcionament,  en  principi,  no  resulten
afectades per l’expedient de legalització de l’activitat i, segons manifesta la Gerència
de  l’empresa,  disposen  de  les  corresponents  legalitzacions  i  autoritzacions
administratives.

En cas que l’administració competent ho estimi adient, es presentarà la documentació
acreditativa d’aquest fet, tramitada davant els Serveis Territorials de Treball i Indústria
de  la Generalitat de Catalunya o la Entitat d’Inspecció i Control corresponent.

A continuació s’indica un resum dels principals projectes i legalitzacions fetes

a l’establiment:

• SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS: PROYECTO INSTALACIÓN SUMINISTRO
DE GASÓLEO SEGUN NORMA IP04.   Vicente  Sanmartin  Alemany  ,  eng.tec,
industrial col.7112. Visat CETIT 97107 de 25/10/1999 

• Resolució alcaldia 27/2/2003. Dona per cumplimentat el tràmit de comunicació
ambiental del projecte d’implantació unitat receptora de consum propi.

• PROYECTO  INSTALACIÓN  ELECTRICA  EN  BT  PARA  IP04  EN  EMPRESA  DE
TRANSPORTES Juan Antonio Lacabra Pereda , eng.tec, industrial col.16214-T.
Visat CETIT 49046 de 17/11/2004.

• PROYECTO MODIFICACIÓN AMBIENTAL POR CAMBIO NO SUBSTANCIAL EN
IP04. Carlos Garciapons Miranda , eng.tec, industrial col.19554-T. Visat CETIT
86228 de 29/04/2008 

• PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  LLICÈNCIA  AMBIENTAL  ANNEX  II.2  LLICÈNCIA
AMBIENTAL PER VENTA CARBURANTS (PROJ VISAT 86228) ATORGADA PER
L’AJUNTAMENT EN DATA 04/03/2009 ES REVISARÀ CADA 8 ANYS. 
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• INFORME  PRE-INSPECCIÓ  CONSUM  PROPI  PER  A  SUBMINISTRAMENT  A
VEHICLES MI IP04. Arnau Montfort Lloret , eng.tec, industrial col.21563. Visat:
no consta.   2010

• CONTRACTE  DE  MANTENIMENT  ELÈCTRIC,  LLIBRE  DE  MANTENIMENT,
CERTIFICATS DE PROVES 16/7/2010

• PROJECTE  AMPLIACIÓ  INSTAL∙LACIÓ  ELÈCTRICA  PER  A  UNA  UNITAT  DE
SUBMINISTRAMENT Miquel Serra Roig, eng.tec, industrial mecànic col.22.649.
Visat CETIB 2015904536 de 09/04/2015 

• PROJECTE  MODIFICACIÓ  INSTAL∙LACIÓ  PETROLÍFERA  PER  A  VENDA  A
TERCERS  ITC-MI-IP04.  Miquel  Serra  Roig,  eng.tec,  industrial  mecànic
col.22.649. Visat CETIB 2015904536 de 09/04/2015 (el mateix que l’anterior)

• POSADA EN SERVEI DISTRIBUCIÓ DE CARBURANTS.  Declaració  responsable
entrada OGE 12 maig 2015 RE 0278-26116

• AMPLIACIÓ  D’UNA  INSTAL∙LACIÓ  ELÈCTRICA DE BT.  Declaració  responsable
entrada 22 /05/2015 RE 9015-243516/2015 codi tràmit ID: MQD747TSW 

• POSADA EN SERVEI  INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA DE BT Declaració responsable
entrada 18 /05/2015 RE D105-134843/04 

• PROYECTO  BÁSICO  MEDIOAMBIENTAL  PARA  ADECUACIÓN  DE
INSTALACIONES,  EN  C/CAMÍ  DEL  ROURE  S/N  T.M  DE  PONT  DE  MOLINS
(GIRONA).  Wenceslao  Aguilar  Anton  ,  eng.tec,  industrial  col.16087-T.  Visat
CETIT 17306 de 20/12/2001 

• PROJECTE  DOCUMENT  TÈCNIC-ADMINISTRATIU  PER  A  LA  LEGALITZACIÓ
D’UN  CENTRE  LOGÍSTIC  DE  MERCADERIES  PROPIETAT  DE  “TRANSPORTES
CALSINA CARRÉ, SL” A PONT DE MOLINS. Antoni Gómez Casado, eng. Tec.
Industrial col 6.664. Visat CETIG 9008086 de 18/01/2007.

• RESOLUCIÓ  FINAL  LLICÈNCIA  AMBIENTAL  ANNEX  II.2  CONJUNT
INSTAL∙LACIONS CC (PROJ VISAT 9008086 )  ATORGADA PER L’AJUNTAMENT
EN DATA 15/02/2008 ES REVISARÀ CADA 8 ANYS. 
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• NOVA NAU SUD-I4: MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL PROJECTE TÈCNIC
DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D’INCENDI D’UN MAGATZEM LOGÍSTIC
PROPIETAT  DE  “TRANSPORTES  CALSINA CARRÉ,  S.L.”  A  PONT DE  MOLINS
Antoni Gómez Casado, eng. Tec. Industrial col 6.664 01/2015 

• CERTIFICAT PROATEC DE COMPLIMENT NORMATIVA Antoni Gómez Casado,
eng. Tec. Industrial col 6.664 28/08/2015 

• ACTA  COMPROVACIÓ  EN  MATÈRIA  DE  PREVENCIÓ  I  SEGURETAT  EN  CAS
D’INCENDI CECAM 14/11/2016 

• ASSABENTAT AJUNTAMENT DE L’ACTIVITAT (PER LA NOVA NAU SUD-I4 (PROJ
PROATEC 01/2015) )  ATORGADA PER L’AJUNTAMENT EN DATA 19/12/2016 
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2.7.4.5.- Configuració de l’establiment segons RSCIEI. 

D’acord amb el RSCIEI l’establiment és classifica com a «Tipus E» amb edificis i locals
«Tipus C»

Tipus E: TIPUS l'establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar parcialment

cobert (fins a un 50 per cent de la seva superfície), alguna de les façaanes del qual

en la part coberta manca totalment de tancament lateral.

TIPUS C: l'establiment industrial ocupa totalment un edifici, o diversos, si s'escau, que

és  a  una  distancia  superior  a  tres  metres  de  I’edifici  mes  pròxim  d'altres

establiments.  Aquesta  distancia  ha  d'estar  Iliure  de  mercaderies  combustibles  o

elements intermedis susceptibles de propagar l'incendi.
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2.7.4.6.- Descripció constructiva

1.- Edifici d’oficines

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta de plaques. 
Estructura mixta: jàsseres de formigó i biguetes metàl·liques 
ignifugades EI60

Estructura vertical Pilar de formigó enguixat per cara exposada
Estructura horitzontal Forjat bidireccional enguixat per cara exposada.
Paret divisoria amb 
sector taller

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la cara exposada.

2.- Taller

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta de plaques. 
Jàsseres i biguetes metàl·liques ignifugades EI60

Estructura vertical Pilars metàl·lics ignifugats
Paret divisòria amb 
sector taller

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la cara exposada.

3.- Annex oficines

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Teula àrab sobre envanet de sostre mort.
Estructura a base de biguetes i revoltons de formigó 
enguixats per la cara inferior.

Estructura vertical Parets de càrrega d’obra de fàbrica ceràmica enguixada per 
cara exposada.

Estructura horitzontal Forjat unidireccional de biguetes i revoltons de formigó 
enguixats per cara exposada.
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4.- Nau logística 1

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta lleugera a base de xapa Sanwich.
Estructura principal: jàsseres prefabricades de formigó.

Estructura vertical Pilars prefabricats de formigó.

5.- Nau logística 2

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta lleugera a base de xapa Sanwich.
Estructura principal: jàsseres prefabricades de formigó.

Estructura vertical Pilars prefabricats de formigó.

6.- Depuradora

La  depuradora no és  un edifici  pròpiament  dit.  És  una instal·lació  soterrada amb
parets de contenció de blocs de formigó i paviments sobre el terreny de llosa de
formigó.

7.- Cabina de control

La  cabina  de  control  no  és  un  edifici  pròpiament  dit.  És  un  modul  d’estructura
metàl·lica amb coberta de xapa amb aïllament.

2.7.4.7.- Distàncies a altres edificis, edificis d’ús públic, construccions o 
carrers 

L'establiment està aïllat.

• Nord, nord-est, sud, sud-est:  camps i terrenys agrícoles, granges i terrenys 

• sud-oest: carretera GIV6025
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Riscos en l'àmbit de la protecció civil

Distàncies  a  edificis  públics  o  a  centres  i  infraestructures  públics  o  privats  dins

l'entorn immediat (≤ 500m) 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. 

• A uns 170m al sud-oest hi ha la NII.

• A 345m al nord autopista AP7.

• A 312m al sud-oest allotjament públic.

• A 110m al sud-oest habitatge unifamiliar.

• A 80m al nord-est habitatge unifamiliar.

• A 110m al sud hi ha la deixalleria municipal.

• A 210m a oest urb. Els cellers T.M. Pont de Molins

• A 350m a sud-oest nucli de  Pont de Molins

• La  resta  d’elements  destacables  del  municipi  queda  a  més  de  500m  de
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.

Cal tenir en compte que, d'acord amb la informació facilitada pel titular, no es preveu
que  l'activitat  que  es  pretén desenvolupar  a  l'establiment  i  que  es  descriu  en  el
present projecte representí un especial risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública
per a centres, infraestructures o edificis públics de l'àmbit de la protecció civil.

2.7.4.8.- Ventilació

Els  serveis  higiènics  dels  diferents  edificis  disposaran  o  bé   ventilació  forçada  a
l'exterior a un punt elevat de la coberta de manera que els aires viciats puguin diluir-
se a l'atmosfera sense causar molèsties per olors a tercers; o bé, ventilació natural
mitjançant obertures permanents.
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Les oficines i altres locals de servei com ara cuina, menjadors o vestuaris disposen de
ventilació adequada o amb obertures permanents o forçada amb extractor.

2.7.4.9.- Serveis sanitaris i vestuaris

L'establiment  disposa  de  cuina,  menjador,  vestuaris  i  lavabos  repartits  entre  els
diferents  edificis  en  número  i  superfície  suficient  per  a  l’ús  per  part  de  tots  els
treballadors.

2.7.5.- Descripció del procés

No hi ha un procés industrial  pròpiament dit. Es tracta d’un establiment de transport
i logística.

El taller mecànic propi associat fa el manteniment preventiu i correctiu dels vehicles
però en ell tampoc s’hi realitza un procés industrial.
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2.7.6.- Principals matèries consumides

Les principals matèries primeres utilitzades a l’establiment són les relacionades amb
la  seva  flota  de  vehicles  com  ara  el  combustible  i  les  peces  i  productes  per  al
manteniment i la reparació de les avaries.

Com  a  matèries  auxiliars,  es  poden  considerar  els  productes  típics  d’impremta  i
ofimàtica que es fan servir a les oficines.

El consum anual d’uns i altres són els que s’indiquen a la següent taula:

 

PRODUCTE QUANTITAT UNITAT
Paper i Cartró 6.500 kg
Plàstic   500 kg
Tòners   130 u
Piles     45 kg
Gas-oil   215 m3

Olis hidràulics   430 l
Olis de motor 3.000 l
Líquids de fre     33 l
Sabates fre     60 u
Filtres d’aire   120 u
Filtres d’oli   290 U
Filtres gas-oil   290 U
Pneumàtics   485 u
Bateries     40 u
Anticongelants   330 l
Tubs fluorescents 7 u
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2.8.- DADES D'ENERGIA

DADES D'ENERGIA

Tipus d'energia Quantitat
consumida anual

Unitat

Electricitat 672.064 kW
Gasoil 16.244.000

(1.627.704lt de gasoil)
kW

El  novembre  de  2016  es  va  fer  una  auditoria  energètica  de  les  instal·lacions  de
l’empresa  per  part  de  l’empresa  AUDIT  ENERGIA.  En  dita  auditoria  energètica  es
proposen mesures per a reduir els consums. 

D'acord amb la transposició de la Directiva Europea 2012/27 / UE al RD 56/2015 de
12 de febrer, s’ha de fer una auditoria energètica cada 4 anys ja que TRANSPORTS
CALSINA CARRE es considera gran empresa, entenen com a tal les que ocupin al
menys 250 treballadors i/o tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50M€, i a la
vegada, un balanç general que excedeixi de 43M€.

2.8.1.- Energia elèctrica

 La potència contractada amb la Cia. Elèctrica està dividida en 3 franges pla i vall
sent les corresponent potències 100kW, 100kW i 100kW. 

Hivern:

• 18 – 22 h. 4 hores diàries de punta.

• 22 – 24 h. i 8 - 18 h. 12 hores diàries de pla.

• 24 – 08 h. 8 hores diàries de vall.

Estiu:

• 11 – 15 h. 4 hores diàries de punta.

• 08 – 11 h. y 15 - 24h. 12 hores diàries de pla.

• 24 – 08 h. y 15 - 24h. 8 hores diàries de vall.
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 Potència Màxima Admissible (PMA)

La PMA la determina l'interruptor General Automàtic (IGA) de la instal·lació. La
PMA de la instal·lació en previsió de futures ampliacions és de 277kW segons

PROJECTE DE LEGALITZACIÓ  DE L’AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

ELÈCTRICA PER A UNA EMPRESA LOGÍSTICA signat per Antonio Gomez
Casado el Gener de 2014. 

 Potència instal·lada

És la suma de potències de receptors elèctrics totals instal·lats. En dit projecte
també es determina que la potència instal·lada són 139kW.
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2.9.- INSTAL·LACIONS

El compliment de la normativa específica no ambiental d’aplicació a les instal·lacions
constitueix un projecte diferenciat.

DADES D'INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIÓ CARACTERÍSTIQUES

Instal·lació 
elèctrica 

Es  classifica  per  la  ITC-BT-04  del  REBT  com  «a)  Les
corresponents  a  industries,  en  general  de  P>20kW»  que
requereixen projecte tècnic per a la seva legalització.
La instal·lació elèctrica de l'establiment ja va ser legalitzada en el
moment  mitjantçant  varis  projectes  elèctdrics  d’acord  amb les
ampliacions que ha anat tenint al llarg del temps. 
L’últim  el  projecte  «PROJECTE  DE  LEGALITZACIÓ  DE
L’AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A UNA
EMPRESA LOGÍSTICA signat  per  Antonio  Gomez  Casado  el
Gener de 2014»

Instal·lació 
d’aigua

La  instal·lació  d'aigua  abasteix   principalment  als  serveis
higiènics  de  l’establiment,  punts  de  consum,  tren  de  rentat,
sistemes contra incendis.
 Aquesta  instal·lació  ja  va  ser  legalitzada  en  el  moment
mitjançant projecte executiu on es dimensionava abastament. 
En els  plànols  adjunts  hi  ha grafiat  escomesa d’aigua i  xarxa
d’hidrants.

Instal·lacions 
contra incendis

Aquesta instal·lació es descriu en el document 3.- MEMÒRIA DE
SEGURETAT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

Instal·lació 
d'evacuació 
d'aigües 
residuals

Aquesta instal·lació es va legalitzar en el seu moment.
La  xarxa  d’evacuació  disposa  d’una  EDAR  propia  amb
desgreixador, dipòsit amb reactor biològic i decantador.

Tren de rentat La instal·lació del tren de rentat ja va ser legalitzada en el seu
moment. Es un tren de rentat a alta pressió pels vehicles propis
de l’empresa.
Consta pel tractament de les aigües residuals de separador de
grasses,  separador  d’hidrocarburs  i  d’arqueta  de  presa  de
mostres.

Grup electrògen Es  disposa  de  Grup  Electrogen  de  200  kVA  per  a  donar
subministrament  a  les  principals  instal·lacions  en  cas  de  falla
elèctrica.
Aquest  grup ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu moment  mitjançant
PROJECTE DE LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA de Gener de 2014
signat per Antoni Gomez Casado
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DADES D'INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIÓ CARACTERÍSTIQUES

Instal·lació 
d’hidrocarburs

Aquesta  instal·lació  consisteix  en  una  estació  de
subministrament  de  combustible  per  als  vehicles  propis  de
l’empresa. 
Està compost per 3 dipòsits de gasoil i un de ad-blue que és un
combustible especial diessel per a reduir les emissions d’oxids
de nitrogen Nox.
De gasoil hi ha  de 100.000lt i un de 50.000lt. D’ad-blue un de
40.000lt.
En total 290.000 lt de combustible.
Aquesta  instal·lació  va  ser  legalitzada  en  el  seu  moment
mitjançant projecte «PROYECTO INSTALACIÓN SUMINISTRO
DE  GASÓLEO  SEGUN  NORMA  IP04»  signat  per   Vicente
Sanmartin  Alemany  ,  eng.tec,  industrial  col.7112  i  viats  pel
CETIT 97107 en data de 25/10/1999 

Instal·lacions de 
climatització

Els diferents locals habitables, oficines, sales de descans, etc.,
disposen de les corresponents instal·lacions de climatització pel
benestar dels treballadors.
Les màquines de climatització són màquines d’expansió directe.
La ubicació de les unitats exteriors és la que apareix en plànols
adjunts.

2.10.- PERSONAL

El personal de treball és el que es detalla a continuació:

• OFICINA PRINCIPAL: 96

• CONDUCTORS: 64

• OFICINA BENZINERA: 7

• OFICINA ENTRADA 2 ( més els d’accessos )

• EXTERNS: 3

• TALLER: 9 i d’aquests els operaris (  6 )  fan dos torns, matí i tarda, I també
venen dissabtes.
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Respecte als horaris hi ha diversos torns de treball que es reparteixen en les següents
franges:

• Matins de 7:00h  a 15:00h

• Tardes de 15:00h a 23:00h

• Nits de 23:00h a 07:00h.

2.11.-  PLANIFICACIÓ

L'establiment es troba totalment preparat per a exercir l'activitat..

2.12.- ORDRE DE PRIORITAT ENTRE ELS DOCUMENTS BÀSICS

L'ordre de prioritat, davant de possibles discrepàncies dins dels documents bàsics, és
el següent:

1. Plànols 

2. Memòria Descriptiva

3. Memòria en matèria de seguretat i prevenció d'incendis

3. Annexos
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2.13.- CONSIDERACIONS I CONCLUSIONS FINALS

Els  documents  que  conformen  el  present  projecte  defineixen  i  descriuen
suficientment l'activitat a implantar, d’acord amb la normativa vigent i les necessitats
establertes pel promotor.

No obstant això,  s’aporta aquesta documentació amb el  compromís d’adoptar les
condicions  i  mesures que l’Autoritat  Municipal  puguin imposar,  en benefici  de la
seguretat i interès públics.

