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1. 1. L'assignatura de Gestió deL'assignatura de Gestió de
Projectes Projectes 

1.1. Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura 

1.1.1. Específiques:
25. CE18. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes. 

34. D29. Coneixements de redacció i presentació de documents tècnics. 

35. D30. Coneixements de metodologia, organització i gestió de projectes 

36. D31. Coneixements de normativa, legislació i tramitació de projectes. 

37. D32. Capacitat per a realitzar projectes de productes, màquines, mecanismes, i instal·lacions. 

38. D42. Coneixements de les eines de disseny per a aplicar-les en projectes de disseny i re-disseny de
productes 

39. D43. Coneixements de la metodologia del disseny 

41. D57. Capacitat pràctica de re-disseny de productes 

42. D58. Coneixements pràctics de metodologia de disseny industrial. 

43. D60. Coneixements pràctics de disseny i desenvolupament de components i productes complexos. 

44. D61. Coneixements pràctics de disseny de detall de productes. 

45. D63. Capacitat per a redactar, desenvolupar i dirigir un projecte integral d'enginyeria en l'àmbit
del disseny industrial i el desenvolupament del producte

46.  D64.  Capacitat  per  al  maneig  d'especificacions,  reglaments,  normes  tècniques  i  la  legislació
necessària per al desenvolupament de la professió.

49. D9. Capacitat per a l'anàlisi i resolució de problemes de disseny de màquines i mecanismes. 

1.1.2. Generals
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell  1:  Dur a terme les tasques encomanades en el  temps

previst,  tot  treballant  amb  les  fonts  d'informació  indicades,  d'acord  amb  les  pautes  marcades  pel
professorat.

2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les
orientacions  bàsiques  donades  pel  professorat,  decidint  el  temps  que  cal  emprar  per  a  cada  tasca,
incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una
tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal
dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.

4.  APRENENTATGE  AUTÒNOM:  Detectar  mancances  en  el  propi  coneixement  i  superar-les
mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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5. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre
de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i
gramatical.

6. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a
terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un
estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.

7. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient
en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant
les estratègies i els mitjans adequats.

8. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres
persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions;
participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

9.  EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell  1:  Tenir  iniciatives  i  adquirir  coneixements  bàsics
sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees
com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar oportunitats.

10. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous
objectes o solucions noves, amb una visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci
partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.

11. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per
a la creació i  gestió de projectes,  aplicar  solucions sistèmiques a problemes complexos i  dissenyar  i
gestionar la innovació en l'organització.

12.  EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer  i  comprendre  l'organització d'una empresa  i  les
ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la
planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

13. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la
situació global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplinària així com el desenvolupament humà
sostenible, i reconèixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.

14. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat  i els
codis deontològics de la professió en el disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.

15. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social,
econòmica i ambiental en aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament
humà i la sostenibilitat.

16.  SOSTENIBILITAT  I  COMPROMÍS  SOCIAL:  Conèixer  i  comprendre  la  complexitat  dels
fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la
globalització  i  la  sostenibilitat;  habilitat  per  usar  de  forma  equilibrada  i  compatible  la  tècnica,  la
tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

17.  TREBALL  EN EQUIP -  Nivell  1:  Participar  en  el  treball  en  equip  i  col·laborar-hi,  un  cop
identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia
que s'ha de seguir.

18. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant
amb eficàcia i

afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
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19.  TREBALL EN EQUIP - Nivell  3:  Dirigir  i  dinamitzar grups de treball,  resolent-ne possibles
conflictes, valorant el treball  fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la
presentació dels resultats generats. 

20. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre
més,  o  realitzant  tasques  de  direcció  amb  la  finalitat  de  contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb
pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

21. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats
d'informació  i  utilitzar  les  col·leccions,  els  espais  i  els  serveis  disponibles  per  dissenyar  i  executar
cerques simples adequades a l'àmbit temàtic. 

22.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS  D'INFORMACIÓ  -  Nivell  2:  Després  d'identificar  les
diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i
executar-ne  una  bona  estratègia  de  cerca  avançada  amb  recursos  d'informació  especialitzats,
seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.

23.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS  D'INFORMACIÓ  -  Nivell  3:  Planificar  i  utilitzar  la
informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una
reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats. 

24.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS  D'INFORMACIÓ:  Gestionar  l'adquisició,  l'estructuració,
l'anàlisi  i  la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat  i valorar de forma crítica els
resultats d'aquesta gestió. 

1.2. Metodologies docents 
Mètode expositiu / lliçó magistral: És la presentació d'un tema estructurat lògicament amb la finalitat

de  facilitar  informació  organitzada  seguint  criteris  adequats  a  un  objectiu  determinat.  Aquesta
metodologia se centra fonamentalment en l'exposició oral per part del professorat dels continguts sobre la
matèria objecte d'estudi.

Classe  expositiva  /  participativa:  Assumint  les  característiques  del  mètode  expositiu,  la  classe
expositiva participativa incorpora espais per a la participació i  intervenció de l'estudiantat  mitjançant
activitats de curta durada a l'aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l'estudiantat sobre
temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb el plantejament teòric exposat.

Aprenentatge cooperatiu : Enfocament interactiu de l'organització del treball a l'aula i fora de l'aula en
el qual l'estudiantat és responsable del propi aprenentatge i de l'aprenentatge dels companys i companyes
en una situació de corresponsabilitat per assolir fites comunes.

Resolució d'exercicis i problemes : Situacions en què es demana a l'estudiantat que desenvolupi les
solucions adequades o correctes mitjançant l'aplicació de procediments de transformació de la informació
disponible i la interpretació delsresultats. 

Aprenentatge basat en projectes : Mètode d'aprenentatge que té com a punt de partida un problema
dissenyat pel professorat i que l'estudiantat ha de resoldre o en el qual l'estudiantat du a terme un projecte
en  un  temps  determinat  per  resoldre  un  problema  o  abordar  una  tasca  mitjançant  la  planificació,  el
disseny i la realització d'una sèrie d'activitats.