Pont de Molins, octubre de 2017

Lluís Sànchez Reina
Enginyer Tècnic Industrials

Col·legiat 15.601G al C.E.T.I.G.
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DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

NOTA:  memòria  de  prevenció  d'incendis  basada  en  els  continguts  mínims  per  a
activitats  industrials  proposats  per  la  Direcció  General  de Prevenció,  Departament
d’Interior, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE  

3.1.- OBJECTE

El present projecte, segons la definició de la norma UNE 157.601 i 157.653 referents a
projectes d'activitats i a projectes de protecció contra incendis respectivament, és de
tipus  administratiu  (de  legalització).  El  seu  objecte  és  la  justificació  davant  els
organismes de l'administració pertinents que l'activitat de «Fabricació de productes
metàl·lics  diversos  amb  cabina  de  pintura»  que  es  pretén  implantar  garanteix  la
seguretat de les persones davant el foc, la protecció dels béns i la limitació del mínim
impacte ambiental. 

En els plànols del projecte hi ha dibuixades la previsió d’unes noves oficines i  nau de
logística   que  apareixen  ombrejades.   No  és  objecte  d’aquest  projecte  la  seva
legalització. En tot cas, un cop estiguin construïdes i prenent com a base el que es
marca  en  el  present  projecte  s’haurà  de  presentar  una  actualització  de  la
documentació a l’ajuntament justificant el compliment normatiu.

3.2.- ANTECEDENTS

El titular disposa sota el règim de propietat d’un establiment amb varis edificis situat
a «Camí del Roure, 5 -  17706 Pont de Molins (Girona)» ocupant les parcel·les amb
referència  cadastral  17144A002001600000XZ;  17144A002001630001ME;
17144A002001650000XB;  17144A002001860001MK;  17144A002001640000XA;
17144A002001610000XU; 17144A002001510000XD; 17144A002001520000XX.

En  ell  s’hi  desenvolupa  una  activitat  de  transport  de  mercaderies.  En  aquest
establiment hi ha els següents serveis ja instal·lats i en funcionament:

• Molls  de  càrrega,  magatzems  de  logística  per  a  emmagatzematge  i
classificació de mercaderies.

• Àrees d’aparcaments de camions.

• Rentatge de camions i vehicles de la pròpia empresa.

• Instal·lació petrolífera pel  subministrament de combustible als vehicles de la
pròpia empresa.

• Estació Depuradora d'Aigües Residuals pròpia (EDAR).
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• Taller de manteniment de vehicles propis.

• Oficines.

• Altres instal·lacions de serveis pel personal: serveis higiènics, àrees de descans,
etc.

Anteriorment aquesta activitat ja va presentar documentació justificativa davant de
l’ajuntament de Pont de Molins per a la seva legalització.

No obstant, actualment es fa necessari la realització d’un nou projecte d’activitats que
reculli les últimes modificacions substancials fetes  i el seu estat actual. 

En els plànols hi ha dibuixades la previsió d’unes noves oficines i  nau de

logística  que apareixen ombrejades.  No és objecte d’aquest projecte la seva

legalització. En tot cas, un cop estiguin construïdes i prenent com a base el

que es marca en el present projecte s’haurà de presentar una actualització de

la documentació a l’ajuntament justificant el compliment normatiu.
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3.3.- REFERÈNCIES NORMATIVES

Sense la intenció de mostrar una relació exhaustiva de normativa d’aplicació, donat
que  el  present  projecte  s’ajusta  al  que  està  legislat  i  el  fet  d’ometre  l’existència
d’alguna disposició legal no altera en cap cas la seva vigència ni obligatorietat;  a
continuació s’esmenta el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenances,
etc.) i les normes que tot i no ser d’obligat compliment s’han tingut en compte en la
realització del projecte.

o 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).

o 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).

o 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'incedis.

o Reial  Decret  1942/1993 de  ,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  d’Instal·lacions  de
Protecció contra Incendis (BOE núm. 298 de 14/12/1993) modificat per Corr. err.
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).

o 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).

o 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).

o Instruccions tècniques complementàries:
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 SP 108. Lluernes en coberta en establiments industrials

 SP 113. Espai suficient de maniobra en els vials amb un accés únic 

 SP  117.  Resistència  al  foc  de  l'estructura  de  cobertes  lleugeres  dels
establiments industrials

 SP 119. Determinació de la configuració dels establiments industrials

 SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers

 SP 121. Nombre de façanes accessibles

o Interpretació normativa TINSCI:

 DT-12: Aproximació i entorn

 AT-3: Hipòtesi de bloqueig de sortida de sector

 AT-4: Cables elèctrics en el RSCIEI.
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3.4.- DADES GENERALS

3.4.1.- Tècnic redactor i responsable del projecte

DADES DEL PROJECTE I DEL TÈCNIC REDACTOR/RESPONSABLE TÈCNIC
Títol del projecte: PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE 

TRANSPORTS CALSINA I CARRE
Codi identificador: 17040-pa_v03 Data de realització: OCTUBRE DE 2017
Adreça a efectes de 
notificacions:

TRANSPORTS CALSINA I CARRE SL
Camí del Roure, 5 - 17706 - Pont de Molins
(Girona)

Tècnic redactor i titulació: Lluís Sánchez Reina –  Enginyer Tècnic Industrial 
Direcció  projecte: Maria Mercè Oriol Hilari – Arquitecta

Marcel Pujulà Custojà - Llic. CCAA. Especialitat Eng. 
Ambiental 

Telèfons: 653866381- 630349503 
Correu electrònic: marcel@maima.es / etpc06@gmail.com

3.4.2.- Descripció de l'establiment

3.4.2.1.- Descripció general 

El centre està implantat sobre varies parcel·les amb una superf ície de 94.345 m2 dels
quals,  76.926  es  dediquen  a  campa  per  aparcament  mentre  que  la  resta  estan
ocupats per zones enjardinades i edificis.

Sobre la parcel·la hi destaquen, com a edificis principals, el destinat a despatxos de
direcció i administració, les dos naus destinades a logística i el taller de reparació i
manteniment. La distribució sobre el terreny de les diverses zones que conformen el
centre es la següent:

SUPERFÍCIES I ZONES

S.U.
[m2]

S.C.
[m2]

Àrea aparcament de remolcs 1 46.511,63
Àrea d’aparcament de tractores 12.040,35
Àrea d’aparcament de remolcs 2 9.259,21
Aparcament de visites 1.033,91
Aparcament de cotxes 1 2.206,36
Aparcament de cotxes 2 2.319,15
Tren de rentat de camions 1.037,00
Estació de combustible 2.500,00
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Oficines 1.111,06 1.276,06
Annex oficines 224,00 286,13
Taller 769,45 782,68
Cabina de control 22,06 29,52
Depuradora -- 33,42
Nau logística 1 2.946,64 3.010,46
Nau  logística  2  amb  un  sector  de  magatzem  s.c
1883,41m2 que inclou un àrea de 25m2 per a mmpp i
un sector d’oficines de s.c. 447,25m2

2.218,05 2.329,66

TOTAL = 84.198,87 7.747,93

SUPERFÍCIE TOTAL FINCA = 94.345,00

3.4.2.2.- Edificis i construccions

Les característiques més rellevants dels edificis i construccions són les que tot seguit
es descriuen.

1.- Edifici d’Oficines. 

Es tracta d’un edifici de dues plantes  - baixa i primera - amb superfícies construïdes
de 598,05 m2 i 678,01 m2, respectivament, dels quals en queden útils 536,46 m2, a la
planta baixa i 574,63 m2 a la planta pis.

Està destinat, íntegrament, a les tasques administratives i de direcció i, cadascuna de
les plantes, es troba dividida en diversos espais o despatxos, amb els usos indicats al
corresponent plànol, de manera que a la planta baixa hi predominen els destinats al
personal administratiu i a la planta pis els destinats a la gerència.

Complementen l’edifici els preceptius lavabos, una sala tècnica - destinada als equips
informàtics, de telefonia, etc. -  i els accessos entre plantes.

Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.
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2.- Annex oficines

Es  tracta d’un edifici  que  havia  estat  un  antic  habitatge que s’ha  adaptat  com a
oficina. Consta de dues plantes amb estances administratives i de serveis: despatxos,
oficines, cuina pels treballadors, menjador pels treballadors i arxiu.

La seva superfície útil són 224,00m2 i la construïda 286,13m2.

3.- Cabina de control

Es un modul prefabricat amb estructura metàl·lica on està el personal de recepció de
l’entrada de l’establiment. La seva superfície són 22,06 m2 útils i 29,56m2 construïts.

4.- Depuradora

La depuradora és una instal·lació soterrada amb parets de contenció a base de bloc
de  formigó  i  paviments  i  bases  de  llosa  de  formigó.  Les  instal·lacions  de  la
depuradora  consten  de  desengreixador,  filtre,  un  dipòsit  amb  reactor  biològic  i
decantador, 

5.- Nau logística 1 

Es tracta d’una nau industrial convencional, de planta única, amb forma rectangular i
3.010,46 m2 de superfície construïda.

Per tal de facilitar l’accés - o la evacuació, en cas d’emergència -, la nau disposa d’un
conjunt de portes, que comuniquen directament amb l’exterior, excepte una d’elles
que  comunica amb les oficines, a nivell de planta baixa.

Per  tal  de  facilitar  les  operacions  de  càrrega i  descàrrega,  a  la  façana  que dona
aquesta zona hi ha vint molls que salven el desnivell entre el terreny natural i el sòl de
la nau.

La nau és totalment diàfana, sense partions de cap mena al seu interior, de manera
que, en la major part de la seva superfície l’emmagatzematge de les mercaderies es
fa per apilament, directament a terra, mentre que, en un dels extrems, hi ha una zona
amb lleixes per als productes de dimensions més reduïdes. 
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Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.

6.- Nau logística 2

Es tracta d’una nau industrial convencional, de planta única, amb forma rectangular i
2.329,66 m2 de superfície construïda.

L’estructura d’aquesta nau és prefabricada de formigó. És pràcticament diàfana amb
molls  de càrrega i   locals  annexes més petits  que són:  pas d’emergència,  sala de
formació, banys, vestíbuls, unes oficines i una sala tècnica d’instal·lacions.

Per tal de facilitar l’accés - o la evacuació, en cas d’emergència -, la nau disposa d’un
conjunt de portes, que comuniquen directament amb l’exterior, excepte una d’elles
que  comunica amb les oficines, a nivell de planta baixa.

Per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega, a la façana tretze molls de
càrrega.

La major part de la superfície de la nau està dedicada a l’emmagatzematge de les
mercaderies  per apilament, directament a terra, mentre que, en un dels extrems, hi
ha una zona amb lleixes per als productes de dimensions més reduïdes. 

Una zona d’aquesta nau hi ha un espai destinat a depositar-hi mercaderies perilloses.
És un espai delimitat de 25m2, allunyat a més de 4m d’altres emmagatzematges i
mercaderies. És per desar-hi mmpp per fer transbords entre vehicles amb un període
d’estada previst inferior a 48h. Aquestes mercaderies poden ser diverses: tòxiques,
com corrosives, comburents, etc. Es complirà sempre amb les prescripcions de l’ADR i
resta  de normativa d’aplicació. A l’establiment hi ha un conseller de seguretat que
vetllarà per dit compliment. 

En tot  cas,  dites mmpp estaran a més de 4m d’altres zones i  mercaderies;  no es
podran posar a la mateixa pila mmpp incompatibles; en cas necessari es dotarà a la
zona dels mitjans d’extinció adequats en funció de la mmpp emmagatzemada; es
senyalitzarà la zona en funció del producte emmagatzemat.
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Encara que aquesta nau va ser legalitzada mitjançant llicència ambiental atorgada per
l’ajuntament  en data 19/12/2016 el  fet  de  desar-hi  mmpp es considera un canvi
substancial.

7.- Taller de Reparació i Manteniment. 

Es  tracta  d’una  petita  nau,  que  limita  amb les  oficines,  amb forma  rectangular  i
782,68m2 de superfície construïda.

Per a facilitar l’accés dels camions al seu interior, disposa de dues grans portalades,
enfrontades a la zona d’aparcament, a les quals hi ha incloses portes per a vianants.

A l’interior de la nau hi ha un petit tancat, destinat a magatzem de recanvis i dos
fossars que tenen com a funció facilitar l’accés a la part baixa dels camions per dur a
terme les possibles reparacions.

Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.

3.4.2.3.- Instal·lacions a l’aire lliure

A part dels edificis esmentats a l’apartat anterior, que constitueixen el nucli principal

de  l’activitat,  a  la  mateixa  finca  hi  ha  un  conjunt  d’instal·lacions  o  serveis

complementaris dels quals se’n poden ressaltar, com a més significatius, els que tot

seguit es relacionen:

• Àrea d’aparcament de remolcs 1

• Àrea d’aparcament de tractores.

• Àrea d’aparcament de remolcs 2

• Aparcament de visites

• Aparcament de cotxes 1

• Aparcament de cotxes 2
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• Estació d’emmagatzematge i subministrament de combustible.

• Tren de rentat de camions.

1.- Àrea d’aparcament de remolcs 1 

Amb una capacitat d’aparcament per a uns 393 remolcs inclòs també alguna tractora

i els carrils de trànsit entre ells, ocupa una gran part de la superfície de la parcel·la

(46.511,63 m2), amb la distribució que es pot veure al plànol nº 1.1.

2.- Àrea d’aparcament de tractores 

Amb una capacitat d’aparcament per a 179 tractores i els carrils de trànsit entre ells,

ocupa una  superfície important de la parcel·la (12.040,35  m2), amb la distribució

que es pot veure al plànol nº 1.1.

3.- Aparcament de visites, aparcament de cotxes 1 i aparcament de cotxes 2

Hi ha 3 zones d’aparcament per a vehicles turisme. El fet que el centre es trobi en un
indret apartat de qualsevol nucli residencial i de línies regulars de transport públic,
obliga als seus treballadors a anar-hi en vehicles privats i, el considerable nombre que
d’aquest se’n podien arribar a reunir en el centre, va portar a la previsió d’un espai
destinat al seu aparcament.

Es tracta de 3 zones a l’aire lliure i de superfícies: aparcament de visites 1.033,91m2;
aparcament de cotxes 1, 2.206,36m2; aparcament de cotxes 2   2.319,15m2. Amb una
capacitat total d’aparcament de 188 vehicles.

4.- Estació d’emmagatzematge i subministrament de combustible. 

El consum de combustible (gas-oil) que es deriva de l’elevat nombre de vehicles de
transport  que componen la  flota de l’empresa i  la  necessitat  d’haver  de disposar
d’aquest  producte,  en  qualsevol  moment,  va  fer  aconsellable  la  instal·lació  d’una
estació d’emmagatzematge que garantís el subministrament d’aquests vehicles.
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Aquesta consisteix en un espai assimilable al d’una estació de servei convencional, és
a  dir,  una  marquesina  que  aixopluga  tant  els  sortidors  de  combustible  com  els
vehicles i els conductors que els utilitzin. Disposa de 10 assortidors de combustible
repartits entre 4 carrils, subministrats a partir de 4 dipòsits soterrats (dos de 100m3,
un de 50m3 i un de 40m3).

5.- Tren de rentat de Camions. 

Es tracta d’un equipament prefabricat, destinat al rentat de camions, amb els equips,
estris i aparells propis d’una instal·lació d’aquesta mena (circuits d’aigua i detergent,
bombes o grups de pressió, assecadors d’aire calent, quadres elèctrics de maniobra i
comandament, etc.)  que està situat en un dels extrems de l’àrea d’aparcament de
camions (veure plànol de distribució corresponent).

3.4.2.4.- Instal·lacions tècniques

Les  instal·lacions  tècniques  afectades  per  reglaments  específics  que  hi  ha
l’establiment són la elèctrica de baixa tensió, la de climatització d’aire, la d’aparells a
pressió i la d’emmagatzematge de productes petrolífers.

Totes  aquestes  instal·lacions  estan  en  funcionament,  en  principi,  no  resulten
afectades per l’expedient de legalització de l’activitat i, segons manifesta la Gerència
de  l’empresa,  disposen  de  les  corresponents  legalitzacions  i  autoritzacions
administratives.

En cas que l’administració competent ho estimi adient, es presentarà la documentació
acreditativa d’aquest fet, tramitada davant els Serveis Territorials de Treball i Indústria
de  la Generalitat de Catalunya o la Entitat d’Inspecció i Control corresponent.

A continuació s’indica un resum dels principals projectes i legalitzacions fetes

a l’establiment:
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• SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS: PROYECTO INSTALACIÓN SUMINISTRO
DE GASÓLEO SEGUN NORMA IP04.   Vicente  Sanmartin  Alemany  ,  eng.tec,
industrial col.7112. Visat CETIT 97107 de 25/10/1999 

• Resolució alcaldia 27/2/2003. Dona per cumplimentat el tràmit de comunicació
ambiental del projecte d’implantació unitat receptora de consum propi.

• PROYECTO  INSTALACIÓN  ELECTRICA  EN  BT  PARA  IP04  EN  EMPRESA  DE
TRANSPORTES Juan Antonio Lacabra Pereda , eng.tec, industrial col.16214-T.
Visat CETIT 49046 de 17/11/2004.

• PROYECTO MODIFICACIÓN AMBIENTAL POR CAMBIO NO SUBSTANCIAL EN
IP04. Carlos Garciapons Miranda , eng.tec, industrial col.19554-T. Visat CETIT
86228 de 29/04/2008 

• PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  LLICÈNCIA  AMBIENTAL  ANNEX  II.2  LLICÈNCIA
AMBIENTAL PER VENTA CARBURANTS (PROJ VISAT 86228) ATORGADA PER
L’AJUNTAMENT EN DATA 04/03/2009 ES REVISARÀ CADA 8 ANYS. 

• INFORME  PRE-INSPECCIÓ  CONSUM  PROPI  PER  A  SUBMINISTRAMENT  A
VEHICLES MI IP04. Arnau Montfort Lloret , eng.tec, industrial col.21563. Visat:
no consta.   2010

• CONTRACTE  DE  MANTENIMENT  ELÈCTRIC,  LLIBRE  DE  MANTENIMENT,
CERTIFICATS DE PROVES 16/7/2010

• PROJECTE  AMPLIACIÓ  INSTAL∙LACIÓ  ELÈCTRICA  PER  A  UNA  UNITAT  DE
SUBMINISTRAMENT Miquel Serra Roig, eng.tec, industrial mecànic col.22.649.
Visat CETIB 2015904536 de 09/04/2015 

• PROJECTE  MODIFICACIÓ  INSTAL∙LACIÓ  PETROLÍFERA  PER  A  VENDA  A
TERCERS  ITC-MI-IP04.  Miquel  Serra  Roig,  eng.tec,  industrial  mecànic
col.22.649. Visat CETIB 2015904536 de 09/04/2015 (el mateix que l’anterior)

• POSADA EN SERVEI DISTRIBUCIÓ DE CARBURANTS.  Declaració  responsable
entrada OGE 12 maig 2015 RE 0278-26116

• AMPLIACIÓ  D’UNA  INSTAL∙LACIÓ  ELÈCTRICA DE BT.  Declaració  responsable
entrada 22 /05/2015 RE 9015-243516/2015 codi tràmit ID: MQD747TSW 
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• POSADA EN SERVEI  INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA DE BT Declaració responsable
entrada 18 /05/2015 RE D105-134843/04 

• PROYECTO  BÁSICO  MEDIOAMBIENTAL  PARA  ADECUACIÓN  DE
INSTALACIONES,  EN  C/CAMÍ  DEL  ROURE  S/N  T.M  DE  PONT  DE  MOLINS
(GIRONA).  Wenceslao  Aguilar  Anton  ,  eng.tec,  industrial  col.16087-T.  Visat
CETIT 17306 de 20/12/2001 

• PROJECTE  DOCUMENT  TÈCNIC-ADMINISTRATIU  PER  A  LA  LEGALITZACIÓ
D’UN  CENTRE  LOGÍSTIC  DE  MERCADERIES  PROPIETAT  DE  “TRANSPORTES
CALSINA CARRÉ, SL” A PONT DE MOLINS. Antoni Gómez Casado, eng. Tec.
Industrial col 6.664. Visat CETIG 9008086 de 18/01/2007.