L'aprenentatge per descobriment és la base d'aquests mètodes. La informació de partida subministrada
pel  professorat  és  incompleta  i  l'estudiantat  ha  de  complementar-la  mitjançant  l'estudi  de  les  fonts
adequades. La solució no ha de ser única. 

Estudi de casos : Anàlisi  intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat  de
conèixer-lo,  interpretar-lo,  resoldre'l,  generar-ne  hipòtesis,  contrastar-ne  les  dades,  reflexionar-hi,
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completar-ne  coneixements,  diagnosticar-lo  i,  en  ocasions,  assajar-ne  els  possibles  procediments
alternatius de solució. 

1.2.1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
L'objectiu general de l'assignatura és dotar als alumnes dels coneixements que possibilitin l'aplicació

dels estudis d'enginyeria realitzats en la realització de projectes de productes i instal·lacions.

Conèixer  i  comprendre  l'organització  d'una empresa  i  les  ciències  que  regeixen  la  seva  activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials
i comercials, la qualitat i el benefici.

Conèixer  i  comprendre la complexitat  dels fenòmens econòmics  i  socials  típics  de la societat  del
benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat. 

Comunicar-se de forma oral  i  escrita  amb altres persones  sobre els  resultats  de l'aprenentatge, de
l'elaboració  del  pensament  i  de  la  presa  de decisions;  participar  en debats  sobre  temes  de la  pròpia
especialitat.

Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb  la  finalitat  de  contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb  pragmatisme  i  sentit  de  la
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Gestionar  l'adquisició,  l'estructuració,  l'anàlisi  i  la  visualització  de  dades  i  informació  de  l'àmbit
d'especialitat i valorar deforma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement. 

1.2.2. Hores totals de dedicació de l'estudiantat 
Dedicació total: 150h 

Grup gran/Teoria: 30h 20.00% 

Grup petit/Laboratori: 30h 20.00% 

Aprenentatge autònom: 90h 60.00% 

1.3. Continguts 

1.3.1. -Teoria de projectes 
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut: 

De forma específica es pretén introduir als alumnes en els procediments i mètodes per a la correcta
realització dels projectes industrials:  la comprensió dels conceptes bàsics per projectar,  l'aplicació de
metodologies de treball (tant en grup com individuals) per al desenvolupament de projectes, l'anàlisi dels
problemes  a  solucionar  i  dels  condicionants  que  envolten  la  realització  de  projectes  i,  finalment,  i
l'avaluació de les solucions adoptades en el desenvolupament del projecte. 

Descripció. Activitats vinculades: 

El  plantejament  pedagògic  consisteix  en  ajudar  als  alumnes  a  resoldre  els  problemes  que  se'ls
plantegen, mitjançant la supervisió del seu treball i les classes de suport necessàries, així com avaluar el
treball realitzat iquin ha de ser el seu desenvolupament dintre de les limitacions d'una assignatura. 

Objectius específics: 
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- Teoria general del projecte.

Exercici de la professió. Atribucions professionals. L'Administració. Col·legis professionals.
Els  documents  tècnics.Projectes  de  productes:  Estructura  i  contingut.  Normativa.  Disseny
industrial.  Eco-disseny.   Innovació  de  nous  productes.  Projectes  d'instal·lacions:  Estructura  i
contingut. Projectes d'activitats. Normativa. Tramitació dels projectes.

-Gestió de Projectes 

Es pretén introduir als alumnes en els procediments per a la gestió dels projectes industrials. 

Conèixer  i  experimentar  tots  els  processos  fonamentals  en  la  planificació  de  treballs  i
projectes.  Pretenem que  l'alumne  sigui  capaç  de  planificar,  controlar  i  gestionar  un  projecte
Planificació, programació i control de projectes 

-Pràctiques de laboratori 

Es pretén que els alumnes coneguin les eines informàtiques existents per a l'elaboració de
projectes.  Solució  de  problemes  plantejats  que  necessiten  desenvolupar-se  amb  eines
informàtiques.  Pràctiques  utilitzant  programari  específic  per  realitzar  projectes  de màquines  i
aparells,  projectes  d'instal·lacions,  representació  de  formes  constructives  i  representació
d'instal·lacions 

1.4. Sistema de qualificació 
La nota serà una mitjana ponderada de les notes de curs.

Ponderació: NF = 0,40 * Teoria + O,40 * Pràctiques + 0,2 * Laboratori

Tipus de proves: Controls i exàmens.

1.5. Normes de l’assignatura
A les classes no es podran entrar menjars i/o begudes, ni consumir-les. Tampoc es podran entrar a

classe patins, patinets, monopatins o altres estris similars.

No es podrà entrar a l’aula un cop començada la classe.

A les classes no es podran utilitzar mòbils, ni reproductors de música o vídeo, i per tant no es podran
fer fotos, ni fer trucades, ni enviar missatges. Els mòbils estaran apagats o en silenci. Si malgrat això algú
rep una trucada mai la contestarà a l’aula: sortirà de la classe i s’esperarà fora fins la pausa o el final de
la classe.

A les  proves,  classes  i/o  exàmens  no  es  podrà  usar  el  mòbil  com a  calculadora.  Si  no es  porta
calculadora s’hauran de fer els càlculs a mà.

En  els  exàmens  no  es  podrà  deixar  ni  intercanviar,  cap  tipus  de  material:  calculadores,  tipp-ex,
bolígrafs, etc.

A les classes de teoria no es podrà usar cap tipus d’ordinador, ni altre enginy (tablet, etc.), excepte als
laboratoris en les que els alumnes poden usar portàtils propis però no altres enginys.

Els alumnes que desitgin agafar apunts de classe ho faran pel mètode tradicional de paper i bolígraf (o
llapis). No es permet fer cap tipus d’enregistrament.

Els alumnes que no realitzin les pràctiques de laboratori, els treballs de classe o les activitats dirigides
el dia previst no les podran recuperar i no tindran nota però comptaran per la mitjana. En el cas de que es
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tracti d’una classe de laboratori l’alumne haurà de fer pel seu compte la pràctica (sense ser avaluada) per
presentar-la quan sigui necessari (plànols d'un projecte ,etc.).

 Per a les practiques de laboratori és obligatori que els alumnes accedeixin al programari amb els seu
compte d'alumne. No es poden fer pràctiques com a “convidat”.

Si  algun  alumne  ha  d’expressar  algun  suggeriment,  comentari  o  queixa  pel  desenvolupament  o
incident  en  una  classe  de  teoria,  pràctica  o  laboratori  es  recomana  que  es  posi  en  contacte  amb el
professor responsable de l’assignatura.

L’assignatura és presencial i no s’atendran consultes telefòniques ni telemàtiques.

1.5.1. Programari de control d'aula i privacitat
Durant les classes de laboratori els professors podran fer ús del programa iTalc (o altres de semblants

característiques), iTalc és un programari de control d'aula, ideal per a la gestió d'aules TIC. Es tracta d'un
programari que ens permet controlar els equips dels nostres alumnes a distància, bloquejar la pantalla,
etc.

Gràcies a aquesta aplicació podem fer un seguiment de l'activitat de cada alumne en el seu ordinador,
sense  necessitat  d'abandonar  el  nostre  lloc.  Si  durant  la  navegació  per  les  diferents  computadores
observem que un alumne està perdent el temps podem fer captures del que està fent abans de prendre el
control del seu ordinador i tenir-ho en compte per a la nota de la pràctica.

El professor pot bloquejar les diferents estacions de treball  per impedir que l'alumnat es distregui,
enviar-los missatges de text i compartir la seva pantalla (de l'alumne) amb la resta dels alumnes. També
permet  al  professor  reiniciar  i  apagar  els  equips  de forma  remota.  Quan el  professor  utilitza  aquest
programari pot tenir el control absolut de l'ordinador de l'alumne per això és important recordar que, en
els laboratoris de l'assignatura, l'alumne no té garantida la seva privacitat. Si el professor pren el control
de l'ordinador de l'alumne, aquest perd el control de totes les aplicacions que estigui usant i el control
d'aquestes passa automàticament al professor.
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1.6. Lectura complementària del capítol: Elaboració de materials 
escrits

El professional sovint necessita redactar i elaborar materials de suport per a la seva activitat docent i
de recerca: apunts, problemes, pràctiques, etc. Generalment, aquesta feina es fa mitjançant processadors
de textos i programes d’edició. 

Amb la finalitat  que el lector assoleixi o millori  les seves habilitats per a una presentació correcta
d’aquests materials escrits, d’una banda, i una estructuració adequada de la informació que contenen, de
l’altra,  en  milloren  la  qualitat  visual  i  en faciliten  la  consulta,  alhora  que  permeten  fer  el  text  més
entenedor i didàctic és per això que recollim una sèrie de recomanacions pel que fa a la presentació i
l’edició. 

El contingut d’aquest apartat és un extracte de la “Guia 3, lingüística pràctica. Disseny i elaboració de
materials  docents” del Servei de Llengües i  Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Recomanem al lector que vulgui ampliar els seus coneixements consulti directament aquesta obra.

1.6.1. Compaginació
En aquest apartat es fan algunes indicacions per facilitar al lector l’elaboració dels materials docents i

de recerca des d’un punt de vista gràfic, és a dir, perquè la presentació mantingui una coherència visual,
alhora que afavoreixi la llegibilitat i la comprensió. 

Tot  i  que sols  són recomanacions  estilístiques,  els  models  tradicionals  en què es basen tenen en
compte tots els aspectes relacionats amb la lectura i la comprensió del text. 

A  més,  com  que  els  materials  habitualment  s’elaboren  mitjançant  programes  informàtics,  les
indicacions s’han adequat als criteris generals d’autoedició i als programes més utilitzats. 

Així mateix, s’ha tingut en compte que es puguin aplicar a l’edició amb mitjans reprogràfics o en una
impremta, atès que una presentació correcta de l’original facilita les operacions que es duran a terme en
les fases posteriors. 

1.6.2. Paper 
Cal  utilitzar  paper  mida  A4  vertical  (210  x  297  mm),  el  qual,  a  més  de  ser  l’estàndard  més

generalitzat, és el format predeterminat de la majoria de processadors de textos. 
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1.6.3. Redacció per una cara o dues 
És important decidir des del primer moment si el document final es presentarà redactat per una cara o

per  les  dues,  ja  que afecta  diverses  decisions  com ara els  marges,  la ubicació  de la  numeració o la
plantilla  de document  que hem de seleccionar  al  nostre processador  de textos.  En el  quadre següent
exemplifiquem els ítems que afecten aquesta decisió en un dels programes de processament de textos
més usats. 

1.6.4. Marges 
Els marges que recomanem per a un DIN A4 són els següents:

• Superior: 20 mm 

• Inferior: 25 mm 

• Esquerre (exterior si és a dues cares): 25 mm 

• Dret (interior si és a dues cares): 20 mm 

Excepcionalment, ens podem veure en la necessitat de compaginar un document amb columnes; en
aquest cas heu de mantenir els mateixos marges, elaborar el document amb dues columnes i deixar un
espai entre columna i columna (corondell) de 5 mm. 
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1.6.5. Tipografia 
Dins aquest apartat us donarem recomanacions per aconseguir un bon ús del tipus de lletra i de tots

els elements que s’hi relacionen: interlineat, estils, llegibilitat, etc. 

1.6.5.1.Tipus de lletra 

Usarem dos tipus fonamentals de lletra: 

Per als títols d’una certa entitat (capítol, apartat) utilitzarem una família de lletra de pal sec, com ara
l’Arial o l’Helvètica ; com que aquesta última no està tan difosa com la primera, us aconsellem que useu
l’Arial perquè s’hi assembla molt. 

Per als títols menors (subapartats) i el text en general farem servir una lletra romana –com ara la
Times–, la qual, gràcies als acabaments que conté, facilita la lectura; la seva missió és fer un text llegible
i atractiu, però sense cridar massa l’atenció, cosa que ens distrauria. 