• RESOLUCIÓ  FINAL  LLICÈNCIA  AMBIENTAL  ANNEX  II.2  CONJUNT
INSTAL∙LACIONS CC (PROJ VISAT 9008086 )  ATORGADA PER L’AJUNTAMENT
EN DATA 15/02/2008 ES REVISARÀ CADA 8 ANYS. 

• NOVA NAU SUD-I4: MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL PROJECTE TÈCNIC
DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D’INCENDI D’UN MAGATZEM LOGÍSTIC
PROPIETAT  DE  “TRANSPORTES  CALSINA CARRÉ,  S.L.”  A  PONT DE  MOLINS
Antoni Gómez Casado, eng. Tec. Industrial col 6.664 01/2015 

• CERTIFICAT PROATEC DE COMPLIMENT NORMATIVA Antoni Gómez Casado,
eng. Tec. Industrial col 6.664 28/08/2015 

• ACTA  COMPROVACIÓ  EN  MATÈRIA  DE  PREVENCIÓ  I  SEGURETAT  EN  CAS
D’INCENDI CECAM 14/11/2016 

• ASSABENTAT AJUNTAMENT DE L’ACTIVITAT (PER LA NOVA NAU SUD-I4 (PROJ
PROATEC 01/2015) )  ATORGADA PER L’AJUNTAMENT EN DATA 19/12/2016 
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3.4.2.5.- Configuració de l’establiment segons RSCIEI. 

D’acord amb el RSCIEI l’establiment és classifica com a «Tipus E» amb edificis i locals
«Tipus C»

Tipus E: TIPUS l'establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar parcialment

cobert (fins a un 50 per cent de la seva superfície), alguna de les façaanes del qual

en la part coberta manca totalment de tancament lateral.

TIPUS C: l'establiment industrial ocupa totalment un edifici, o diversos, si s'escau, que

és  a  una  distancia  superior  a  tres  metres  de  I’edifici  mes  pròxim  d'altres

establiments.  Aquesta  distancia  ha  d'estar  Iliure  de  mercaderies  combustibles  o

elements intermedis susceptibles de propagar l'incendi
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3.4.2.6.- Descripció constructiva I alçades d’evacuació

1.- Edifici d’oficines

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta de plaques. 
Estructura mixta: jàsseres de formigó i biguetes metàl·liques 
ignifugades EI60

Estructura vertical Pilar de formigó enguixat per cara exposada
Estructura horitzontal Forjat bidireccional enguixat per cara exposada.
Paret divisoria amb 
sector taller

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la cara exposada.

L’altura d’evacuació és descendent des de la planta primera. Són 3,05m fins a carrer.

2.- Taller

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta de plaques. 
Jàsseres i biguetes metàl·liques ignifugades EI60

Estructura vertical Pilar de formigó enguixat per cara exposada
Paret divisòria amb 
sector taller

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la cara exposada.

El taller és en planta baixa. Altura d’evacuació 0.

3.- Annex oficines

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Teula àrab sobre envanet de sostre mort.
Estructura a base de biguetes i revoltons de formigó 
enguixats per la cara inferior.

Estructura vertical Parets de càrrega d’obra de fàbrica ceràmica enguixada per 
cara exposada.

Estructura horitzontal Forjat unidireccional de biguetes i revoltons de formigó 
enguixats per cara exposada.

L’altura d’evacuació és descendent des de la planta primera. Són 3,20m fins a carrer.
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4.- Nau logística 1

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta lleugera a base de xapa Sanwich.
Estructura principal: jàsseres prefabricades de formigó.

Estructura vertical Pilars prefabricats de formigó.

La nau logística  1 està  a  la  mateixa cota que les  oficines.  Està  a  nivell  de carrer
exceptuant la part davantera del moll que està a 1,10m per sobre del paviment de la
zona d’aparcament de camions.

L’altura d’evacuació són 0m.

5.- Nau logística 2

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL LOCAL O ÀREA

ELEMENT CONSTITUCIÓ

Coberta Coberta lleugera a base de xapa Sanwich.
Estructura principal: jàsseres prefabricades de formigó.

Estructura vertical Pilars prefabricats de formigó.

Aquesta nau està 1,05m per sobre del nivell de terra. Altura evacuació = 1,05m.

6.- Depuradora

La  depuradora no és  un edifici  pròpiament  dit.  És  una instal·lació  soterrada amb
parets de contenció de blocs de formigó i paviments sobre el terreny de llosa de
formigó.

7.- Cabina de control

La  cabina  de  control  no  és  un  edifici  pròpiament  dit.  És  un  modul  d’estructura
metàl·lica amb coberta de xapa amb aïllament.

La cabina de control està a nivell de rasant.
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3.4.2.7.- Distàncies a altres edificis, edificis d’ús públic, construccions o 
carrers 

L'establiment està aïllat.

• Nord, nord-est, sud, sud-est:  camps i terrenys agrícoles, granges i terrenys 

• sud-oest: carretera GIV6025

Riscos en l'àmbit de la protecció civil

Distàncies  a  edificis  públics  o  a  centres  i  infraestructures  públics  o  privats  dins

l'entorn immediat (≤ 500m) 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. 

• A uns 170m al sud-oest hi ha la NII.

• A 345m al nord autopista AP7.

• A 312m al sud-oest allotjament públic.

• A 110m al sud-oest habitatge unifamiliar.

• A 80m al nord-est habitatge unifamiliar.

• A 110m al sud hi ha la deixalleria municipal.

• A 210m a oest urb. Els cellers T.M. Pont de Molins

• A 350m a sud-oest nucli de  Pont de Molins

• La  resta  d’elements  destacables  del  municipi  queda  a  més  de  500m  de
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.

Cal tenir en compte que, d'acord amb la informació facilitada pel titular, no es preveu
que  l'activitat  que  es  pretén desenvolupar  a  l'establiment  i  que  es  descriu  en  el
present projecte representí un especial risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública
per a centres, infraestructures o edificis públics de l'àmbit de la protecció civil.
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3.4.3.- Descripció de l’activitat de cada sector o àrea d’incendi. 

SUPERFÍCIES I ZONES

Us S.U.
[m2]

S.C.
[m2]

Àrea aparcament de remolcs 1 Aparcament exterior 46.511,63
Àrea d’aparcament de tractores Aparcament exterior 12.040,35
Àrea d’aparcament de remolcs 2 Aparcament exterior 9.259,21
Aparcament de visites Aparcament exterior 1.033,91
Aparcament de cotxes 1 Aparcament exterior 2.206,36
Aparcament de cotxes 2 Aparcament exterior 2.319,15
Tren de rentat de camions Industrial 1.037,00
Estació de combustible Industrial 2.500,00
Oficines Administratiu

Afectat pel CTE (1)
1.111,06 1.276,06

Annex oficines Administratiu
Afectat pel CTE (1)

224,00 286,13

Taller Industrial 769,45 782,68
Cabina de control Administratiu 22,06 29,52
Depuradora Industrial -- 33,42
Nau logística 1 Industrial emmagatzematge 2.946,64 3.010,46
Nau logística 2 Industrial emmagatzematge 1.852,90 1.882,41
Nau logística 2 Administratiu

Afectat pel CTE (1)
365,15 447,25

TOTAL = 83.833,72 7.300,68

(1)  D’acord  amb l’ambit  d’aplicació  del  RSCIEI:  quan en un establiment  industrial

coexisteixin amb l'activitat industrial altres usos amb la mateixa titularitat, pels quals

sigui  aplicable  la  Norma  bàsica  de  l'edificació  :  condicions  de  protecció  contra

incendis,  o una normativa equivalent (CTE), els requisits que han de satisfer els

espais d'ús no industrial seran els exigits per aquesta normativa quan superin els

límits indicats a continuació:

b) Zona administrativa: superfície construïda superior a 250 m2.

Tant  en  el  cas  de  les  oficines  com  en  l’annex  d’oficines  es  superen  els  250m2
construïts  i  per  tant  els  és  d’aplicació  el  CTE.  A  la  resta  de  l’establiment  li  és
d’aplicació el RSCIEI.
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3.5.- LÍMITS A L'EXTENSIÓ DE L'INCENDI

3.5.1.- Sectorització interior

Les oficines principals, a les que se’ls aplica el CTE forma un sector separat de la nau
de logística 1 i del taller mecànic.

Les parets separadores entre els 3 sectors (oficines, nau logística 1 i taller mecànic)
són EI120: paret d’obra de fàbrica enguixada per la cara exposada (oficina i taller) o
paret de bloc (nau logística 1).

Entre el taller i les oficines, a la mateixa cota de coberta, hi ha instal·lades una franja
tallafoc EI-60 en cada sector (veure plànols de secció).

La coberta de la nau de logística queda més alta que la coberta d’oficines i taller. Hi
ha una diferència de cota de 2,70m; amb el que no és necessari  la instal·lació de
franja tallafoc. 

La nau de logística  2 té 2 sectors d’incendis.  El   sector del magatzem i  el de les
oficines. Estan separats entre si per parets EI-90 o superior i portes tallafocs EI-60.

Les àrees d’incendis estan separades entre si i amb els edificis més de 5 metres.

3.5.1.1.- Locals de risc especial

1.- Sala d’instal·lacions nau logística 1

A la  nau de  logística  1  hi  ha  una sala  d’instal·lacions  de  risc  especial  BAIX.  Està
sectoritzada de la resta de l’edifici amb parets REI-120 i una porta tallafoc EI260-C5.

2.- Escales protegides a oficines

A l’edifici  d’oficines hi ha 1 escala protegida que comunica les dues plantes amb
l’exterior. Les seves parets són  EI-120 i portes tallafoc EI260-C5.
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3.- Sala d’instal·lacions oficines

A la planta baixa de l’edifici d’oficines hi ha una sala d’instal·lacions de risc especial
BAIX. Està sectoritzada de la resta de l’edifici amb parets REI-90 i una porta tallafoc
EI260-C5.

4.- Sala d’instal·lacions a PB nau logística 2

A la planta baixa de la nau de logística 2 hi ha una sala d’instal·lacions de risc especial
BAIX. Està sectoritzada de la resta de l’edifici amb parets REI-90 i una porta tallafoc
EI260-C5.

5.- Sala d’instal·lacions a PP nau logística 2

A la planta pis de la nau de logística 2 hi ha una sala d’instal·lacions de risc especial
BAIX. Està sectoritzada de la resta de l’edifici amb parets REI-90 i una porta tallafoc
EI260-C5.

3.5.2.- Càrrega de foc

3.5.2.1.- Mètode de càlcul

El descrit en l'annex I del RSCIEI. La càrrega de foc ve determinada per les formules:

(1)
1

i

i i i
s a

qGC
Q R

A
 

  (MJ/m2)

(2)  Q s=
∑1

i
qsi S iC i
A

Ra  (MJ/m2)

(3) Q s=
∑1

i
qviC i hi S i
A

Ra  (MJ/m2)

essent:
Qs: càrrega de foc ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi en MJ/m2.

qsi:  densitat de cada zona amb procés diferent segons els diferents processos
que es realitzen en el sector d’incendis (i), en MJ/m2.
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Qvi:  càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendis, en, en  MJ/m3.

qi: càrrega de foc de cada material existent en el sector d’incendis, en  MJ/kg.

Si: superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc, qsi

diferent, en m2.

hi: alçada d’emmagatzematge de cadascun dels combustibles (i). 

Vi:  volum  d’emmagatzematge  producte  de  la  superfície  (S i)  per  l’alçada
d’emmagatzematge (hi).

Gi: massa en kg de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector o
àrea d’incendis (inclosos els materials constructius combustibles).

Ci:  coeficient  adimensional  que  pondera  el  grau  de  perillositat  (per  la
combustibilitat)  de cadascun dels  combustibles  (i)  que existeix  en el  sector
d’incendis.

Ra: coeficient d’activació inherent a l’activitat.

3.5.2.2.- Càlcul càrrega de foc dels sectors i àrees

1.- Grau de perillositat dels productes

A l’establiment hi haurà quatre tipus de materials o productes ben diferenciats en
funció de l’edifici o indret del que es tracti, d’acord amb la següent distribució:

• A l’edifici  d’oficines predominen, es pot dir que en exclusiva, els sòlids que
comencen la seva ignició a una temperatura superior a 200ºC (la fusta i  el
plàstic que formen part del mobiliari i les màquines d’oficina, el paper propi de
la  documentació  que  es  fa  servir  en  aquest  indret  i  el  cartró  dels  seus
embalatges, etc.) per bé que és previsible que, en la seva combustió, algun
dels materials pugui despendre gasos inflamables.

• Al taller de manteniment i reparació, els productes combustibles predominants
són la goma dels pneumàtics, els olis lubricants, els líquids hidràulics i de frens
i,  en menys quantitat,  el  paper,  plàstic i  cartró dels envasos i  embalatges i
també és previsible  que,  en  la  seva  combustió,  algun dels  materials  pugui
despendre gasos inflamables.
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•  Com és  evident,  a  la  zona  de  subministrament  de  combustible,  tret  dels
possibles  components  plàstics  que  pugui  haver  als  sortidors,  l’únic
combustible que hi ha és el gas-oil, líquid classificat com de classe D a la ITC
MIE-APQ1.

•  Pel que fa a la nau d’emmagatzematge de mercaderies, els productes que si
poden trobar canvien sensiblement en períodes de temps molt curts però, es
pot  concloure  que  tret  de  peces  i/o  màquines  fetes  amb  components
metàl·lics,  els  productes  combustibles  predominants  són  el  paper,  cartró,
plàstic i fusta dels embalatges i/o contenidors d’una part de les mercaderies i
d’algunes de les  mercaderies  pròpiament  dites  i,  és  previsible  que algunes
d’aquestes puguin despendre gasos inflamables.

2.- Risc d’activació

D’acord amb el que s’ha indicat a l’apartat anterior i amb el que estableix la Taula 1.2
del Reglament, l’índex Ra que correspondrà a cadascun dels indrets, en funció de llur
risc d’activació serà,

• Oficines i annex oficines (Oficines comercials): Ra = 1,5.

• Taller de Manteniment (Reparació d’automòbils): Ra = 1.

• Naus de logística 1 i 2: Ra = 1.

• Estació de Combustible (Benzineres): Ra = 3.

• Aparcaments de vehicles exteriors (aparcaments, edificis de): Ra = 1,5.
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3.- Densitat de la càrrega de foc

La zona de l’estació de servei  de combustible no és pot considerar com a sector
d’incendi ja que es tracta d’un espai exterior a l’aire lliure sinó que, tal com estableix
el punt 3.1.2 de l’Annex I, tindrà la consideració de “àrea d’incendi” oberta.

D’igual manera les zones d’aparcaments de camions i remolcs també es consideren
àrees exteriors d’incendis.

D’acord  amb  els  tipus  i  quantitats  de  productes  de  s’indiquen  a  continuació,  la
càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels quatre indrets considerats,

4.- Càlcul oficines

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

800⋅1.276,06⋅1,3
1.276,06

⋅1,5=1.560MJ /m2

qsi el corresponent a «oficines comercials» = 800 MJ/m2.

El risc de les oficines és MIG-2. Recordar que està afectada pel CTE.

5.- Càlcul  annex oficines

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

800⋅286,13⋅1,3
286,13

⋅1,5=1.560MJ /m2

El risc  és MIG-2. Recordar que està afectada pel CTE.

6.- Càlcul taller de manteniment

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

200⋅782,68⋅1,3
782,68

⋅1,0=260MJ /m2

qsi el corresponent a «tallers mecànics» = 200 MJ/m2.

El risc del taller és BAIX-2. 
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7.- Càlcul nau de logística 1

Aquest  edifici  ja  va  ser  legalitzat  en  el  seu  moment  segons  projecte  d’activitats
redactat per Antoni Gomez Casado i visat  pel  Col·legi  d’Enginyers Tècnics amb el
número 9008086 en data 18/1/2007.

A continuació es reprodueix el mateix càlcul que es va fer en el seu moment.

Es productes que s’emmagatzemen a la nau canvien molt sovint, en funció de la mercaderia

amb la que treballa el client de torn i que, tret d’importants quantitats de productes metàl·lics

que composen les màquines o estris que sovint hi ha  a la nau, els productes combustibles

predominants són el paper, cartró, plàstic i fusta dels embalatges i/o contenidors d’una part

de les mercaderies i d’algunes de les mercaderies pròpiament dites. 

L’altura d’emmagatzematge és la d’un palet amb força espai lliure entre piles tal com es pot

veure en plànols adjunts.

D’acord  amb les  condicions  de  treball  que  es  donen  habitualment,  no  es  preveu  que  la

quantitat emmagatzemada d’aquests productes sobrepassi les 110 Tn i el seu poder calorífic

mig serà de 16 MJ/kg.

Q s=
∑ qi⋅Gi⋅C i

A
⋅Ra=

16⋅110.000⋅1,3
3.010,46

⋅1,0=760MJ /m2

El nivell de risc intrínsec és BAIX-2

8.- Càlcul nau logística 2

Sector 1: magatzem logístic

Aquest sector té una superfície construïda de 1.882,41m2 i el seu ús magatzem industrial.