Aquests dos tipus de lletra són absolutament estàndards i no tindreu cap dificultat per trobar-los al
vostre ordinador, ja que formen part del catàleg de lletres TrueType, els quals, alhora, poden imprimir-se
en qualsevol tipus d’impressora. Si la impressió final es fa amb mitjans externs (reprografia, impremta),
aquest tipus de lletra –com també els PostScript– són d’ús normal en el món de les arts gràfiques. 
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Pel  que  fa  a  la  dimensió  d’aquestes  lletres  –el  que  normalment  s’anomena  cos–,  tot  seguit  us
proposem una escala distribuïda segons els nivells d’informació. 

Exemple del tipus de lletra que es pot utilitzar per a cada nivell d’informació:

Cada lletra té unes característiques pròpies, pensades pel dissenyador que la va crear. Per tant, si no és
estrictament necessari, convé que no modifiquem els paràmetres que trobem per defecte pel que fa a la
lletra (interlletratge, inclinació de la cursiva, etc.), ja que podríem afectar negativament la bona lectura
del document. 

1.6.5.2.Interlineat 

Pel que fa a la distància entre línies (interlineat), resulta especialment rellevant en el que s’anomena
cos bàsic del document o text principal, ja que és l’element que ha de facilitar la lectura. Us recomanem
utilitzar l’opció definida per defecte al vostre programa de processament de textos, que normalment serà
el 120% del cos general del document. Així, si el text és redactat en cos 10, l’interlineat recomanable
serà de 12, si el  cos de lletra és 11, l’interlineat serà de 13, independentment del tipus de lletra que
seleccionem. 

Quant a la resta de nivells, normalment no trobarem expressions de dues línies en un títol de capítol o
d’apartat. Tot i això, també és recomanable mantenir la proporció del 120% esmentada abans. Si trobem
algun títol de capítol que s’hagi de compondre amb dues línies i veiem que és excessiu aquest increment
del  120% (la  qual  cosa equivaldria  a un interlineat  de  21,6 per  al  cos  18),  podem reduir  una mica
l’interlineat, però sempre respectant que la seva mida sigui una mica superior a la del cos de la lletra. 

1.6.5.3. Majúscula i minúscula 

Sempre cal utilitzar majúscula i minúscula per als títols; la negreta és prou distintiva i, a més, sempre
costa  més  llegir  un  text  fet  únicament  amb  majúscula.  Recordeu  que  les  majúscules  només  s’han
d’utilitzar en els casos en què és necessari, atès que si se n’abusa perden aquesta funció específica. 
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1.6.5.4. Estils 

És important acostumar-se a utilitzar els estils a l’hora de confeccionar el document. Un estil conté
una  sèrie  d’instruccions  de  format  d’un  paràgraf,  les  quals  són  aplicades  automàticament  tan  sols
seleccionant  el  nom  de  l’estil.  Inicialment,  aquestes  opcions  es  reservaven  per  als  programes  de
compaginació, però avui dia ja són d’ús normal en els processadors de textos més habituals, 

Els  estils  són  especialment  importants  a  l’hora  de  crear  documents  llargs;  usant  estils  no  cal
seleccionar i aplicar repetidament els atributs de format a cada paràgraf. Es pot canviar l’aparença de tot
el document canviant ràpidament d’estil. Un estil recull el tipus de lletra, el cos i l’interlineat, l’alineació
del paràgraf, les línies que ha de contenir com a mínim (vídues –la primera línia d’un paràgraf quan
queda al final d’una pàgina– i òrfenes –l’última línia d’un paràgraf quan queda sola a la part superior de
la  pàgina–),  fins  i  tot  l’idioma,  per  poder  aplicar-hi  després  el  diccionari  que  hi  ha  incorporat  al
programa. 

Els  estils  són  fonamentals  si  hi  ha  diverses  persones  que  treballen  sobre  el  mateix  document.
D’aquesta  manera,  no  cal  que  els  diversos  redactors  es  preocupin  per  memoritzar  totes  les
especificacions tipogràfiques; només cal aplicar-hi l’estil corresponent i tindran garantida l’homogeneïtat
del document. D’aquesta manera, no cal que els diversos redactors es preocupin per memoritzar totes les
especificacions tipogràfiques; només cal aplicar-hi l’estil corresponent i tindran garantida l’homogeneïtat
del document. 

1.6.6. Numeració de les pàgines 
El número de pàgina (anomenat foli en terminologia de les arts gràfiques) es col·loca generalment

arran dels marges externs del text: folis senars a caixa del marge dret i parells a caixa del marge esquerre.
La foliació es col·loca normalment amb la mateixa tipografia, el mateix cos i el mateix estil  del text
principal. 

El tipus de foli més habitual és el numèric, en el qual només es fa constar el número de pàgina. En
algun cas especial també s’utilitza el foli explicatiu o literari, el qual portaria, a més, un petit text que
indica  el  nom  del  llibre,  el  del  capítol,  etc.  Aquesta  opció  és  útil  si  fem  servir  algun  tipus
d’encapçalament a cada pàgina del document. 

Tot  i  això,  també és molt  correcta  l’opció tradicional  de col·locar la numeració a peu de pàgina,
centrada  i  amb  la  mateixa  tipografia  que  la  resta  del  text.  No  ens  ha  de  causar  cap  problema  de
compaginació, ja que els processadors de textos reserven un espai de la pàgina per a aquests elements.
Recordem, igualment, que és important numerar totes les pàgines i correlativament per evitar qualsevol
mena de confusió. 

1.6.7. Tabuladors 
Quan desenvolupeu la redacció del text i trobeu que cal crear un espai més llarg del que és habitual,

no s’han de col·locar mai 2 espais seguits: sempre és millor utilitzar els tabuladors per ajustar elements
que  han  de  sortir  separats  (per  exemple,  els  elements  de  les  taules).  Els  programes  de  composició
amplien o redueixen els espais entre paraules per encaixar el text dins l’amplada de la línia. 

És  més  fàcil  canviar  l’amplada  del  sagnat  d’un  paràgraf  amb el  comandament  corresponent  que
redefinir la tabulació. També poden fer-se canvis globals de sagnat sense afectar la tabulació (modificant
els estils), si és possible des del mateix regle de tabulació. 
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1.6.8.  Inici del paràgrafs
Es pot fer ús de la primera línia entrada dins el text: es fa per distingir un paràgraf de l’altre, però

també s’usa el doble interlineat.

1.6.9. Finals de línia 
Dins aquest apartat  us donarem recomanacions referents als finals de línia:  la composició general

(justificació), la disposició de les paraules (partició de mots) i la disposició de les expressions (separació
d’expressions). 

1.6.9.1.Justificació de paràgrafs 

Abans d’iniciar la redacció del document cal decidir el tipus de paràgraf que farem servir. Segons
l’acabament de les línies hi ha dos tipus de composicions: la composició justificada –que fa que totes les
línies acabin igual– o la composició en bandera, és a dir, amb marges variables, deixant que les paraules
determinin el final de la línia. Per al tipus de materials que s’elaboren, normalment en formats tipus A4,
us aconsellem que opteu per la primera, ja que hi ha prou espai perquè flueixi tot el text. 

És millor no usar un salt de línia manual (polsar la tecla de retorn) per acabar una línia que no sigui
final  de  paràgraf.  Això faria  començar  un  paràgraf  nou  (que  pot  tenir  característiques  diferents  del
precedent segons el quadre d’estils). 

En aquest tipus de composició cal evitar que coincideixin síl·labes, mots o quantitats iguals a final de
línia en dues línies consecutives. 

1.6.9.2.Partició de mots a final de línia 

Pel que fa al paràgraf, el segon aspecte que cal decidir és si es parteixen les paraules a final de línia.
Us recomanem que, com a norma general, no partiu els mots a final de línia.

Si escolliu aquesta opció o necessiteu partir  mots,  heu de tenir en compte que tots els programes
parteixen automàticament les línies dins un paràgraf, segons uns algorismes propis per mitjà dels quals el
sistema busca el punt més adequat per encaixar la línia. Segons un diccionari intern selecciona els punts
de divisió per ordre de preferència. 

Com que aquests programes no poden garantir una separació òptima, heu de tenir en compte unes
quantes regles: 

• No poden haver-hi més de tres línies dividides consecutives. 

• Com a mínim han de quedar tres caràcters abans i després del guionet. 

• Separeu només les paraules de cinc caràcters o més. 

• Utilitzeu el punt de divisió preferent. 

– Partiu els mots compostos al final del primer mot (celobert). 

– Separeu els mots pel prefix (trans-oceànic). 

– Eviteu les combinacions malsonants (cul-pable). 

– Partiu els verbs que porten guionet després d’aquest (anem-hi). 

• No separeu l’última línia d’un paràgraf. 

•  Manteniu  en  la  mateixa  línia  els  grups  que  són  inseparables:  diftongs,  triftongs,  dígrafs  que
representen un sol so, unitats consonàntiques i abreviacions. 

• Vigileu que el programa segueixi les normes de divisió sil·làbica del català: 

20



– Separeu al final de la ratlla els grups de lletres següents: -rr-, -ss-, -sc-, -ix-, -tj-, -tg-, -tx-,
-tz-, -l.l-. (oscil-laci., expres-si., horit-zontal).

– No separeu els grups de lletres següents: -gu-, -qu-, -ll-, -ny-. 

– Destrieu els elements que integren un mot compost. 

Com es pot veure, la divisió de paraules depèn molt de la qualitat del diccionari del processador;
encara que aquests diccionaris són altament personalitzables per a l’usuari concret (permeten en molts
casos l’ampliació i fins i tot la redefinició), requereixen una revisió bastant acurada del resultat final. Per
tant, us reiterem la recomanació de text justificat i sense partició de paraules perquè, a part de ser el
sistema més còmode, dóna sensació d’ordre i no dificulta la lectura. 

1.6.9.3.Separació d'expressions a final de línia

Cal  vigilar  com queden  separades  les  expressions  a  final  de  línia,  ja  que  no  són  adequades  les
separacions de termes entre els quals hi ha dependència o complementarietat. 

Així, no podrem separar: 

– Quantitat i magnitud (tant si és desplegada com si és expressada amb un símbol) 

– Dates 

– Noms propis 

– Abreviacions 

– Tractaments protocol·laris 

– Correlacions numerals 

Normalment la solució consistirà a baixar tot el bloc a la línia següent, tal com es pot veure en aquests
exemples: 
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1.6.10. Línies de punts conductors 
Les  línies  de  punts  conductors  són  un  conjunt  de  caràcters  successius  (normalment  punts)  que

relacionen passatges de text separats per una columna. Normalment s’utilitzen als índexs, per traçar una
línia d’unió entre el títol de l’apartat i el número de pàgina:

2.3.2. Enfocament........................................................................................ 42 

2.3.3. Deflexió................................................................................................. 45 

2.3.4. Pantalla i reticles ............................................................................ 49 

No s’han de teclejar els punts successius; normalment els processadors creen els punts com una de les
opcions d’ompliment de tabulació. 
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1.7. Lectura complementària del capítol: Criteris d’avaluació per la 
presentació final del Treball Final de Grau a l'EPSEVG

Secció Pes Descripció del criteri d’avaluació
Format
(document)

10% Redacció i correcció lingüística
La redacció és clara i coherent amb la informació. Les frases són sintàcticament correctes, ben 
organitzades en paràgrafs, sense faltes d’ortografia i s’utilitza adequadament els signes de 
puntuació. L’estil i el vocabulari tècnic utilitzats són els apropiats al camp d’estudi del TFG

10% Estructura i organització
La memòria té un aspecte estètic agradable, inclou un índex i les pàgines estan numerades 
correctament. L’estructura en apartats i subapartats facilita la seva lectura. La informació de les 
taules i les figures és perfectament visible i tenen els corresponents peus de taula i de figura.

Contingut
(document)

15% Descripció de justificació i objectius
Es fa una correcta descripció de la situació de partida, i es justifica el tema i els objectius del 
TFG. Cadascun dels objectius està exposat de forma clara i concreta, i si és el cas, s’indica la 
priorització dels diferents objectius plantejats.