D’acord amb la instrucció tècnica SP-107 i la seva nota aclaridora un magatzem logístic en

cap cas pot tenir un risc inferior a RISC MIG. Seguint el que marca la SP-107:

Es desconeix exactament que es pot emmagatzemar en la nau de logística. El que més s’hi

ajustaria  d’activitats  i  emmagatzematges  de  la  taula  1.2  del  RSCIE  «embalatge  de

mercaderies combustibles» amb qsi = 600MJ/m2 i Ra = 1,5. Fer notar que s’emmagatzema a

ras de paviment amb el que són raonables les anteriors suposicions.
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Respecte a les mercaderies ADR es preveu una superfície màxima de mmpp  de 25m2  amb

una alçada d’emmagatzematge d’1m corresponent a 1 palet directament a terra. Poden ser

mercaderies variades  però s’estima que el pitjor cas seran mercaderies combustibles amb

un poder d’activació Ci = 1,6 tipus grasses, alcohols, aiguarràs, petrolis, parafina o elements

similars que a la taula 1.4 de l’annex II, del RSCIEI tenen un poder calorífic inferior a 50

MJ/kg. Per tant, del cantó de la seguretat es fa el càlcul seguint les següents consideracions:

➢ La densitat de càrrega de foc com a màxim és qi = 50 MJ/kg

➢ El poder d’activació es pren el més alt: Ci = 1,6

➢ Encara que no serà així ja que es preveu que hi hagi un menor volum de producte

que l’utilitzat en aquest càlcul, és pren tota la superfície ocupada a l’altura d’1m que

és l’altura d’un palet. Per tant el volum de mmpp V= 25m3.

➢ La densitat es pren 1000kg/m3. Per tant, Gi = 25.000 kg.

Amb tot l’anterior:

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i+∑ qi⋅Gi⋅C i

A
⋅Ra=

600⋅1.857,41⋅1,3+50⋅25.000⋅1,6
1.882,41

⋅1,5=2.748MJ /m2

La nau de logística 2 té risc MIG-5. Aquest risc s’ajusta al mínim establert a la SP-107.

Sector 2: oficines i serveis  

Aquest sector té una superfície construïda de 447,25m2 i el seu ús administratiu.

Es pren com a activitat assimilable de la  taula 1.2 del RSCIE «oficines comercials» amb qsi

= 800MJ/m2 i Ra = 1,5. 

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

800⋅447,25⋅1,0
447,25

⋅1,5=1.200MJ /m2

El risc  és MIG-3. Atesa la seva superfície aquest sector està afectat pel CTE.
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9.- Càlcul cabina de control

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

400⋅29,52⋅1,3
29,52

⋅1,5=780MJ /m2

qsi és pren la d’oficines postals = 400 MJ/m2.

Té risc BAIX-2.

10.- Calcul àrea d’incendis: benzinera

A l’hora de determinar la superfície ocupada per aquesta zona, s’ha cregut adient
considerar,  no  tant  sols  l’espai  cobert  per  la  marquesina,  sinó  també  l’àrea
d’influència de l’estació; entenent com a tal, la zona en la qual hi pot haver algun
vehicle en espera per a carregar combustible; en total, l’espai equivalent a un quadrat

de 50 m de costat, és a dir, una superfície de 2.500 m2.

D’acord  amb  la  capacitat  dels  cuatre  dipòsits  que  hi  ha  a  l’estació,  la  màxima
quantitat de gas-oil que hi pot haver és de 290.000 litres, que amb una densitat de
0,84 kg/l, representa un pes de 243.600 kg.

L’aplicació de la fórmula abans indicada dona com a resultat, una càrrega de foc de:

Q s=
∑ qi⋅Gi⋅C i

A
⋅Ra=

42⋅243.600⋅1,3
2.500

⋅3=15.960MJ /m2

11.- Calcul àrea d’incendis: tren de rentat

Hi ha poques matèries combustibles a la zona del tren de rentat tret dels mateixos
vehicles i la maquinaria del mateix tren; ambdós amb una càrrega de foc que s’estima
en 200MJ/m2. La Ra és pren la corresponent a aparcaments1,0. Amb això la càrrega
de foc corresponent al tren de rentat és:

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

200⋅1.037⋅1,3
1.037

⋅1,0=260MJ /m2
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12.- Calcul àrea d’incendis: àrees d’aparcament exterior

Per simplificar i no presentar una documentació repetitiva s’ha decidit fer el càlcul de
totes les àrees d’aparcament en un sol apartat. 

Les  zones  d’aparcament  engloben  tant  zones  per  a  vehicles  particulars  de
treballadors, zones per a remolcs, zones per a tractores. 

Del  cantó  de  la  seguretat  s’ha  decidit  prendre  la  càrrega  corresponent  a  «edificis

d’aparcaments» que és 200MJ/m2. Cal tenir en compte que no és un edifici si no que es

tracta d’àrees exteriors.

Es simplifica la fórmula utilitzada ja que pràcticament les àrees d’incendi en estudi no tenen

altres zones amb qsi diferents. Per tant.

Q s=
∑ qsi⋅S i⋅C i

A
⋅Ra=

qedificis−aparcament⋅Saparcament⋅C i
Saparcament

⋅Ra=qedificis−aparcament⋅C i⋅Ra

Q s=qedificis−aparcament⋅C i⋅Ra=200⋅1,3⋅1,0=260MJ /m2

Les àrees d’aparcament exterior tenen risc BAIX-2

13.- Depuradora

La depuradora és una instal·lació industrial soterrada. No es considera la seva càrrega
de foc.
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3.5.2.3.- Càrrega de foc de l’establiment

La càrrega de foc de l’establiment ve determinada per la fórmula:

QE=
∑ qei⋅Aei
∑ Aei

Dita fórmula es desenvolupa a la següent taula.

SUPERFÍCIES I ZONES

Qei

[MJ/m2]
Aei

[m2]
Qei · Aei

[MJ]

Àrea aparcament de remolcs 1 260 46.512 12.093.024
Àrea d’aparcament de tractores 260 12.040 3.130.491
Àrea d’aparcament de remolcs 2 260 9.259 2.407.395
Aparcament de visites 260 1.034 268.817
Aparcament de cotxes 1 260 2.206 573.654
Aparcament de cotxes 2 260 2.319 602.979
Tren de rentat de camions 260 1.037 269.620
Benzinera 15.960 2.500 39.900.000
Oficines 1.560 1.276 1.990.654
Annex oficines 1.560 286 446.363
Taller 260 783 203.497
Cabina de control 780 30 23.026
Nau logística 1 760 3.010 2.287.950
Nau logística 2 - magatzem 2.748 1.882 5.172.863
Nau logística 2 - oficines 1.200 447 536.700

Σ 84.622 69.907.030

ΣQei · Aei / Σaei = 826

La càrrega de foc de l’establiment és: 826 MJ/m2

El risc de l’establiment és BAIX-2.
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3.5.3.- Sectorització respecte veïns

No s’escau atès que no hi ha edificis veïns adjunts a l’establiment.

3.5.4.- Reacció al foc dels revestiments interiors i exterior de 
façanes. 

Segons  el  RSCIEI  Annex  II  punt  3  els  materials  per  a  revestiments  o  acabats
superficials han de ser:

COMPORTAMENT AL FOC DE MATERIALS: EXIGÈNCIES NORMATIVES

Revestiments de terres CFL-s1 (M2) o més favorable

Revestiments de parets, sostres i 
façanes

C-s3 d0 (M2) o més favorable

Instal·lacions
en coberta

Lluernes no continues o 
inst. d'evacuació de fums

D-s2 d0 (M3) o més favorable

Lluernes continues B-s1d0 (M1) o més favorable

Producte que constitueix capes continues en
terra, paret o sostre.

Si  és  d'una  classe  més  desfavorable  a
l'exigida  al  revestiment  corresponent,  el
conjunt de capa i  revestiment ha de ser
com a mínim EI30 (RF-30). 
Excepte productes en sectors de risc Baix
en edificis tipus B o C que podran ser D-
s3 d0 (M3).

Productes dins de fals sostre o terres
elevats (aïllaments tèrmics, acústics,
etc.),  revestiments  de  conductes
d’aire condicionat, ventilació, etc.,

B-s3 d0 (M1)

Cables elèctrics dins de fals sostre, 
terres elevats, galeries subterrànies1

No  propagadors  d'incendis  i  amb
emissió de fums i opacitat reduïda.

Donades les característiques dels elements i materials de revestiments i productes
utilitzats en la construcció es compleix amb les anteriors exigències de comportament
davant el foc. No obstant, si s'observés algun producte o material que no complís
amb l'exigència de comportament davant el foc es retirarà de la construcció o es
sotmetrà  a  processos  d'ignifugació  mitjançant  tractament  realitzat  per  empresa
especialitzada que al termini de les obres aporti certificació conforme s'han assolit els
nivells d'ignifugació exigits.

1 D'acord amb la Guia del RSCIEI.
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3.6.- RESISTENCIA AL FOC

RESISTÈNCIA AL FOC

Element Constitució RF
exigible

RF
existent

Edifici 1: oficines2

Coberta Coberta de plaques. 
Estructura mixta: jàsseres de formigó i 
biguetes metàl·liques ignifugades EI60

R60 R60

Estructura vertical Pilar de formigó enguixat per cara 
exposada

R60 R60

Estructura 
horitzontal

Forjat bidireccional enguixat per cara 
exposada.

R60 R60

Paret divisòria amb 
sector taller i nau 
logística 1

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la 
cara exposada.

EI120 EI120

Edifici 1: Taller2

Coberta Coberta de plaques. 
Jàsseres i biguetes metàl·liques ignifugades 
EI60

No
s’exigeix

--

Estructura vertical Pilar de formigó enguixat per cara 
exposada

R30 R30

Paret divisòria amb 
sector oficines i 
nau logística 1

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la 
cara exposada.

EI120 EI120

Edifici 1: Nau logística 12

Coberta Coberta lleugera a base de xapa Sandwich.
Estructura principal: jàsseres prefabricades 
de formigó.

No
s’exigeix

--

Estructura vertical Pilars prefabricats de formigó. R30 R30
Paret divisòria amb 
sector oficines i 
taller

Paret d’obra de fàbrica enguixada per la 
cara exposada.

EI120 EI120

Edifici 2: annex oficines

Coberta Teula àrab sobre envanet de sostre mort.
Estructura a base de biguetes i revoltons de
formigó enguixats per la cara inferior.

R60 R60

Estructura vertical Parets de càrrega d’obra de fàbrica 
ceràmica enguixada per cara exposada.

R60 R60

2 Aquest edifici va ser legalitzat en el seu moment segons projecte corresponent.

Memòria de Seguretat en Matèria de Prevenció d'Incendis 72



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE  

RESISTÈNCIA AL FOC

Element Constitució RF
exigible

RF
existent

Estructura 
horitzontal

Forjat unidireccional de biguetes i revoltons
de formigó enguixats per cara exposada.

R60 R60

Edifici 3: nau logística 2

Coberta Coberta lleugera a base de xapa Sandwich.
Estructura principal: jàsseres prefabricades 
de formigó.

R15 R15

Estructura vertical Pilars prefabricats de formigó. R60 R60
Estructura 
horitzontal

Plaques alveolars de formigó R60 R60

Paret separadora 
sector magatzem – 
sector oficines

Panell prefabricat de formigó EI60 EI60

Nota: la cabina de control no és una edificació pròpiament dita. És un mòdul.
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3.7.- EVACUACIÓ DELS OCUPANTS

3.7.1.- Càlcul de l’ocupació

Segons el RSCIEI, Annex II punt 6.1 l’ocupació P del local és:  P = 1,10 x p 

On  p  és  el  número  de  persones  que  ocupa  el  sector  d’incendi  d’acord  amb  la
documentació laboral que legalitzi l’activitat.

Segons  indicacions  de  la  propietat  el  nombre  de  persones  contractades  a  tota
l'activitat és la següent:

El personal de treball és el que es detalla a continuació:

• OFICINA PRINCIPAL: 96

• CONDUCTORS: 64

• OFICINA BENZINERA: 7

• OFICINA ENTRADA 2 ( més els d’accessos )

• EXTERNS: 3

• TALLER: 9 i d’aquests els operaris (  6 )  fan dos torns, matí i tarda, I també
venen dissabtes.

No obstant, a oficines és d’aplicació el CTE i la seva ocupació es calcula a raó de la
següent densitat: 1 pers/10m2 corresponent a plantes o zones d’oficines. Cal dir que
aquests oficines són d’us privat de l’empresa i no hi  accedeix públic aliè com en una
oficina comercial. Per tant, a totes les oficines y espais s’aplica l’anterior densitat. Per
simplificar, del cantó de la seguretat, també s’aplica aquesta densitat a espais que els
correspondria una menor densitat com ara magatzems, arxius, locals tècnics, etc. Per
tant, segons el CTE  a les oficines els correspondria una ocupació de:

P = 1.111,06m2 / (1pers/10m2) = 112 persones.

D’igual forma a l’annex d’oficines correspon 23 persones i al sector oficines de la nau

de logística 2 37 persones. 

Memòria de Seguretat en Matèria de Prevenció d'Incendis 74



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE  

A continuació, per facilitar els càlculs es fan una serie de simplificacions del cantó de
la seguretat:

No es consideren torns de treball. Es pren com si tothom estès al mateix torn.

Es pren la suma total de treballadors que no pertanyen a oficines ocupant al mateix

temps la resta d’espais. És a dir: P = 1,1 · (64+7+2+3+9) = 94 persones.

3.7.2.- Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació

3.7.2.1.- Número de sortides i recorreguts d’evacuació

La guia del RSCIEI remet al CTE pel que fa a número de sortides. Segons la taula 3.1

de l'apartat 3, Nombre de sortides de planta i longitud dels recorreguts d'evacuació,
de la secció SI 3, del Document Bàsic del CTE “Seguretat en cas d'incendi” (SI):

Una planta  o  recinte  poden disposar  d'una única  sortida  de  planta  o  sortida  de
recinte respectivament quan compleixi les condicions següents :

• L'ocupació  no  excedeix  de  100  persones,  excepte  en  el  cas  d'existir  50
persones en zones des de les quals l'evacuació fins a una sortida de planta
hagi de salvar una altura major que 2 m en sentit ascendent.

• La  longitud  dels  recorreguts  d'evacuació  fins  a  una  sortida  de  planta  no
excedeix de 25m, excepte si es tracta d'una planta que té una sortida directa a
l'espai exterior segur i l'ocupació no excedeix de 25 persones, que podrà tenir
una longitud de 50m .

• L'altura d'evacuació de la planta considerada no excedeix de 28 m.

Si  s’observen  els  plànols  a  tots  els  edificis  és  hi  ha  més  d’una  sortida  possible
d’evacuació.

Les oficines disposen d’una escala protegida.

L’annex a  oficines té una ocupació  menor a  100 persones i  un recorregut també
inferior a 25m amb el que només cal una única sortida.
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La resta de locals com ara taller i magatzems de logística disposen de més d’una
sortida a l’exterior amb el que els recorreguts poden ser de 50m.

3.7.2.2.- Hipòtesis de bloqueig

En els edificis amb més d’una sortida per a calcular els recorreguts d’evacuació s’ha
considerat bloquejat la sortida més desfavorable.

3.7.2.3.- Dimensionat d'elements d'evacuació

A continuació es calcula el mínim dimensionat d’elements d’evacuació en funció de
l’ocupació  per  a  cada àrea o zona d’incendis.  Com es pot  verificar  en plànols  és
compleix amb els amples mínims exigits.

DIMENSIONAT D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ

Tipus d'element Dimensionat Càlcul
[m]

Exigit
[m]

Existent
[m]

Portes i passos oficines A ≥ P/200 ≥ 0,80m (1) (2) 0,56 ≥ 0,80 ≥ 0,80
Passadissos i rampes

oficines
A ≥ P/200 ≥ 1,00m (5) 0,56 ≥ 1,00 ≥ 1,00

Escales no protegides:
• per a evacuació

descendent
oficines

A ≥ P/160 ≥ 1,00m (9) 0,69 ≥ 1,00 ≥ 1,00

Escales no protegides:
• per a evacuació

descendent oficines PB

(E – 3S) /160 ≤  AS
(111 – 3*18,09) /160≤ AS
111 – 3*18,09/160 ≤ AS

AS > 1,00m (9)

0,35 ≥ 1,00 ≥ 1,00

Portes i passos resta
locals

A ≥ P/200 ≥ 0,80m (1) (2) 0,47 ≥ 0,80 ≥ 0,80

(1) L'amplada de càlcul d'una porta de sortida del recinte d'una escala protegida a planta de sortida 
de l'edifici ha de ser almenys igual al 80% de l'amplada de càlcul de l'escala.

(2) L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir d'1,20 m.

(5) L'amplada mínima és 0,80 m en passadissos previstos per 10 persones, com a màxim, i aquestes
siguin usuaris habituals

(9) L'amplada mínima és: 0,80 m en escales previstes per 10 persones, com a màxim, i aquestes siguin
usuaris habituals de la mateixa; 1,00 en la resta dels casos.

(1) L'amplada de càlcul d'una porta de sortida del recinte d'una escala protegida a planta de sortida 
de l'edifici ha de ser almenys igual al 80% de l'amplada de càlcul de l'escala.

(2) L'amplada de tota fulla de porta no ha de ser menor que 0,60 m, ni excedir d'1,20 m.
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DIMENSIONAT D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ

Tipus d'element Dimensionat Càlcul
[m]

Exigit
[m]

Existent
[m]

Passadissos i rampes
oficines

A ≥ P/200 ≥ 1,00m (5) 0,47 ≥ 1,00 ≥ 1,00

Escales no protegides:
• per a evacuació

descendent
oficines

A ≥ P/160 ≥ 1,00m (9) 0,59 ≥ 1,00 ≥ 1,00

A = amplada de l'element, [m]

AS = Amplada de l'escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida
de l'edifici, [m]

h = Altura d'evacuació ascendent, [m]

P = Nombre total de persones el pas de les quals està previst pel punt l'amplada del
qual es dimensiona.

E = Summa dels ocupants assignats a l'escala en la planta considerada més els de les
situades per damunt o per sota d'ella fins a la planta de sortida de l'edifici, segons es
tracti d'una escala per a evacuació descendent o ascendent, respectivament. Per a
aquesta assignació solament serà necessari aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides
de  planta  indicada  en  el  punt  4.1  en  una  de  les  plantes,  sota  la  hipòtesi  més
desfavorable;

S = Superfície útil del recinte, o bé de l'escala protegida en el conjunt de les plantes
de les quals provenen les P persones, incloent la superfície dels trams, dels replans i
dels altiplans intermedis o bé del passadís protegit.

Com es pot verificar en plànols es compleix amb l’altura mínima útil.

(5) L'amplada mínima és 0,80 m en passadissos previstos per 10 persones, com a màxim, i aquestes
siguin usuaris habituals

(9) L'amplada mínima és: 0,80 m en escales previstes per 10 persones, com a màxim, i aquestes siguin
usuaris habituals de la mateixa; 1,00 en la resta dels casos.
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3.7.3.- Alçada d'evacuació

L'alçada d'evacuació és:

Oficines, descendent, 3,05m.

Annex oficines, descendent, 3,20m.

Resta d’edificis, nivell de rasant.

3.7.4.- Protecció de les escales i vestíbuls d'independència

A  l’edifici  d’oficines  hi  ha  una  escala  protegida.  No  es  requereix  vestíbul

d’independència d’escales protegides.   Està  separada de la  resta  de sectors  amb
portes tallafocs EI260-C5 i parets EI120.