30% Descripció i discussió de metodologies i resultats 
(Metodologies informàtiques (pes1/3))
(Aplicació de les Met.Informàtiques (pes2/3))
Els resultats exposats es deriven de forma lògica de la metodologia utilitzada. Aquests resultats 
es presenten  de forma clara,  s’interpreten des d’un punt de vista crític i amb rigor científic, i es 
relacionen amb coneixements previs i realitats anàlogues en un context més ampli.

10% Descripció de conclusions
Les conclusions són sintètiques i ordenades i donen resposta als objectius plantejats inicialment. 
En cas de no complir algun dels objectius, es justifica adequadament el per què. S’exposen 
elements no tractats al TFG i es proposen possibles extensions d’aquest treball

5% Bibliografia
Totes les fonts d’informació citades estan referenciades de forma completa i ordenada a la 
bibliografia

Organització 5% Correcta exposició d’objectius, metodologies i resultats
Exposa de forma sintètica i ordenada els objectius, la metodologia i els resultats del TFG, 
relacionant-los entre sí i repartint el temps disponible d’acord amb la importància atribuïda a 
cada apartat. Els resultats els relaciona amb coneixements previs i realitats anàlogues en un 
context més ampli.

Exposició oral 2,5% Claredat i qualitat de la exposició visual
La presentació s’estructura de forma que és molt atractiva i clara per l’espectador. Té un aspecte 
estètic agradable, i els tipus i mides de les lletres, les taules i les figures que s’inclouen són 
perfectament visibles i llegibles

2,5% Habilitats de comunicació
Aconsegueix mantenir l’atenció de l’audiència utilitzant de forma molt efectiva les tècniques de 
comunicació oral: mira a l’audiència, utilitza un volum adequat de veu, modula el to, reforça el 
missatge verbal mitjançant gestos, etc

Resposta a les 
preguntes 

10% Correcció a les respostes
Mostra interès pels comentaris rebuts escoltant-los amb atenció. Respon amb seguretat, de forma 
molt adequada i amb encert  a les preguntes formulades. Demostra un gran coneixement del tema
del TFG
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2. 2. Les atribucionsLes atribucions
professionals i els col·legisprofessionals i els col·legis

professionalsprofessionals
2.1. Les atribucions professionals

2.1.1. Les atribucions professionals dels enginyers tècnics

Les atribucions, o competències professionals, de  l'enginyeria  industrial  són la conseqüència de
les següents disposicions legals:

Gaceta de Madrid 263, de 20 de Setembre de 1935

Reial decret-Llei 37/1977, de 13 de Juny

Llei 12/1986, de 1 d'Abril (B.O.E. del 2-4-86)

La Llei 2/1964, de 29 d'abril, d'atribucions professionals dels enginyers tècnics, va establir el criteri
bàsic de reordenació dels ensenyaments tècnics, en el desenvolupament dels quals es van dictar diverses
normes reguladores de les denominacions dels enginyers tècnics, de les seves facultats i atribucions
professionals i dels requisits que haurien de complir-se per a la utilització dels nous títols.

A través de l’esmentada normativa es determina que les atribucions professionals dels Enginyers
Tècnics seran plenes en l'àmbit de la seva especialitat respectiva, sense altra limitació qualitativa que la
que es derivi de la formació i els coneixements de la tècnica de la seva pròpia titulació i sense que,
per tant, puguin  vàlidament imposar-se'ls  limitacions quantitatives  o establir-se situacions de
dependència en el seu exercici professional respecte d'altres tècnics universitaris.

A tal efecte, es pren com referència de les seves respectives especialitats les que figuren enumerades
en el Decret   148/1969,   com   determinants  dels   diferents   sectors   d'activitat   dintre   dels   quals
exerciran   les  esmentades titulacions de manera plena, i en tota la seva extensió, les competències
professionals que els hi són pròpies.

S'exclou l'extensió de la Llei 12/1986 als funcionaris de les diferents Administracions Públiques, per
entendre que els mateixos tenen definides les seves atribucions en la normativa pròpia corresponent.

Per tant, els Enginyers Tècnics tindran la plenitud de facultats i atribucions en l'exercici de la seva
professió  dintre de l'àmbit de la seva respectiva especialitat tècnica. Es considera com especialitat
cadascuna de les  enumerades en el Decret 148/1969, de 13 de febrer, pel qual es regulen les
denominacions dels graduats en Escoles Tècniques i les especialitats a cursar en les Escoles d'Enginyeria
Tècnica.

Els Enginyers Tècnics, dintre de la seva respectiva especialitat, tenen les següents atribucions
professionals:

a) La  redacció  i  signatura  de  projectes  que  tinguin  per  objecte  la  construcció,  reforma,
reparació,  conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns
mobles o immobles, en els seus respectius casos, tant amb caràcter principal com accessori,
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sempre que quedin compresos per la seva naturalesa i característiques en la tècnica pròpia de
cada titulació.

b) La direcció de les activitats objecte dels projectes a que es refereix l'apartat anterior, fins i
tot quan els projectes haguessin estat elaborats per un tercer.

c)  La realització de mesuraments, càlculs, valoracions,  taxacions, peritacions, estudis,
informes, plans de treball i altres treballs anàlegs.

d) L'exercici de la docència en els seus diversos graus en els casos i termes previstos en la
normativa corresponent.

e)   La direcció de tota classe d'indústries o explotacions i l'exercici, en general respecte
d'elles, de les activitats que es refereixen els apartats anteriors.

A més, els Enginyers Tècnics tindran  igualment aquells altres drets i atribucions professionals
reconeguts en l'ordenament jurídic vigent, així com les quals les seves disposicions reguladores
reconeixien als antics Pèrits, Facultatius i Ajudants d'Enginyers.

Les atribucions que es refereix la llei s'ajustaran en tot cas, en el seu exercici, a les exigències
derivades de  les directives de les Comunitats Europees que resultin d'aplicació.Quan les activitats
professionals incloses en els apartats anteriors es refereixin a matèries relatives a més  d'una
especialitat de l'enginyeria tècnica, s'exigirà la intervenció del titulat en l'especialitat que, per l'índole de
la qüestió, resulti prevalent respecte de les altres. Si cap de les activitats en presència fos prevalent
respecte de les altres, s'exigirà la intervenció de tants titulats com especialitats estiguessin presents
en el treball requerit, corresponent llavors la responsabilitat a tots els intervinents.