3.7.5.- Sistema d'evacuació de fums

A la nau de logística 2 amb ús de magatzem, superfície del sector 1882,41m2 i risc
MIG-5 es requereix sistema de control de temperatura i evacuació de fums  dissenyat
segons UNE 23.585 (RSCIEI, annex II, apt. 7 i la seva guia).

En aquest sentit s’han instal·lat 6 exutoris a coberta de la marca AEROSPIRATOS. Es
disposa de documentació i certificació de la instal·lació de dit sistema de control de
temperatura i fums d’incendis.
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3.8.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

D’acord amb el RSCIEI i el CTE es disposarà dels següents mitjans de protecció contra
incendis.

3.8.1.- Instal·lacions de protecció a oficines

Us previst
Instal·lació

Condicions

En general
Extintors portàtils

D'eficàcia 21A -113B:
- A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des
de tot origen d'evacuació.
- A les zones de risc especial.

Administratiu
Sistema d’alarma

Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m2

Aquest sistemes ja van ser legalitzats al seu moment.

3.8.2.- Instal·lacions de protecció a annex oficines

Us previst
Instal·lació

Condicions

En general
Extintors portàtils

D'eficàcia 21A -113B:
- A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des
de tot origen d'evacuació.
- A les zones de risc especial.
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3.8.3.- Instal·lacions de protecció a nau logística 1

Nau tipus C de superfície 3010m i risc BAIX. Cal: polsadors, extintors, enllumenat d’emergència i senyalització. 

MESURES CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
CONFIGURACIÓ DE L'ESTABLIMENT

MESURA
NORM.

NIVELL DE A B C
INCENDIS RISC PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM

Polsadors
RSCIEI BAIX

Annex III MIG no cal detecció seg. 3.1 no cal detecció seg. 3.1
Apt. 4.1 ALT Confguació no permesa

Extntors (5)
RSCIEI A. III En tots els sectors d'incendis.

Apt. 8.1 Fàcilment visibles i accessibles i cada 15m

RSCIEI Art. 16.1 En vies d'evacuació: 

Annex III Art. 16.2 Els locals o espais:

Apt. 16

Senyalització RSCIEI A. III Art. 17 Es senyalitzarà: 

NOTES:

Si SCSECTOR > 1000m2 o Si SCSECTOR > 800m2 o
Si SCSECTOR > 1000m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 800m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 1000m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 800m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Enllumenat 
d'emergència

a) Quan estguin en planta sota rasant; b) Quan l'ocupació (P) sigui P > 10 persones i el risc intrínsec sigui mig o alt; c) En qualsevol 
cas, quan P > 25 persones.

a) On hi hagi quadres, centres de control o comandaments de les instal·lacions tècniques de serveis (citades en l'annex II.8 del 
RSCIEI) o dels processos que es desenvolupen en l'establiment industrial;
b) On hi hagi equips centrals o quadres de control dels sistemes de protecció contra incendis.

Sortdes d'ús habitual o d'emergència, mitjans de protecció contra incendis d'utlització manual. Es tndrà en compte RD485/1997 
Reglament de senyalització dels centres de treball, UNE 23033, UNEX 23034 i UNEX 23035

(5) Efcàcia segons classe de foc i Volum emmagatzemat. Efcàcia mínima 21A-113B. Si risc ALT 34A. Si Vcombustble líquid classe B > 50 lt 144B. Si VclB > 100 lt  233B. Si VclB > 200 lt 
extntors 50kG
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3.8.4.- Instal·lacions de protecció a nau logística 2

Sector 1: magatzem. Nau tipus C de superfície 1882m2 i ric BAIX. Cal: polsadors, extintors, enllumenat d’emergència i senyalització. 

MESURES CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
CONFIGURACIÓ DE L'ESTABLIMENT

MESURA
NORM.

NIVELL DE A B C
INCENDIS RISC PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM

Detecció (1)
RSCIEI BAIX NO NO

Annex III MIG
Apt. 3.1 ALT Confguació no permesa

Polsadors
RSCIEI BAIX

Annex III MIG no cal detecció seg. 3.1 no cal detecció seg. 3.1
Apt. 4.1 ALT Confguació no permesa

Abastament RSCIEI A. III
S'instal·laran si:  

a) Ho exigeixen disposicionsque regulen actvitats industrials sectorials o específques, d'acord amb art. 1 del RSCIEI ; o,
d'aigua inc. Apt. 6.1 b) per donar servei a un o diversos sistemes de lluita contra incendis: BIEs, hidrantes, ruixadors, aigua polvoritzada, escuma.

Extntors (5)
RSCIEI A. III En tots els sectors d'incendis.

Apt. 8.1 Fàcilment visibles i accessibles i cada 15m

BIEs
RSCIEI BAIX No No

Annex III MIG
Apt. 9.1 ALT Confguació no permesa

RSCIEI Art. 16.1 En vies d'evacuació: 

Annex III Art. 16.2 Els locals o espais:

Apt. 16

Senyalització RSCIEI A. III Art. 17 Es senyalitzarà: 

NOTES:
(1) Quan és exigible un sistema de detecció, es podran substtuir els detectors tèrmics per un sistema de ruixadors.
(5) Efcàcia segons classe de foc i Volum emmagatzemat. Efcàcia mínima 21A-113B. Si risc ALT 34A. Si Vcombustble líquid classe B > 50 lt 144B. Si VclB > 100 lt  233B. Si VclB > 200 lt extntors 50kG

Si SCSECTOR > 300m2 Si SCSECTOR > 150m2
Si SCSECTOR > 2000m2 Si SCSECTOR > 1000m2 Si SCSECTOR > 3000m2 Si SCSECTOR > 1500m2
Si SCSECTOR > 1000m2 Si SCSECTOR > 500m2 Si SCSECTOR > 2000m2 Si SCSECTOR > 800m2

Si SCSECTOR > 1000m2 o Si SCSECTOR > 800m2 o
Si SCSECTOR > 1000m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 800m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 1000m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 800m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 300m2 Si SCSECTOR > 500m2 Si SCSECTOR > 1000m2
Si SCSECTOR > 200m2 Si SCSECTOR > 500m2

Enllumenat 
d'emergència

a) Quan estguin en planta sota rasant; b) Quan l'ocupació (P) sigui P > 10 persones i el risc intrínsec sigui mig o alt; c) En qualsevol cas, quan P > 25 
persones.

a) On hi hagi quadres, centres de control o comandaments de les instal·lacions tècniques de serveis (citades en l'annex II.8 del RSCIEI) o dels 
processos que es desenvolupen en l'establiment industrial;
b) On hi hagi equips centrals o quadres de control dels sistemes de protecció contra incendis.
Sortdes d'ús habitual o d'emergència, mitjans de protecció contra incendis d'utlització manual. Es tndrà en compte RD485/1997 Reglament de 
senyalització dels centres de treball, UNE 23033, UNEX 23034 i UNEX 23035
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Sector 2: oficines

Us previst
Instal·lació

Condicions

En general
Extintors portàtils

D'eficàcia 21A -113B:
- A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des
de tot origen d'evacuació.
- A les zones de risc especial.
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3.8.5.- Instal·lacions de protecció a taller

Nau tipus C de superfície 782m2. Cal:  polsadors i extintors, enllumenat d’emergència i senyalització. 

MESURES CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
COFIGURACIÓ DE L'ESTABLIMENT

MESURA
NORM.

NIVELL DE A B C
INCENDIS RISC PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM

Polsadors
RSCIEI BAIX

Annex III MIG no cal detecció seg. 3.1 no cal detecció seg. 3.1
Apt. 4.1 ALT Confguació no permesa

Extntors (5)
RSCIEI A. III En tots els sectors d'incendis.

Apt. 8.1 Fàcilment visibles i accessibles i cada 15m

RSCIEI Art. 16.1 En vies d'evacuació: 

Annex III Art. 16.2 Els locals o espais:

Apt. 16

Senyalització RSCIEI A. III Art. 17 Es senyalitzarà: 

NOTES:
(5) Efcàcia segons classe de foc i Volum emmagatzemat. Efcàcia mínima 21A-113B. Si risc ALT 34A. Si Vcombustble líquid classe B > 50 lt 144B. Si VclB > 100 lt  233B. Si VclB > 200 lt extntors 50kG

Si SCSECTOR > 1000m2 o Si SCSECTOR > 800m2 o
Si SCSECTOR > 1000m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 800m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 1000m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Si SCSECTOR > 800m2 o
no cal detecció seg. 3.1

Enllumenat 
d'emergència

a) Quan estguin en planta sota rasant; b) Quan l'ocupació (P) sigui P > 10 persones i el risc intrínsec sigui mig o alt; c) En qualsevol 
cas, quan P > 25 persones.

a) On hi hagi quadres, centres de control o comandaments de les instal·lacions tècniques de serveis (citades en l'annex II.8 del 
RSCIEI) o dels processos que es desenvolupen en l'establiment industrial;
b) On hi hagi equips centrals o quadres de control dels sistemes de protecció contra incendis.
Sortdes d'ús habitual o d'emergència, mitjans de protecció contra incendis d'utlització manual. Es tndrà en compte RD485/1997 
Reglament de senyalització dels centres de treball, UNE 23033, UNEX 23034 i UNEX 23035
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3.8.6.- Instal·lacions de protecció a cabina de control

Local  tipus  C  de  superfície  29,52m2.  Cal:   polsadors  i  extintors,  enllumenat
d’emergència i senyalització. 

3.8.7.- Instal·lacions de protecció a benzinera

Tipus E de superfície 2.500m2. Cal:  extintors i  hidrants. També l’afecta el reglament
de productes petrolifers amb el que haurà de disposar dels sistemes d’extinció xigits
per dita normativa.

MESURES CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
COFIGURACIÓ DE L'ESTABLIMENT

MESURA
NORM.

NIVELL DE D E
INCENDIS RISC PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM

Abastament RSCIEI A. III
S'instal·laran si: 

d'aigua inc. Apt. 6.1

Extntors (5)
RSCIEI A. III En totes les àrees d'incendis

Apt. 8.1 Facilment visibles i accessibles i cada 25m
NOTES:

(1) Quan és exigible un sistema de detecció, es podran substtuir els detectors tèrmics per un sistema de ruixadors.

a) Ho exigeixen disposicionsque regulen actvitats industrials sectorials o específques, 
d'acord amb art. 1 del RSCIEI ; o,

b) per donar servei a un o diversos sistemes de lluita contra incendis: BIEs, hidrantes, 
ruixadors, aigua polvoritzada, escuma.

(5) Efcàcia segons classe de foc i Volum emmagatzemat. Efcàcia mínima 21A-113B. Si risc ALT 34A. Si Vcombustble líquid classe B > 50 lt 144B. Si VclB > 100 lt  233B. Si VclB 
> 200 lt extntors 50kG
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3.8.8.- Instal·lacions a àrees d’aparcament

Totes les àrees d’aparcament són de risc BAIX. La superfície de la més gran, la més
restrictiva,   és  46,511m2.  En  aquesta  area  més  gran  calen  extintors  i  sistemes
d’hidrants d’incendis. El sistema d’hidrants d’incendis propi cobreix tot l’establiment.

MESURES CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
COFIGURACIÓ DE L'ESTABLIMENT

MESURA
NORM.

NIVELL DE D E
INCENDIS RISC PRODUCCIÓ MAGATZEM PRODUCCIÓ MAGATZEM

Abastament RSCIEI A. III
S'instal·laran si: 

d'aigua inc. Apt. 6.1

RSCIEI BAIX
Annex III MIG
Apt. 7.1 ALT

Extntors (5)
RSCIEI A. III En totes les àrees d'incendis

Apt. 8.1 Fàcilment visibles i accessibles i cada 25m
NOTES:

(1) Quan és exigible un sistema de detecció, es podran substtuir els detectors tèrmics per un sistema de ruixadors.

(3) NO caldrien hidrants si el risc és BAIX-1. No obstan veure nota (2)

(4) En els casos en els que "NO" cal hidrant segons RSCIEI se n'ha d'instal·lar d'acord amb la SP120 (2)

a) Ho exigeixen disposicionsque regulen actvitats industrials sectorials o específques, 
d'acord amb art. 1 del RSCIEI ; o,

b) per donar servei a un o diversos sistemes de lluita contra incendis: BIEs, hidrantes, 
ruixadors, aigua polvoritzada, escuma.

Hidrants exteriors 
(2)

Si SC > 15.000m2

Si SC > 5000m2

(2) La SP120 exigèix que hi hagi hidrants emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt 
d’una façana a nivell de rasant estgui a menys de 100 metres d’un hidrant. Normalment són d'instal·lació municipal però en actvitats a la forest o despoblats sol ser el 
ttular qui ho instal·la.

(5) Efcàcia segons classe de foc i Volum emmagatzemat. Efcàcia mínima 21A-113B. Si risc ALT 34A. Si Vcombustble líquid classe B > 50 lt 144B. Si VclB > 100 lt  233B. Si VclB 
> 200 lt extntors 50kG
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3.9.- FRANGES DE PROTECCIÓ  RESPECTE LA FOREST

Es mantindrà una franja de 25m neta en els punts en que l’establiment pugui estar a

prop de masses forestals.

Pont de Molins, octubre de 2017

Lluís Sànchez Reina
Enginyer Tècnic Industrials

Col·legiat 15.601G al C.E.T.I.G.
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Pressupost

El  pressupost  del  present  projecte  d'activitats  és  estimatiu.   Valid  únicament  a
efectes de visat i/o registre de la documentació.

S’estima en 3.000 € corresponents a partida alçada per revisió de les instal·lacions
contra incendis existents i implementació o reparació del que pugui faltar o estar
malmès.

Ascendeix  el  pressupost  de  l’execució  material  del  projecte  d'activitats  a
l'esmentada quantitat de:

3.000,00€  Tres mil euros 

Pont de Molins, octubre de 2017

Lluís Sànchez Reina
Enginyer Tècnic Industrials

Col·legiat 15.601G al C.E.T.I.G.
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5.1.- INTRODUCCIÓ

5.1.1.- Justificació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

El  Reial  decret  1627/1.997 de  24  d'Octubre,  pel  qual  s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, establix en l'apartat 2 de
l'Article  4 que en els  projectes d'obra no inclosos  en els  supòsits  previstos en
l'apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció
del projecte s'elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Per tant, cal comprovar que es donen tots els supòsits següents:

a) El Pressupost d'Execució per Contracta (PEC) és inferior a 450.000 euros

PEC = PEM + G G + Beneficio Industrial + 21 % IVA =   4.319,70        euros
PEM = Pressupost d'Execució Material.

b) La durada estimada de l'obra no és superior a 30 dies o no s'empra en cap
moment a més de 20 treballadors simultàniament

Plaç d'execució previst =       2       dies
Nº de treballadors previst que treballin simultàniament =       2          

c) El volum de mà d'obra estimat és inferior a 500 treballadors/dia (suma dels dies
de treball del total dels treballadors en l'obra). 

Número de treballadors/dia =       8      
Aquest nombre es pot estimar amb la següent expressió:

Núm. treb. = (PEM x MO) / CM = 8,12
On:

PEM = Pressupost d'Execució Material.
MO = influència de la mà d'obra en tant per 1 (0,4).
CM = Cost mig diari del treballador de la construcció (s'han pres dades 
de la publicació  Butlletí Econòmic de la Construcció del  trimestre 
8hx26,60€/h= 212,80€).

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses

 No es dóna cap dels supòsits previstos en l'apartat 1 de l'Article 4 del 
RD 1627/1.997 i es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT. 
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5.1.2.- Objecte del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Conforme s'especifica en l'apartat 2 de l'Article 6 del RD 1627/1.997, l'Estudi Bàsic
haurà de precisar:

• Les normes de seguretat i salut aplicables en l'obra. 

• La  identificació  dels  riscos  laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  les
mesures tècniques necessàries. 

• Relació  dels  riscos  laborals  que  no  poden  eliminar-se  conforme  a
l'assenyalat anteriorment especificant les mesures preventives i proteccions
tècniques  destinades  a  controlar  i  reduir  riscos  valorant  la  seva  eficàcia,
especialment quan es proposin mesures alternatives (si escau, es tindrà en
compte  qualsevol  tipus  d'activitat  que  es  porti  a  terme  en  la  mateixa  i
contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis
dels apartats de l'Annex II del Reial decret.) 

• Previsions  i  informacions  útils  per  a  efectuar  en  el  seu  moment,  en  les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

5.1.3.- Dades del projecte de l'obra.
Tipus d'Obra: PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS 

CALSINA I CARRE
Situació : Camí del Roure, 5 - 17706 Pont de Molins (Girona)

  UTM: 494.745, 4.685.073, 31T
Promotor : TRANSPORTS CALSINA I CARRE SL - B17019373
Projectistes : Maria Mercè Oriol Hilari - Marcel Pujulà Custojà - Lluís Sànchez

Reina

5.1.4.- Tipologia i descripció de l'obra

Es tracta d'una OBRA MENOR per adequar un establiment industrial en matèria
de medi ambient, prevenció d'incendis, evacuació i compliment de la normativa
urbanística municipal.
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Instal·lacions Contra incendis: 

• Revisió i reparació/reposició/instal·lació d’aquells elements contra incendis
que puguin estar en mal estat, faltar o que no es troben instal·lats com ara:
extintors, enllumenat d’emergència,  senyalització d’evacuació i d’elements
de protecció, detectors, etc.

• Revisió  i  reparació  o  instal·lació  d’elements  de  protecció  passiva  contra
incendis: recobriments, pintures, maniguets intumescents, etc.
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5.2.- NORMES  DE SEGURETAT APLICABLES A L'OBRA

Aquestes obres estaran regulades al llarg de la seva execució tant per la legislació
de  les  administracions  públiques  com  per  les  normes  i  mesures  de  seguretat
dissenyades  per  a  aquestes  obres,  sent  d'obligat  compliment  per  a  les  parts
implicades. 

Sense intenció de mostrar una relació detallada de la normativa d'aplicació, ja que
aquest Pla de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el legislat i el  fet
d'ometre  l'existència  d'una norma legal  no  altera  en  cap  cas  la  seva  vigència,
citarem les lleis o normes més importants:

• Ordre 9 de març  1971 Ordenança General  de Seguretat  i  Higiene en el
Treball.

• Ordre de 23 de maig de 1977 Reglament d'aparells elevadors per obres. 

• Reial Decret 2291/1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció dels mateixos.

• Reial  decret  1407/1992  Decret  Regulador  de  les  condicions  per  a  la
Comercialització i Lliure Circulació Intracomunitària dels Equips de Protecció
Individual. 

• Reial decret 1.627/1997, de 24 d'Octubre pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, que desenvolupa
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95, de 8 de Novembre de
1995).