1.1.2.    Decret dels atribucions dels enginyers industrials. Gaceta de Madrid Nº  263 de 20 
de setembre de 1935.

En el seu Article primer   diu: El títol d'Enginyer Industrial de les  Escoles Civils de l'Estat,
confereix als seus  posseïdors capacitat plena per a projectar, executar i dirigir tota classe
d'instal·lacions i explotacions compreses en les branques de la tècnica industrial química, mecànica i
elèctrica i d'economia industrial , entre les quals haurien de considerar-se:

a) Siderúrgia i metal·lúrgia en  general.  Transformacions químic-inorgàniques i químic-
orgàniques. Indústries de l'alimentació i del vestit.  Tintoreries, adobats i arts ceràmiques.
Indústries fibronòmiques. Manufactures o tractaments de productes naturals, animals i vegetals.
Indústries silicotècniques. Arts gràfiques. Hidrogenació de carbons.

b) Indústries de construcció metàl·lica, mecànica i elèctrica, incloses  de precisió.
Construccions hidràuliques i  civils.  Defenses fluvials i  marítimes.  Ferrocarrils, tramvies,
transports aeris i obres auxiliars. Indústries d'automobilisme i aerotècniques. Drassanes i tallers
de construcció naval.  Varadors i dics.  Indústries cinematogràfiques.  Calefacció, refrigeració,
ventilació, il·luminació i sanejament.  Captació i aprofitament d'aigües públiques per a
proveïments, regs o indústries. Indústries relacionades amb la defensa civil de les poblacions.

c) Generació, transformació, transports i utilització de l'energia elèctrica en totes les seves
manifestacions. Comunicacions   a   distància   i,   en   general,   quant   comprèn   el   camp  de
Telecomunicació,  inclosos  les aplicacions i indústries acústiques, òptiques i radioelèctriques.

Així mateix, l’Article Segon diu que: 

Els Enginyers Industrials  de les Escoles Civils d'Estat estan especialment capacitats per a
actuar, realitzar i dirigir tota classe d'estudis, treballs i organismes en l'esfera  econòmic-
industrial, estadística, social i laboral.
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La verificació, anàlisi i assajos químics, mecànics i elèctrics de materials, elements i
instal·lacions de totes classes.

La intervenció en matèries de propietat industrial.

La realització de treballs topogràfics, aforaments, taxacions i partions.

Dictàmens, peritacions i informes i actuacions tècniques en assumptes judicials, oficials i
particulars.

La construcció d'edificacions de caràcter industrial i els seus annexos. Aplicacions industrials
auxiliars en la construcció urbana.

I aquells treballs els encomani a cada moment la legislació vigent i les seves tarifes
d'honoraris.

I l’Article tercer finalitza dient que: El títol d'Enginyer Industrial de les Escoles Civils de l'Estat
atorga capacitat plena per a la signatura de tota classe de plànols o documents que facin referència a les
matèries compreses en les branques de la tècnica industrial i per a la direcció i execució de les seves
obres i instal·lacions, sense que l'Administració pugui desconèixer aquesta competència, ni posar traves a
la mateixa en els assumptes que hagin de passar, per a la seva aprovació, per les oficines públiques.”

2.1.2. Reial decret-Llei 37/1977, de 13 de juny
El Reial decret-Llei 37/1977, de 13 de Juny en el seu Article 1er exposa:

1.- Els Pèrits Industrials tindran idèntiques facultats que els Enginyers Industrials, fins i tot
les de formular i  signar projectes, limitats a les indústries o instal·lacions mecàniques,
químiques o elèctriques que la seva potència no excedeixi de 250 CV, la tensió de 15.000 V i
la seva plantilla de cent persones, exclosos administratius, subalterns i directius.

2.- El límit de tensió serà de 66.000 V quan les instal·lacions es refereixin a línies de
distribució i subestacions d'energia elèctrica.

2.1.3. Llei 12/1986, d'1 d'abril, sobre la regulació de les atribucions 
professionals dels arquitectes i enginyers tècnics

La Llei 2/1964, de 29 d'abril, va establir el criteri bàsic de reordenació dels Ensenyaments
Tècnics en el desenvolupament dels quals es van dictar pel govern diverses normes reguladores de les
denominacions dels Arquitectes i Enginyers tècnics, de les seves facultats i atribucions professionals i
dels requisits que haurien de complir-se per a la utilització dels nous títols pels Aparelladors, Perits,
Facultatius i Ajudants d'Enginyers.

A través de l'expressada normativa van venir a introduir-se una sèrie de restriccions i limitacions en
l'exercici  professional d'aquests titulats que s'han anat modificant i corregint pel tribunal Suprem,
asseient-se  com cos  de doctrina jurisprudencial  el criteri que les atribucions professionals dels
Arquitectes i Enginyers tècnics seran plenes en l'àmbit de la seva especialitat respectiva, sense altra
limitació qualitativa que la qual es derivi de la formació i els coneixements de la tècnica de la seva
pròpia titulació i sense que, per tant, puguin  vàlidament imposar-se'ls  limitacions quantitatives  o
establir-se situacions de dependència en el seu exercici  professional respecte d'altres Tècnics
universitaris.

Acceptant aquests criteris i donant compliment al previst en l'article 36 de la Constitució Espanyola,
la llei  aborda únicament la regulació de les atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers
tècnics, és a dir, d'aquells les titulacions dels quals es corresponen amb la superació del primer cicle
dels ensenyaments  tècnics universitàries,  segons les previsions de la Llei Orgànica 11/1983, de 25
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d'agost, sobre reforma  universitària. A tals efectes, es pren com referència de les seves respectives
especialitats, i no obstant això la seva eventual i necessària reforma o modificació en virtut de les
canviants circumstàncies i exigències  d'ordre tecnològic,  acadèmic i de demanda social, les quals
figuren enumerades en el Decret 148/1969, com determinants dels diferents sectors d'activitat dintre
dels quals exerciran els esmentats titulats de manera plena i en tota la seva extensió les competències
professionals que els són pròpies.