• Ordre del 27 de Juny de 1997.- pel qual es desenvolupa el RD 39/1997 DE
17 de Gener,  en relació  amb les  condicions  d'acreditació  de les  entitats
especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització
de  les  persones  o  entitats  especialitzades  que  pretenguin  desenvolupar
l'activitat  d'auditoria  del  sistema  de  prevenció  de  les  empreses;
d'autorització  de  les  entitats  Públiques  o  privades  per  a  desenvolupar  i
certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 
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• Reial decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenció en la seva nova òptica entorn de la planificació de la
mateixa,  a  partir  de l'avaluació  inicial  dels  riscos  inherents  al  treball  i  la
consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos
detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la
via normativa adequada apareix prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs
"d" i "i" de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Llei  54/2003,  de  reforma  del  marc  normatiu  de  la  prevenció  de  riscos
laborals.

• Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95
de PRL, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

• Reial decret 2177/2004 Modifica RD 1215/1997 que estableix disposicions
mínimes  de  seguretat  i  salut  per  a  l'ús  d'equips  en  treballs  temporals
d'altura.

• Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril, sobre disposicions mínimes en matèria
de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial  decret  486/1997  de  14  d'Abril,  sobre  disposicions  mínimes  de
seguretat i salut en els llocs de Treball. 

• Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la  manipulació  manual  de  càrregues  que  comporti  riscos,  en  particular
dorsolumbars, per als treballadors.

• Reial decret 1627/97 de 24 d'Octubre ANNEX IV. Reial decret 487/1997 de
14 d'Abril, sobre manipulació individual de càrregues que comporti riscos,
en particular dors-lumbars per als treballadors. 

• Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 

• Reial decret 773/97, Maig en el qual es marquen les disposicions mínimes
de seguretat i salut dels equips de protecció individual, així com les normes
d'homologació  dels  equips  de  protecció  individual,  sempre  que  no
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contradiguin el RD 773/97 . 

• Reial decret 1215/97 de 18 de Juliol,  sobre la utilització pels treballadors
d'equips de treball. Estatut dels Treballadors, llei 8/1980, Article 19 . 

• Reial Decret 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió. 

• Reial decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

• Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció,  i  el  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció. 

• Reial  decret  665/1997  Protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos
relacionats amb l'exposició a agents cancerigens durant el treball.

• Reial  decret  664/1997  Protecció  dels  treballadors  contra  els  riscos
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

• Reial  decret  374/2001 Protecció de la  Salut  i  Seguretat  dels Treballadors
contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el Treball.

• Reial  Decret  836/2003  de  27  de  juny  Reglament  d'Aparells  d'Elevació  i
Manutenció referent a grues torre per a obra o altres aplicacions.

• Llei  54/2003,  de  12  de  desembre,  de  reforma  del  marc  normatiu  de  la
prevenció de riscos laborals.

• Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
davant  els  riscos  derivats  o  que  poden  derivar-se  de  la  exposició  a
vibracions mecàniques.

• Reial  Decret  286/2006,  sobre la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

• Reial Decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
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seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

• Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial Decret 39/1997 i el Reial Decret
1627/1997 abans esmentat.

• Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció
i Reial decret 1109/2007 que la desenvolupa.

• Resolució de 1 d'agost de 2007 de la Direcció general de Treball que inscriu
i publica el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

• Reial  Decret  1644/2008,  per  el  que  s'estableixen  les  normes  per  la
comercialització i posada en servei de les màquines.

5.3.- AGENTS QUE HI INTERVENEN

Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l'edificació.

Les seves obligacions vindran determinades pel disposat en aquesta Llei i altres
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció
amb especial referència a la L.O.I. i el RD1627/97.

5.3.1.- Promotor

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada,
que,  individual  o  col·lectivament,  decideix,  impulsa,  programa  i  finança,  amb
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la
totalitat  o  determinades  parts  de  l'obra,  tindrà  també  la  consideració  de
contractista a l'efecte de la Llei 32/2006 

A efectes  del  RD 1627/97 quan el  promotor  contracti  directament  treballadors
autònoms per a la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa,
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tindrà la consideració de contractista excepte en els  casos estipulats en aquest
Reial decret. 

Son obligacions del promotor:

• Abans de l'inici dels treballs encarregar la redacció de l'E.B.S.S.

• Abans de l'inici dels treballs designar un coordinador de Seguretat i Salut,
quan en l'execució de les  obres intervinguin més d'una empresa,  o una
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms 

• Abans de l'inici dels treballs efectuar un avís a l'autoritat laboral competent

• Facilitar còpia de l'E.B.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o
treballats  autònoms contractats  per  directament  pel  promotor,  exigint  la
presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al començament de les obres.

La  designació  del  Coordinador  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximirà  al
promotor de les responsabilitats. 

5.3.2.- Projectista

El  projectista  és  l'agent  que,  per  encàrrec  del  promotor  i  amb  subjecció  a  la
normativa tècnica corresponent, redacta el projecte. 

Haurà de prendre en consideració,  de conformitat amb la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i de
salut en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

5.3.3.- Coordinador de Seguretat i Salud en fase de execució

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el
tècnic competent integrat en la direcció facultativa, designat pel promotor per a
portar a terme les següents tasques: 

• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 

• Coordinar les activitats de l'obra per a garantir  que els contractistes i,  si
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escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera
coherent i responsable els principis de l'acció preventiva. 

• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

• Coordinar  les  accions  i  funcions  de  control  de  l'aplicació  correcta  dels
mètodes de treball.

• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades
puguin accedir a l'obra. 

• Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del
Pla de Seguretat i Salut i estan en condicions de complir-lo. 

El  Coordinador  en matèria de seguretat  podrà paralitzar  part  dels treballs  o la
totalitat  de  l'obra,  si  escau,  quan  observés  l'incompliment  de  les  mesures  de
seguretat i salut establertes, deixant-ho per escrit en el llibre d'incidències. A més,
s'haurà  de  comunicar  la  paralització  al  Contractista,  Subcontractistes  afectats,
Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social  corresponent  i  representants  dels
treballadors.

5.3.4.- Direcció Facultativa

Direcció  facultativa:  el  tècnic  o  tècnics  competents  designats  pel  promotor,
encarregats de la direcció i control de l'execució de l'obra. 

Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui
necessària la seva contractació donades les característiques de l'obra i el disposat
en el RD 1627/97. 

En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  als  contractistes  i  als
subcontractistes.
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5.3.5.- Contractista i subcontractista

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractual-ment davant el
promotor,  amb  mitjans  humans  i  materials,  propis  o  aliens,  el  compromís
d'executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte.
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la
totalitat  o  determinades  parts  de  l'obra,  tindrà  també  la  consideració  de
contractista a l'efecte de la Llei 32/2006.

A l'efecte  del  RD 1627/97 quan el  promotor  contracti  directament  treballadors
autònoms per a la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa,
tindrà la consideració de contractista excepte en els  casos estipulats en aquest
Reial decret.

Subcontractista  és  la  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment
davant  el  contractista  o  altre  subcontractista   el  compromís  de  realitzar
determinades parts o unitats d'obra. 

Són responsabilitat de constractistes i subcontractistes:

• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació
clara i suficient que es determini: l'estructura organitzativa de l'empresa, les
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos
i els recursos dels quals es disposa per a la realització de l'acció preventiva
de riscos en l'empresa. 

• Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que es disposa en l'apartat
corresponent d'aquest I.S. S. i el RD 1627/1997 . 

• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

• Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

• Informar  i  proporcionar  les  instruccions  adequades  als  treballadors
autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la
seva seguretat i salut en l'obra.
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•  Vigilaran  el  compliment  d'aquestes  mesures  per  part  dels  treballadors
autònoms en el cas que aquests realitzin obres o serveis corresponents a la
pròpia  activitat  de  l'empresa  contractista  i  es  desenvolupin  en  els  seus
centres de treballs. 

• Informar  per  escrit  a  la  resta  d'empreses  concurrents  en  l'obra  i  al
coordinador de seguretat i salut en l'obra dels riscos específics que puguin
afectar a altres treballadors de l'obra segons el que es disposa en el Reial
decret 171/2004 . 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció
facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes són els responsables que l'execució de
les  mesures  preventives  corresponguin  amb  les  fixades  en  el  Pla  de
Seguretat i Salut. 

• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o si
escau  un  o  diversos  membres  del  servei  de  prevenció  propi  o  aliè  de
l'empresa. 

• Així mateix ha de garantir la presència d'aquests recursos en l'obra en els
casos  especificats  en  la  Llei  54/2003  i  aquests  recursos  contaran  amb
capacitat  suficient  i  disposaran  de  mitjans  necessaris  per  a  vigilar  el
compliment de les activitats preventives.

•  Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i
treballadors autònoms amb que contractin; en particular, pel que fa a les
obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades,
contar  amb  el  percentatge  de  treballadors  contractats  amb  caràcter
indefinit  aspectes  regulats  en  l'article  4  d'aquesta  Llei  i  al  règim  de  la
subcontractació que es regula en l'articulo 5 . 

• Informar  als  representants  dels  treballadors  de  les  empreses  que
intervinguin  en  l'execució  de  l'obra  de  les  contractacions  i
subcontractacions que es facin en la mateixa.

Estudio Bàsic de Seguretat i Salut 100



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE

5.3.6.- Recurs preventiu

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu segons l'especificat en la
Llei 31/1995, Llei 54/2003 i  Reial decret 604/2006 i ocupant també el paper de
coordinació de les activitats empresarials definit en el Reial decret 171/2004 pel
qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
en  matèria  de  coordinació  d'activitats  empresarials,  l'obra  disposarà  en  tot
moment  d'un  treballador  degudament  qualificat,  designat  per  l'empresa
contractista i formant part de la seva plantilla. 

L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra
en els següents casos: 

a.  Quan  els  riscos  puguin  veure's  agreujats  o  modificats,  en  el
desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions
diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís
el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

b.  Quan es realitzin  les següents  activitats  o processos perillosos o amb
riscos especials: 

1.º Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura. 

2.º Treballs amb el risc de sepulta-ment o enfonsament. 

3.º  Activitats  en  les  quals  s'utilitzin  màquines  que  manquin  de
declaració  CE  de  conformitat,  que  siguin  del  mateix  tipus  que
aquelles  per  a  les  quals  la  normativa  sobre  comercialització  de
màquines  requereix  la  intervenció  d'un  organisme  notificat  en  el
procediment  de  certificació,  quan  la  protecció  del  treballador  no
estigui suficientment garantida no obstant això haver-se adoptat les
mesures reglamentàries d'aplicació. 

4.º Treballs en espais confinats. 

5.º Treballs amb el risc d'ofegament per immersió. 

c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
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L'obra disposarà en tot  moment d'un treballador degudament qualificat  com a
mínim amb el nivell bàsic de tècnic de prevenció de riscos laborals segons Reial
decret  39/1997,  designat  per  l'empresa  contractista  i  formant  part  de  la  seva
plantilla.

Davant l'absència del mateix, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per
escrit,  es paralitzaran els treballs incloent els de les empreses subcontratades o
possible personal autònom. 

Les  persones  a  les  quals  s'assigni  aquesta  vigilància  hauran  de  donar  les
instruccions necessàries per al  correcte i  immediat  compliment  de les activitats
preventives,  en  cas  d'observar  un deficient  compliment  de  les  mateixes  o  una
absència,  insuficiència  o  falta  d'adequació  de  les  mateixes,  s'informarà  a
l'empresari  perquè  aquest  adopti  les  mesures  necessàries  per  a  corregir  les
deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la direcció
facultativa. 
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5.3.7.- Treballadors autònoms

És la persona física distinta del contractista i del subcontractista, que realitza de
forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte
de treball, i que assumeix contractual-ment davant el promotor, el contractista o el
subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de
l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte aliè, tindrà
la consideració de contractista o subcontractista a l'efecte de la Llei 32/2006 i del
RD 1627/97 . 

Els treballadors autònoms estaran obligats a: 

• Aplicar  els  principis  de l'acció  preventiva segons la  Llei  de Prevenció  de
Riscos Laborals. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que establix per
als treballadors la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació
d'activitats empresarials. 

• Utilitzar  equips  de  treball  que  s'ajustin  al  disposat  en  el  Reial  decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de  seguretat  i  salut  per  a  la  utilització  pels  treballadors  dels  equips  de
treball. 

• Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el
Reial  decret  773/1997,  de  30  de  maig,  sobre  disposicions  mínimes  de
seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels  treballadors  d'equips  de
protecció individual. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció
facultativa. 

• Informar  per  escrit  a  la  resta  d'empreses  concurrents  en  l'obra  i  al

Estudio Bàsic de Seguretat i Salut 103



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE

coordinador de seguretat i salut en l'obra dels riscos específics que puguin
afectar a altres treballadors de l'obra segons el que es disposa en el Reial
decret 171/2004 . 

• Hauran de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.
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5.3.8.- Treballadors per compte aliè

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir  que els treballadors rebin
una informació adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa
a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran,
de conformitat amb el disposat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions serà
facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball.

És responsabilitat dels treballadors per compte aliè:

• Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles,
les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en
general,  qualssevol  altres  mitjans  amb  els  quals  desenvolupin  la  seva
activitat. 

• Utilitzar  correctament  els  mitjans  i  equips  de  protecció  facilitats  per
l'empresari. 

• No posar fora de funcionament i utilitzaran correctament els dispositius de
seguretat existents o que s'instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva
activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc.

• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors
designats per a realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau , al
servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu judici, comporti, per
motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• Contribuir  al  compliment  de  les  obligacions  establertes  per  l'autoritat
competent  amb  la  finalitat  de  protegir  la  seguretat  i  la  salut  dels
treballadors en el treball.
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5.3.9.- Fabricants i subministradors d'equips de protecció i 
materials de construcció

Els fabricants,  importadors i  subministradors de maquinària,  equips, productes i
útils de treball estan obligats a assegurar que aquests no constitueixin una font de
perill per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions,
forma i per a les fins recomanades per ells. 

Els  fabricadores,  importadors  i  subministradors  de  productes  i  substàncies
químiques  d'utilització  en  el  treball  estan  obligats  a  envasar  i  etiquetar  els
mateixos  de  manera  que  es  permeti  la  seva  conservació  i  manipulació  en
condicions de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els riscos per a
la seguretat o la salut dels treballadors que el seu emmagatzematge o utilització
comportin. 

Hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització
pels treballadors, les mesures preventives addicionals que hagin de prendre's i els
riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva manipulació o
ocupació inadequada. 

Els  fabricants,  importadors i  subministradors d'elements per a la protecció  dels
treballadors  estan  obligats  a  assegurar  l'efectivitat  dels  mateixos,  sempre  que
siguin instal·lats i  usats en les condicions i  de la forma recomanada per ells.  A
aquest efecte, hauran de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al
que van dirigits, el nivell de protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu
ús i manteniment. 

Els  fabricants,  importadors  i  subministradors  hauran  de  proporcionar  als
empresaris  la  informació  necessària  perquè  la  utilització  i  manipulació  de  la
maquinària,  equips,  productes,  matèries  primeres  i  útils  de treball  es  produeixi
sense riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

Estudio Bàsic de Seguretat i Salut 106



PROJECTE PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTS CALSINA I CARRE

5.4.- DOCUMENTACIÓ A L'OBRA

La documentació en obra serà com a mínim la que s'indica en els següents punts.

5.4.1.-  Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut cada contractista que hi intervé
en l'obra elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi, en
funció  del  seu  propi  sistema  d'execució  de  l'obra,  de  les  característiques  i
coneixements  dels  treballadors  que  vagin  a  ocupar  els  diferents  treballs  i  dels
mitjans propis o aliens a utilitzar en el desenvolupament dels treballs. Constarà de
memòria  descriptiva,  plec  de  condicions,  plans,  mesuraments  i  pressupost.  Si
escau,  s'inclouran  les  propostes  de  mesures  alternatives  de  prevenció  que  el
contractista  proposi  amb  la  corresponent  justificació  tècnica,  que  no  podran
implicar la disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic,
ni de l'import total. 

En  compliment  de  la  Llei  31/1995  i  la  Llei  54/2003,  el  contractista  preveurà  i
assignarà els mitjans materials i humans necessaris per a portar a terme l'activitat
preventiva en l'obra, i assignarà els recursos preventius que han de tenir presència
en el centre de treball, que han de controlar la correcta aplicació dels mètodes de
treball  i  l'aplicació  de  l'activitat  preventiva.  Les  persones  assignades  pel
contractista  per  a  complir  la  citada  funció  preventiva,  han  de  romandre  en  el
centre de treball, ser suficients en nombre, tenir capacitat i experiència suficient i
contar amb formació preventiva i disposar dels mitjans i autoritat necessària per a
exercir  la  prevenció.  Aquest  personal  vigilarà  el  compliment  de  les  mesures
incloses en el P.S. S. i comprovarà l'eficàcia de les mateixes. Així mateix facilitarà
per escrit al coordinador de Seguretat i salut en l'obra fitxes que especifiquin nom i
cognoms  d'aquestes  persones,  així  com  detalli  de  la  formació  en  matèria
preventiva dels mateix. 

El pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o per la direcció facultativa en cas
que no hagi coordinador. Si les obres són de les Administracions públiques, haurà
d'aprovar-lo l'Administració pública. 
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Qui  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  persones  o  òrgans  amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervenen en la
mateixa  i  els  representants  dels  treballadors,  podran  presentar,  per  escrit  i  de
forma raonada, els suggeriments i  alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte,  el  pla de seguretat  i  salut  estarà en l'obra a  disposició  permanent  dels
mateixos i de la direcció facultativa.

5.4.2.- Acta d'Aprovació del Pla 

El  pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  pel  contractista  haurà  de  ser  aprovat  pel
coordinador  en matèria  de seguretat  i  salut  durant  l'execució  de l'obra,  per  la
direcció  facultativa  si  no existís  aquest  o  per  l'Administració  en  el  cas  d'obres
públiques,  qui  haurà  d'emetre  un  acta  d'aprovació  com  document  acreditatiu
d'aquesta operació visat pel col·legi Professional corresponent. 

5.4.3.- Avís Previ 

El  promotor  haurà d'efectuar  un avís  a  l'autoritat  laboral  competent  abans del
començament dels treballs. L'avís contindrà la data, adreça de l'obra, promotor,
projectista,  tipus  d'obra,  coordinador  de  seguretat  i  salut,  data  d'inici,  durada
prevista,  nombre  màxim  de  treballadors  en  obra,  nombre  previst  i  dades
d'identificació  dels  contractistes,  subcontractistes  i  autònoms.  L'avís  haurà
d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a
l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avís
inicial-ment remès a l'autoritat laboral. 

5.4.4.- Comunicació d'Obertura de Centre de Treball 

A l'inici de l'obra, el contractista haurà de presentar la comunicació d'obertura a
l'autoritat laboral, tenint 30 dies de termini per a fer-lo. 

La comunicació haurà de contenir les dades de l'empresa, del centre de treball i de
producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure a més, el
pla de seguretat i salut. 
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5.4.5.- Llibre d'Incidències 

En  cada centre  de  treball  existirà  amb fins  de  control  i  seguiment  del  pla  de
seguretat i salut un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat
a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'Acta d'Aprovació del Pla o òrgan
equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions Públiques. 

Haurà de mantenir-se sempre en l'obra en poder del coordinador de seguretat i
salut durant l'execució o, en defecte d'això, en poder de la direcció facultativa. A
aquest  llibre  tindran  accés  la  direcció  facultativa  de  l'obra,  els  contractistes  i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi  intervenen en
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  de  les  Administracions  públiques
competents, qui podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada una anotació en el  llibre d'incidències,  el  coordinador en matèria de
seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra  o,  quan  no  sigui  necessària  la
designació  de  coordinador,  la  direcció  facultativa,  hauran  de  notificar-la  al
contractista afectat i  als representants dels treballadors d'aquest.  En el cas que
l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions
prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així
com en el supòsit que es refereix l'article següent, haurà de remetre's una còpia a
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas,  haurà  d'especificar-se  si  l'anotació  efectuada  suposa  una  reiteració  d'un
advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

5.4.6.- Llibre d'Ordres 

En tota obra d'edificació, serà obligatori el llibre d'Ordres i Assistències, en el qual
la  direcció  facultativa  ressenyarà  les  incidències,  ordres  i  assistències  que  es
produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les  anotacions  així  exposades  tenen  rang  d'ordres  o  comentaris  necessaris
d'execució d'obra i en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
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5.4.7.- Llibre de Visites

El llibre de visites haurà d'estar en obra a disposició permanent de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social. 

El primer llibre ho habilitarà el Cap de la Inspecció de la província que es trobi
l'obra. Per a habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En
cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar
per  escrit  els  motius  i  les  proves.  Una vegada esgotat  un llibre,  es  conservarà
durant 5 anys, contats des de l'última diligència. 

En  cada  visita  o  comprovació,  l'Inspector  estendrà  una  diligència  en  la  qual
apareixerà  la  identificació  del  funcionari,  les  característiques  i  incidències  dels
examinat,  les dades i  terminis per a la subsanació de deficiències.  A més de la
diligència, l'Inspector haurà d'informar als Delegats de Prevenció. 

5.4.8.- Llibre de Subcontractació 

En tota obra inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, cada contractista
haurà de disposar d'un Llibre de Subcontractació. En aquest llibre, que haurà de
romandre en tot moment en l'obra, s'hauran de reflectir, per ordre cronològic des
del  començament  dels  treballs,  totes  i  cadascuna  de  les  subcontractacions
realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa competent, l'objecte del seu
contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i
adreça  de  cada  subcontractista  i,  si  escau,  dels  representants  legals  dels
treballadors de la mateixa, les respectives dates de lliurament de la part del pla de
seguretat i salut que afecti a cada empresa subcontractista i treballador autònom,
així  com les instruccions elaborades pel  coordinador de seguretat  i  salut per a
marcar la dinàmica i desenvolupament del procediment de coordinació establert, i
les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre la seva aprovació de
cada subcontractació excepcional. 

Al llibre de Subcontractació tindran accés el promotor,  la direcció facultativa, el
coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  les  empreses  i
treballadors  autònoms  que  intervenen  en  l'obra,  els  tècnics  de  prevenció,  els
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
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El  contingut  d'aquest  llibre  es  mantindrà  acord  l'especificat  en  la  pròpia  Llei
32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció com en el
Reial decret 1109/2007 que la desenvolupa.
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5.5.- PRINCIPIS D'ACCIÓ PREVENTIVA

L'article  10  del  RD  1627/1997  estableix  que  s'aplicaran  els  principis  d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei
31/1995,  de 8 de novembre)"  durant l'execució de l'obra i  en particular  en les
següents activitats:

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves  condicions  d'accés  i  la  determinació  de  les  vies  o  zones  de
desplaçament o circulació

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic
de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut
dels treballadors

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies
perilloses

• La recollida dels materials perillosos utilitzats

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu
que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

• La  cooperació  entre  els  contractistes,  sots-contractistes  i  treballadors
autònoms

• Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb qualsevol  altre  tipus  de  feina  o
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

• Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són
els següents:
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• L'empresari  aplicarà  les  mesures  que  integren  el  deure  general  de
prevenció, d'acord  amb els següents principis generals:

• Evitar riscos

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar

• Combatre els riscos a l'origen

• Adaptar  el  treball  a  la  persona,  en  particular  amb el  que  respecta  a  la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, per tal de reduir el treball  monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

• Donar les degudes instruccions als treballadors

• L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les
feines

• L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir
a les zones de risc greu i específic

• L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el  treballador.  Per  a  la
seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancial-ment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
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• Podran  concertar  operacions  d'assegurances  que  tinguin  com  a  finalitat
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball,
l'empresa  respecte  dels  seus  treballadors,  els  treballadors  autònoms
respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives  respecte  els  socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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5.6.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I PREVENCIÓ DELS MATEIXOS

5.6.1.- Enderrocs/desmuntatges

Riscos més freqüents Mesures preventives EPIs

 Caiguda de persones a 
diferent nivell.

 Caiguda de persones al 
mateix nivell.

 Caiguda d’objectes per 
desplom.

 Caiguda d’objectes 
despresos.

 Trepitjades sobre objectes.
 Cops per objectes o eines.
 Projecció de fragments o 

partícules 
 Sobreesforços.
 Contactes elèctrics.
 Malalties causades per 

agents químics.
 Malalties causades per 

agents físics.
 Malalties causades per 

agents biològics.

 Marquesines rígides. 
 Baranes.
 Xarxes verticals.
 Xarxes horitzontals.
 Bastides de seguretat.
 Malles electrosoldades.
 Carcasses resguards de protecció de 

parts mòbils de màquines.
 Manteniment adequat de la maquinària.
 Il·luminació natural o artificial adequada.
 Distància de seguretat a les línies 

elèctriques
 S’utilitzaran correctament els mitjans 

auxiliars necessàris (escales, bastides...)
 S’establiran camins de circulació 

peatonal, lliures d’obstacles i es 
mantindrà l’ordre i la neteja durant 
l’execució dels treballs.

 Abans de començar els treballs i després
de qualsevol parada, l’encarregat haurà 
de revisar l’estat del conjunt de 
l’enderroc i dels apuntalaments, per a 
preveure possibles moviments anormals.

 Durant els treballs d’enderroc, es 
mantindrà la zona de circulació 
d’operaris lliure de personal.

 Mantenir l’ordre i la neteja i utilitzar 
 Les màquines i eines iran provistes de 

les seves proteccions. S’utilitzaran 
guants de cuir certificats.

 Es donarà formació als treballadors per 
la manipulació de càrregues. Quan sigui 
possible s’utilitzaran mitjans mecànics.

 Regar les runes per evitar la pols i 
utilitzar mascaretes de protecció 
antipols.

 En cas de pessigada/mossegada 
d'insecte o animal s'intentarà atrapar 
l'animal/insecte viu per tal de verificar si 
és portador d'alguna malaltia, si es 
verinós, etc. Si la seva captura és 
perillosa s'intentarà aportar una 
descripció del mateix. Al ferit se li 
practicaran primers auxilis i en funció de
la gravetat se'l transportarà a un centre 
d'assistència o hospital.

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de 

seguretat 
 Botes de seguretat 

impermeables 
 Guants de lona i pell 
 Guants impermeables 
 Ulleres de seguretat 
 Protectors auditius 
 Cinturó de seguretat 
 Roba de treball 
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5.6.2.- Guarnit de guix.

Riscos més freqüents Mesures preventives EPIs

 Caigudes d'operaris al mateix 
nivell

 Caigudes d'operaris a diferent 
nivell.

 Caigudes d'objectes sobre 
operaris

 Caigudes de materials 
transportats

 Xocs o cops contra objectes
 Lesions i/o talls en mans
 Lesionis i/o talls en peus
 Sobreesforços
 Vibracions
 Cossos estranys en els ulls
 Dermatosis per contacte amb 

guix.
 Contactes elèctrics directes
  Contactes elèctrics indirectes
 Inhalació de vapors i gasos
 Explosions i incendis
  Derivats de mitjans auxiliars 
 Derivats de l'accés al lloc de 

treball

 Marquesines rígides. 
 Baranes.
 Passos o passarel·les. 
  Bastides de seguretat.
 Taulers o planxes en buits 

horitzontals. 
 Carcasses o resguards de 

protecció de parts mòbils de 
màquines.

  Manteniment adequat de la 
maquinària

 Neteja de les zones de treball i 
de trànsit.

 Bastides adequades.

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de seguretat 
 Botes de seguretat 

impermeables 
 Guants de lona i pell 
 Guants impermeables 
 Ulleres de seguretat 
 Protectors auditius 
 Cinturó de seguretat 
 Roba de treball 
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5.6.3.- Projecció de morter de perlita / vermiculita

Riscos més freqüents Mesures preventives EPIs

 Caigudes d'operaris al mateix 
nivell

 Caigudes d'operaris a diferent 
nivell.

 Caigudes d'objectes sobre 
operaris

 Caigudes de materials 
transportats

 Xocs o cops contra objectes
  Atrapaments i aixafaments
  Atropellaments, col·lisions, 

abastos, bolcades de camions.
 Lesions i/o talls en mans
 Lesionis i/o talls en peus
 Sobreesforços
 Soroll, contaminació acústica
 Vibracions
 Ambient polsos
 Cossos estranys en els ulls
 Dermatosis per contacte amb 

ciment i calç.
 Contactes elèctrics directes
  Contactes elèctrics indirectes
 Inhalació de vapors i gasos
 Explosions i incendis
  Derivats de mitjans auxiliars 
 Cremades
 Derivats de l'accés al lloc de 

treball
 Derivats de l'emmagatzematge 

inadequat de productes 
combustibles 

 Marquesines rígides. 
 Baranes.
 Passos o passarel·les. 
  Bastides de seguretat.
 Taulers o planxes en buits 

horitzontals. 
 Carcasses o resguards de 

protecció de parts mòbils de 
màquines.

  Manteniment adequat de la 
maquinària

 Neteja de les zones de treball i 
de trànsit.

 Bastides adequades.

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de seguretat 
 Botes de seguretat 

impermeables 
 Guants de lona i pell 
 Guants impermeables 
 Ulleres de seguretat 
 Protectors auditius 
 Cinturó de seguretat 
 Roba de treball 
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5.6.4.- Instal·lacions contra incendis: sistema de detecció, xarxa 
de BIEs, rètols d'emergència i evacuació.

Riscos més freqüents Mesures preventives EPIs

 Caigudes d'operaris al mateix 
nivell 

 Caigudes d'operaris a diferent 
nivell. 

 Caigudes d'objectes sobre 
operaris. 

 Xocs o cops contra objectes
  Atrapaments i aixafaments.
 Lesions i/o talls a les mans. 
 Lesions i/o talls als peus
 Sobre-esforços 
 Soroll, contaminació acústica 
 Cossos estranys en els ulls
 Afeccions a la pell
 Contactes elèctrics directes
 Contactes elèctrics indirectes 
 Treballs en zones humides o 

mullades 
 Cremades 
 Derivats de l'accés al lloc de 

treball 
 Cremades 
 Derivats de l'accés al lloc de 

treball 

 Baranes. 
 Passos o passarel·les. 
 Bastides de seguretat.
 Taulers o planxes en buits 

horitzontals. 
 Escales auxiliars adequades.
 Carcasses o resguards de 

protecció de parts mòbils de 
màquines. 

 Neteja de les zones de treball i 
de trànsit. 

 Bastides adequades

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de seguretat 
 Botes de seguretat 

impermeables 
 Guants de lona i pell 
 Guants impermeables 
 Ulleres de seguretat 
 Protectors auditius 
 Cinturó de seguretat 
 Roba de treball 
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5.7.- TREBALLS POSTERIORS

L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial decret 1627/1.997 estableix que en l'Estudi Bàsic
es contemplaran també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors. 

5.7.1.- Reparació, conservació i manteniment

Riscos més freqüents Mesures preventives EPIs

 Caigudes al mateix nivell 
 Caigudes per relliscades
 Reaccionis químiques per 

productes de neteja i líquids de
maquinària

  Contactes elèctrics per 
accionament inadvertit i 
modificació o deterioració de 
sistemes elèctrics.

 Explosió de combustibles mal 
emmagatzemats

 Foc per combustibles, 
modificació d'elements 
d'instal·lació elèctrica o per 
acumulació de deixalles 
perilloses

 Impacte d'elements de la 
maquinària, per despreniments 
d'elements constructius, per 
lliscament d'objectes, per 
trencaments deguts a la pressió
del vent, per trencaments per 
excés de càrrega 

 Contactes elèctrics directes i 
indirectes

 Toxicitat de productes emprats 
en la reparació o 
emmagatzemats a l'edifici.

 Vibracions d'origen intern i 
extern

 Contaminació per soroll

 Bastides, escales i altres 
dispositius provisionals 
adequats i segurs. 

 Ancoratges de cinturons fixats 
a punts fixes de paret o sostre 
per a la neteja de finestres no 
accessibles.

 Ordre i neteja.

 Casc de seguretat 
 Roba de treball 
 Cinturos de seguretat i 

cables de resistència 
adequada.
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5.8.- PRIMERS AUXILIS

Encara  que  l'objectiu  d'aquest  Pla  és  prevenir  i  evitar  accidents  poden  existir
causes de difícil control que els puguin esdevenir. 

Per tant, en l'obra es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per a
efectuar cures d'urgència en cas d'accident i aquesta estarà a càrrec d'una persona
capacitada, designada per l'empresa. 

En  l'obra  es  disposarà  d'un  llistat  amb  els  telèfons  i  adreces  dels  centres
d'emergència de la zona. 

Mesures a prendre en cas d'accident lleu: 

• Abans d'utilitzar la farmaciola rentar-se bé les mans. 

• Aplicar cures bàsiques. 

Mesures a prendre en cas d'accident greu:

• Protegir al ferit per si pot sofrir més danys 

• Cridar als serveis d'urgències 

• Atendre als ferits mentre s'espera l'arribada dels serveis d'urgències 

Els centres d'emergències principals a recórrer en cas d'accident són:

HOSPITAL DE FIGUERES
RONDA DEL RECTOR AROLAS, S/N
17600 FIGUERES

972 50 14 00

CAP VILAFANT
MARIA TORRES, 89. URBANITZACIÓ ELS 
ASPRES 
17740 VILAFANT

 972 51 43 49

EMERGÈNCIES EN GENERAL

Bombers 
Policia
Assistència Sanitària

112

SERVEI D'INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA 91 532 04 20
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5.9.- DRETS DELS TREBALLADORS

5.9.1.- Formació e informació dels treballadors

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors reben
una formació i informació adequada de totes les mesures que hagin d'adoptar-se
pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra i  als mètodes de treball
segurs que han d'adoptar. Han de tenir coneixements sobre: 

• Els riscos propis de la seva activitat laboral. 

• Les instruccions segures d'utilització dels equips de treball i mitjans auxiliars
que utilitzin. 

• Les conductes a observar en determinades maniobres. 

• La utilització dels equips de protecció 

• A tals efectes, es convocarà una reunió informativa de seguretat, prèvia als
inicis  dels  treballs,  amb  l'assistència  dels  operaris  que  intervinguin  en
l'execució,  i  en  la  qual  es  posarà  a  la  seva  disposició  el  present  pla  de
seguretat i salut. 

En  qualsevol  cas,  el  personal  que  intervingui  en  l'obra  estarà  específicament
qualificat per a realitzar les tasques que se li assignin.

5.9.2.- Vigilància de la salut dels treballadors

El  servei  de  prevenció  de  cadascuna  de  les  empreses  participants  en  l’obra,
justificarà  la  realització  dels  reconeixements  mèdics  dels  treballadors,  en
compliment de la vigilància de la salut. 

1. De l’any anterior a la data de contractació. 

2. De la data prevista que s’efectuarà, o la justificació d’haver-lo efectuat. 

3. En el cas de nova contractació, la data prevista que s’efectuarà. 
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 Es lliurarà per part de l’empresa, un certificat per cadascun dels treballadors de la
idoneïtat per a les tasques a ocupar  en funció de la revisió mèdica. Tota aquesta
documentació se li lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat.

5.10.- PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés incompliment de
les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal
incompliment en el Llibre d'Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies
de risc greu i  imminent per a la seguretat  i  salut  dels treballadors,  disposar la
paralització de talls o, si escau, de la totalitat de l'obra. 

Notificarà aquest fet,  als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball  i  Seguretat
Social  de  la  província  en  la  que  es  realitza  l'obra.  Igualment  notificarà  al
contractista, i si escau als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i
als representants dels treballadors.

Pont de Molins, octubre de 2017

Lluís Sànchez Reina
Enginyer Tècnic Industrials

Col·legiat 15.601G al C.E.T.I.G.
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6.1.- DESCRIPCIÓ DEL MEDI POTENCIALMENT AFECTAT

6.1.1.- Delimitació de l’espai físic

La zona on es troba ubicada l'activitat es zona urbana. Les zones immediatament
afectades, segons la classificació dels usos del sol de Catalunya a l'any 2002 serien

nuclis urbans. L'activitat es trobarà totalment integrada dins del terme municipal, lluny

d'espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada inclosos en el Pla d’espais

d’interès natural (PEIN), espais naturals de protecció especial, zones humides o en

altres espais protegits. 

6.1.2.- Qualitat de l’aire, capacitat i vulnerabilitat 

L'activitat es troba allunyada de zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric
respecte a diferents contaminants d'acord amb Base municipal de Catalunya 1:50.000
v3.3. ICC.

La zona on s'ubica l'activitat disposa d'una capacitat alta d'absorció de les possibles
emissions de la industria i una vulnerabilitat moderada als seus efectes. 

6.1.3.- Qualitat acústica de la zona 

Zona de sensibilitat acústica baixa

C2 – predomini del sol industrial

VALORS LÍMIT D'IMMISSIÓ EN DB(A)

Ld(7h-21h) Ld(21h-23h) Ld(23h-7h)

70 70 60

6.1.4.- Zonificació segons la protecció lluminosa

E3 – Protecció moderada

6.1.5.- Qualitat de les aigües potencialment afectades 

L'activitat es troba ubicada dins de la zona afectada per la conca hidrogràfica de la
Muga.  No es troba dins la zona d'afectació d'aqüífers destacables.
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Cal tenir en compte que es diposa d’abocament a llera però que aquest es fa a través
d’una  EDAR  pròpia  amb  els  seus  corresponents  separadors  de  greixos  i
d’hidrocarburs.

6.1.6.- Tipus i qualitat del sòl i subsòl i la seva caracterització 

L'activitat no fa cap tipus d'explotació del sòl o del subsòl amb el que no s’escau
considerar tipus de sòl.

6.2.- EMISSIONS AL MEDI

6.2.1.- Emissions a l’atmosfera

Com a focus contaminants de l'atmosfera hi ha fums i vapors provinents de la pròpia
activitat (grup electrògen, motors tèrmics).

Respecte  als  fums,  olors  i  vapors  de  la  pròpia  activitat  s'evacuaran  mitjançant
ventiladors  extractors  fins  punts  del  propi  recinte  on  puguin  dispersar-se
adequadament en l'atmosfera sense causar molèsties a tercers o mitjançant ventilació
natural. Els fums i olors dels motors tèrmics es generen de forma puntual provinents
dels tubs d’escapament dels vehicles.
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6.2.2.- Sorolls i vibracions

6.2.2.1.- Fonts emisores

Els focus emissors seran les diferents màquines de climatització de l’establiment.

El soroll serà puntual (vehicles) o continu (climatització)

Els  principals focus emissors fixes són les  màquines de climatització  marcades en
plànol  d'instal·lació  adjunt.  El  seu  nivell  d'emissió,  d'acord  amb  les  plaques  de
característiques i informació aportada per la propietat s'estima en un límit màxim de
56  dB(A).  Cal  tenir  en  compte  també  que  la  major  part  de  les   màquines  de
climatització són de tipus inverter cosa que fa que no funcionin sempre a màxima
capacitat.

L’activitat es troba molt allunyada d’edificis habitats (més de 150m) amb el que el
possible soroll que els arribi serà inapreciable.

6.2.2.2.- Classificació de la zona

L'activitat es troba en una zona classificada com de sensibilitat acústica baixa (C).

C2 – predomini del sol industrial

VALORS LÍMIT D'IMMISSIÓ EN DB(A)

Ld(7h-21h) Ld(21h-23h) Ld(23h-7h)

70 70 60

Notes:

• L’horari diürn, període comprès entre les 7 h i les 21 h (840 min).

• L'horari de vespres, període comprès entre les 21 h i les 23 h (120 min).

• L’horari nocturn, període comprès entre les 21 h i les 8 h (660 min).

• Valor límit d'immissió: nivell acústic mitjà existent durant un període de temps
determinat, mesurat en un lloc determinat.
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• Valor límit d'immissió a l'exterior: nivell acústic màxim permès dins un període
de temps determinat provinent d’un o diversos emissors  acústics situats al
medi exterior del centre receptor.

6.2.2.3.- Vibracions

Els  focus  que  poden  generar  vibracions,  tals  com  aparells  de  climatització,
compressors frigorífics, etc., es troben lluny de zones residencials o d’activitats veïnes
potencialment sensibles. Els nivells d’immissió a les zones residencials més properes
són inapreciables.

6.2.2.4.- Mesures per a reduir les emissions sonores a l'exterior

• Tots els aparells susceptibles d’emetre vibracions estan fixats a l’estructura
mitjançant  elements  antivibradors  tals  com  silent-blocs  o  sistemes
equivalents.

•  La  propietat  haurà  de  vetllar  pel  manteniment  correcte  dels  equips  i
maquinària.

6.2.2.5.- Emissions a l’atmosfera

L’establiment no disposa de cap focus d’emissió a l’atmosfera, ni vehiculada ni difusa per la

qual cosa la seva repercussió sobre la qualitat de l’aire del seu entorn és nul·la.
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6.2.3.- Consum d’aigua

L’ establiment té contractat el subministrament d’aigua potable a l’Ajuntament de la població

i, d’acord amb l’estadística que s’extreu dels darrers rebuts, el consum anual és d’uns 6.000

m3, utilitzats per a ús sanitari, en els serveis higiènics, i per al rentat dels vehicles i per al rec

de les zones enjardinades.

D’acord amb aquest consum i el règim d’utilització que se’n fa de l’aigua, els cabals puntuals

estimats són els següents:

 

-       Cabal Diari   = 2,5 m3/dia.

-       Cabal Punta = 20 m3/h.

-       Cabal Anual = 6.000 m3/h.
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6.2.4.- Aigües residuals

Les aigües residuals provenen dels serveis higiènics de l’establiment, del rentador de
camions  i  de  les  operacions  de  manteniment  i  neteja.  Totes  aquestes  aigües
s’aboquen a llera pública. Es disposa d’abocament a llera però que aquest es fa a
través  d’una  EDAR  pròpia  amb  els  seus  corresponents  separadors  de  greixos  i
d’hidrocarburs.

El cabal abocat serà baix (<55 litres / dia).  Les aigües residuals generades són

assimilables  a  abocaments  domèstics  amb  el  que  no  és  necessari  que

aquestes rebin cap tipus de tractament especial per tal d'adequar-se a la qualitat
del sistema de sanejament.

La propietat vetllarà per a que no s'aboquin substàncies prohibides a la xarxa pública
de  sanejament  tals  com  olis  i  matèries  viscoses,  dissolvents,  etc.,  d'acord  amb
l'establert al Decret 130/2003 pel que s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament.

L’establiment disposa d’instal·lacions de sanejament separatives consistents en tres
xarxes independents per als següents usos

• Aigües de pluja.

• Aigües residuals sanitàries.

• Aigües amb restes d’hidrocarburs.

Abans del seu abocament final, les aigües són sotmeses a tractaments previs, que
garanteixen que el seu impacte ambiental resulti pràcticament nul. La procedència,
cabals de producció i característiques d’aquests tractaments són els que tot seguit es
descriuen:

6.2.4.1.- Aigües de pluja

Els  tres  edificis  de  l’establiment  disposen  de  les  corresponents  canals  per  a  la
recollida de les aigües de pluja de les seves cobertes, els tubs de baixada fins les
arquetes de recollida i la xarxa d’evacuació fins al punt d’abocament.
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Pel  que fa  a  les  que es  recullen  en els  paviments,  discorreran pel  pendents  dels
mateixos fins una cuneta prefabricada i, des d’aquesta a la xarxa de recollida que les
conduirà al punt d’abocament.

6.2.4.2.- Aigües residuals sanitaries

Les aigües residuals sanitàries que es produeixen a l’activitat són, les derivades dels
aparells sanitaris situats als serveis higiènics, que es poden considerar assimilables a
les domèstiques. Tenint en compte que els potencials usuaris dels serveis higiènics
serà tot el personal  que treballa a l’establiment (unes cinquanta persones), amb una
jornada laboral  de 8  hores durant  300 dies  feiners  i  que el  consum per  persona
acceptable és de 30 litres, els cabals d’abocament previstos seran els que tot seguit
es justifica:

-          Cabal Diari = 50 . 30 = 1.500 l/dia (1,5 m3/dia).

-          Cabal Punta = 1.500/8 = 186,5 l/h  (0,1865 m3/h).

-          Cabal Anual = 1.500 . 300 = 450.000 l/any  (450 m3/h).

 

Aquestes aigües són evacuades a través de la corresponent xarxa de sanejament i,
previ pas per les arquetes de registre, són conduïdes a un equip de tractament, abans
del seu abocament a llera pública.

Les principals característiques d’aquest equip es recullen en el següent punt.

6.2.4.3.- Tractament de les aigües sanitàries.-

Es tracta d’un equip, decantador-digestor amb filtre biològic, que consisteix en un
dipòsit de material plàstic, dels que habitualment es troben al mercat, previstos per
anar  soterrats,  en  el  qual  es  produeix  una  sedimentació  primària,  amb  digestió
anaeròbica de fangs, seguida d’un tractament consistent en l’oxidació biològica de
matèria  orgànica  a  partir  de  microorganismes  i  amb aportació  d’oxigen.  La  seva
capacitat, que és de 9 m3, es va preveure per a cabals d’abocament sensiblement
superiors als assenyalats a l’apartat anterior.
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6.2.4.4.- Aigües amb restes d’hidrocarburs

En les operacions de transvasament de combustible que es duen a terme  a l’estació
d’emmagatzematge i subministrament, resulten gairebé inevitables petits vessaments
accidentals  de combustible (gas-oil).  També resulta  previsible que,  tant en aquest
indret com a la zona de rentat de vehicles, les aigües de pluja i/o rentat arrosseguin
petites quantitats de combustible, olis i greixos dels propis vehicles.

Per aquesta raó, els pendents del paviment de les zones destinades als vehicles es
van fer en una mateixa direcció, cap uns desguassos a partir dels quals surten les
xarxes de sanejament que condueixen les aigües a sengles equips de tractament,
abans de ser abocades al seu destí definitiu (la llera pública).

6.2.4.5.- Tractament de les aigües de l’Estació de Servei de combustible

Per a les aigües, amb possibles restes de combustible que es recullen en aquesta
zona,  es  disposa d’un equip de tractament  consistent  en un dipòsit  de polièster,
reforçat  amb fibra de  vidre,  previst  per  anar  soterrat  i  en el  qual  es  produeix  el
següent procés:

Els efluents entren al separador i, passant per la zona de sorrejament, a la qual es
dipositen els sòlids en suspensió que poguessin arrossegar,  són obligats a circular
pel  grup coalescent,  on  les  partícules  més petites  es  dipositen a la  superfície  de
l’aigua.

A mesura que s’acumulen partícules flotants, la boia de l’obturador va baixant, amb la
qual cosa es va reduint la sortida de l’aigua, puja el nivell hidràulic a l’interior del
separador i les partícules flotants arriben fins la sortida cap a l’exterior i d’aquesta
manera la boia de l’obturador recupera la seva posició natural, baixa el nivell hidràulic
dins el separador i l’aigua depurada pot seguir circulant amb cabal normal.

Amb aquest procés s’aconsegueix una separació dels hidrocarburs (i la resta de sòlids
en suspensió) de manera que els paràmetres determinants de la qualitat de l’aigua
resultant permeten el seu abocament a qualsevol xarxa de clavegueram o, com és
aquest cas, a una llera pública.

A la sortida del separador hi haurà una arqueta per permetrà la presa de mostres per
al control periòdic del nivell de qualitat de les aigües abocades.
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S’ha previst que en les operacions de neteja del paviment de l’estació o en episodis
de pluja importants, el cabal dels efluents a tractar per l’equip no superarà els 4 m3/h
per tant, considerant que el cabal nominal de tractament de l’equip és de 1,5 l/s.,
aquest serà més que suficient, per a la zona a qual serveix.

6.2.4.6.- Tractament de les aigües de la Zona de Rentat.-

El  pont  de  rentat  de  vehicles  disposa  del  seu  propi  equip  de  decantació  i
reaprofitament de l’aigua que es fa servir per a la neteja.

A més, hi ha un conjunt de canals de formigó, amb reixes metàl·liques, preparades
per a la recollida tant de les aigües pròpies del  rentat  com que de les possibles
aigües de pluja que, a través de la corresponent xarxa de sanejament, són conduïdes
a un equip de característiques similars al descrit a l’apartat anterior, excepte pel que
fa al cabal nominal de tractament que, en aquest cas, és de 6 l/s. Pel que fa als cabals
d’abocament previstos, s’han calculat d’acord amb els següents supòsits:

-          De les característiques que figuren en el catàleg del fabricant, es dedueix que
el  consum  d’aigua  que  es  produeix  durant  el  rentat  d’un  vehicle,  de  les
característiques dels que aquí es renten, és d’uns 600 l.

-          Del nombre de vehicles que composen la flota (100) i de la seva freqüència
habitual del rentat (cada 5 dies) es dedueix que el nombre de vehicles que passen per
l’indret cada dia és de cinc (20).

Sota aquests supòsits els cabals d’aigua que es produiran en el rentat seran:

-          Cabal Diari = 600 . 20 = 12.000 l/dia (12m3/dia).

-          Cabal Punta = 12.000/8 = 1.500 l/h  (1,5 m3/h).

-          Cabal Anual = 12.000 . 320 = 3.840.000 l/any  (3.840 m3/h).

6.2.4.7.- Abocament definitiu d’aigües residuals

Un cop  sotmeses  als  processos  de  tractament  descrits  als  apartats  anteriors,  les
aigües  residuals  són  recollides  per  la  xarxa  de  clavegueram existent  a  la  finca  i
abocades a la llera pública més propera. El punt d’abocament final és l’assenyalat al
plànol 12 i les coordenades UTM que li corresponen són X = 494176, Y = 4685096.
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Per aquest abocament, del qual es prenen les mostres i es fan els controls periòdics
preceptius, l’empresa disposa de la corresponent autorització atorgada per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

6.2.5.- Residus

La tipologia dels residus que es produeixen a l’establiment està en funció dels edificis
que el configuren.

Així, per exemple, a l’edifici d’oficines el residu predominant és el paper i el cartró,
propis  de  l’activitat  administrativa  que  s’hi  desenvolupa,  als  que  cal  afegir  els
consumibles  de  les  màquines  d’ofimàtica,  com  ara  tintes  (tòners)  d’impressores,
fotocopiadores, etc.

Pel que fa  a la nau destinada a magatzem, els residus típics que es produeixen són
els procedents dels envasos i/o embolcalls de les mercaderies, que es fan malbé, en
els quals hi predomina el paper, el cartró i el plàstic per bé que, en ocasions, també hi
ha la fusta procedent de caixes i/o paletes trencades.

Mentre que en el taller de reparació i manteniment, es produeixen els residus propis
de la seva activitat, es a dir, aquelles peces o líquids que pel seu desgast i/o avaria
són substituïdes dels vehicles.

Entre les peces de recanvi més usuals destaquen els pneumàtics, els filtres d’aire i de
combustible, les bateries i els elements metàl·lics i de plàstic de rebuig mentre que
els líquids habituals són els procedents dels equips de i de frenada, així com els olis
de lubrificació dels motors i els hidràulics.

La gestió d’aquests residus es té contractada amb empreses externes, es disposa dels
contenidors assenyalats als plànols de planta  i segons la declaració anual de residus
que l’empresa fa voluntàriament, amb motiu de la gestió ambiental ISO 14001/2004,
la producció del darrer any tancat (2005) ha estat la que s’indica a la següent taula
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Resum de residus de 2015 i de 2016

En general

Es  disposaran  contenidors  específics  per  emmagatzemar  les  diferents  classes  de
residus, fomentant la recollida selectiva.

La  gestió  de  residus  es  farà  mitjançant  gestor  de  residus  autoritzat  (productes
químics i envasos) o bé, els que són assimilables com a residus domèstics, es deixaran
en contenidors per a la recollida per part dels serveis municipals de neteja.

Es complirà amb la normativa DL 1/2009 de 21 de juliol, reguladora de residus.

Els residus originats per l’activitat de tipus domestic es retiraran del local cada vespre
fins  els  contenidors  de  la  vila  perquè  els  serveis  municipals  d’escombraries  se’ls
emportin  amb  excepció  dels  residus  perillosos  que  es  duran  directament  a  la
deixalleria.

Pont de Molins, octubre de 2017

Lluís Sànchez Reina
Enginyer Tècnic Industrials

Col·legiat 15.601G al C.E.T.I.G.
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7.- PLÀNOLS



7.1.- ÍNDEX PLÀNOLS 

0 - PLANTA GENERAL

Plànol 0.1 SITUACIÓ 1/5.000 (A1) -  1/10.000
(A3)

Plànol 0.2 DISTRIBUCIÓ ÀMBITS 1/1.000 (A1) -  1/2000 
(A3)

1- CAMPA APARCAMENT

Plànol 1.1 DISTRIBUCIÓ APARCAMENTS 1/750 (A1) -  1/1500 
(A3)

Plànol 1.2 INSTAL.LACIONS AIGUA I SANEJAMENT 1/750 (A1) -  1/1500 
(A3)

Plànol 1.3 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 1/750 (A1) -  1/1500 
(A3)

Plànol 1.4 DETALLS DEPURADORA (I). SECCIÓ LONGITUDINAL 1/25 (A1) -  1/50 (A3)

Plànol 1.5 DETALLS DEPURADORA (II). SECCIONS TRANSV. I 
DECANTADOR PREVI 1/25 (A1) -  1/50 (A3)

Plànol 1.6 DETALLS DEPURADORA (III). ARQUETES I i II 1/20 (A1) -  1/40 (A3)

Plànol 1.7 DETALLS DEPURADORA (IV). ARQUETA IMPULSIÓ I 
ARMARI 1/25 (A1) -  1/50 (A3)

2- OFICINES 1

Plànol 2.1 PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 2.2 PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓ 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 2.3 PLANTA BAIXA. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 2.4 PLANTA PRIMERA. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 2.5 ALÇAT I SECCIÓ. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 2.6 PLANTA COBERTA. DISTRIBUCIÓ MÀQUINES 
CLIMATITZACIÓ 1/50 (A1) -  1/100 (A3)



3- NAU LOGÍSTICA 1

Plànol 3.1 PLANTA DISTRIBUCIÓ 1/150 (A1) -  1/300 
(A3)

Plànol 3.2 PLANTA SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/150 (A1) -  1/300 
(A3)

Plànol 3.3 ALÇAT I SECCIÓ. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

1/100 (A1) -  1/200 
(A3)

1/150 (A1) – 1/300 
(A3)

4- TALLER

Plànol 4.1 PLANTA DISTRIBUCIÓ 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 4.2 PLANTA SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 4.3 ALÇAT I SECCIÓ. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

5- ANNEX OFICINES 1

Plànol 5.1 PLANTA BAIXA I PRIMERA. DISTRIBUCIÓ I ALÇATS 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 5.2 PLANTA BAIXA I PRIMERA. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.
SECCIONS 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

6- NAU LOGÍSTICA 2

Plànol 6.1 PLANTA DE CONJUNT 1/200 (A1) -  1/400 (A3)

Plànol 6.2 PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ 1/100 (A1) -  1/200 (A3)

Plànol 6.3 PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓ 1/100 (A1) -  1/200 (A3)

Plànol 6.4 PLANTA BAIXA. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/100 (A1) -  1/200 (A3)

Plànol 6.5 PLANTA PRIMERA. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/100 (A1) -  1/200 (A3)

Plànol 6.6 ALÇAT I SECCIÓ. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/100 (A1) -  1/200 (A3)

Plànol 6.7 PLANTA COBERTA. DISTRIBUCIÓ MÀQUINES 
CLIMATITZACIÓ 1/100 (A1) -  1/200 (A3)



7- BENZINERA

Plànol 7.1 DISTRIBUCIÓ I SECCIÓ 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.2 INSTAL.LACIONS 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.4 INSTAL.LACIONS SANEJAMENT 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.5 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.6 ZONES CLASSIFICADES 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.7 SECCIÓ I DETALLS SEPARADOR D’HIDROCARBURS 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 7.8 DETALL ETAPES DE SOTERRAMENT DEL TANC 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

8- TREN DE RENTAT

Plànol 8.1 PLANTA. DISTRIBUCIÓ 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 8.2 PLANTA. INSTAL.LACIONS SANEJAMENT 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

Plànol 8.3 DETALLS SEPARADOR D’HIDROCARBURS 1/50 (A1) -  1/100 (A3)

9- CABINA DE CONTROL

Plànol 9.1 PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ. DISTRIBUCIÓ I 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 1/50 (A1) -  1/100 (A3)
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