Tot això òbviament,  sense perjudici del que referent a això puguin establir les directrius de les
Comunitats  europees que fossin d'aplicació si escau, i de les atribucions professionals d'Arquitectes i
Enginyers en l'àmbit de la seva pròpia especialitat i en raó del seu nivell de formació, que seran objecte
de pròxima regulació per mitjà de Llei d'acord amb el mandat constitucional.

L'esperit de la llei no és l'atorgament de facultats alienes a la formació universitària dels titulats,
sinó el reconeixement de les quals els són pròpies, la seva consolidació i la potenciació del seu exercici
independent,  sense restriccions i sense que amb això s'introdueixin interferències en el camp de les
atribucions que puguin ser pròpies d'altres tècnics titulats i, en el cas de l'edificació, dels Arquitectes.

Finalment, i   de moment, s'exclou l'extensió de la llei als funcionaris de les diferents
Administracions Públiques, per entendre que els mateixos tenen definides les seves atribucions en
la normativa pròpia  corresponent, l'anterior sense perjudici de la futura reordenació de cossos i
escales que correspongui, en benefici de l'interès públic servit.

La Llei 12/1986 de 1 d'abril de 1986 especifica que:

1.- Els Arquitectes i Enginyers Tècnics, una vegada complerts els requisits establerts
per l'ordenament jurídic, tindran les mateixes facultats i atribucions en l'exercici de la seva
professió dintre de l'àmbit de la seva respectiva especialitat.

2.- Als efectes previstos en aquesta Llei 12/1986 es considera com especialitat cadascuna de
les enumerades en el Decret 148/1969, de 13 de febrer,  i per l'Enginyeria Tècnica Industrial:

a) Especialitat: Mecànica. La relativa a fabricació i assaig de màquines, l'execució
d'estructures i construccions industrials, els seus muntatges, instal·lacions i utilització,
així com a processos metal·lúrgics i la seva utilització.

b) Especialitat: Elèctrica. La relativa a la fabricació i assaig de màquines elèctriques,
centrals elèctriques, línies de transport i xarxes de distribució, dispositius d'automatisme,
comandament,  regulació i control electromagnètic  i electrònic, per a les seves
aplicacions industrials, així amb els muntatges, instal·lacions i utilització respectius.

c) Especialitat: Química industrial. La relativa a les instal·lacions i processos
químics i al seu muntatge i utilització.

d) Especialitat: Tèxtil. La relativa a instal·lacions i processos d'indústria tèxtil, el
seu muntatge i utilització.

Els   Enginyers tècnics, una  vegada complerts els   requisits establerts per   l'ordenament jurídic,
tenen la plenitud de facultats i atribucions en l'exercici de la seva professió dintre de l'àmbit de la seva
respectiva especialitat tècnica.

Corresponen als Enginyers tècnics, dintre de la seva respectiva especialitat, les següents atribucions
professionals:

a)   La   redacció   i   signatura   de   projectes   que   tinguin   per   objecte   la   construcció,
reforma,   reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de
béns mobles o immobles, en els  seus respectius casos, tant amb caràcter principal com
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accessori, sempre que quedin compresos per la seva naturalesa i característiques en la tècnica
pròpia de cada titulació.

b) La direcció de les activitats objecte dels projectes als que es refereix l'apartat anterior, fins
i tot quan els projectes haguessin estat elaborats per un tercer.

c) La realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritacions, estudis,
informes, plans de treballs i altres treballs anàlegs.

d) L'exercici de la docència en els seus diversos graus en els casos i termes previstos en la
normativa corresponent i, en particular, conforme al disposat en la Llei Orgànica 11/1983, de 25
d'agost, de Reforma Universitària.

e) La direcció de tota classe d'indústries o explotacions i l'exercici, en general respecte
d'elles, de les activitats que es refereixen els apartats anteriors.

La facultat d'elaborar projectes descrita en el paràgraf a), es refereix als de tota classe d'obres i
construccions  que, conforme a l'expressada  legislació, no precisin de projecte arquitectònic, als
d'intervencions parcials en edificis construïts que no alterin la seva configuració arquitectònica, als de
demolició i als d'organització seguretat, control i economia d'obres d'edificació de qualsevol naturalesa.

A més del disposat en els apartats anteriors, els Enginyers tècnics tindran igualment aquells altres
drets i atribucions professionals reconeguts en l'ordenament jurídic vigent, així com les quals les seves
disposicions reguladores reconeixien als antics Perits, Aparelladors, Facultatius i Ajudants d'Enginyers.

Les atribucions professionals que en la llei es reconeixen als Enginyers Tècnics corresponen també
als antics  Perits, Facultatius i Ajudants d'Enginyers  sempre que haguessin accedit o accedeixin a
l'especialitat corresponent de l'enginyeria tècnica conforme al disposat en la normativa que regula la
utilització de les noves titulacions.

Quan les activitats professionals  es refereixen a matèries relatives a més d'una especialitat de l'
enginyeria  tècnica, s'exigirà la intervenció del titulat en l'especialitat  que, per l'índole de la qüestió,
resulti prevalent respecte de les altres. Si cap de les activitats en presència fos prevalent respecte de
les altres, s'exigirà la intervenció de tants titulats quantes fossin les especialitats, corresponent llavors la
responsabilitat a tots els intervinents.

L'establert en la llei no serà directament aplicable als Enginyers tècnics vinculats a l'Administració
Pública per una relació de serveis de naturalesa jurídica administrativa, els quals es regiran per les seves
respectives normes estatutàries.

2.1.4. Les atribucions professionals dels Graduats
Les atribucions dels professionals de l'Enginyeria venen donades per la legislació següent:

Gaceta de Madrid núm. 263, de 20 de setembre de 1935, que estableix les atribucions  dels
Enginyers Industrials.

Reial Decret Llei 37/1977, de 13 de juny, que regula les atribucions professionals dels Perits
Industrials. Publicat al BOE núm. 144, de 17 de juny de 1977.

Llei  12/1986,  d'l  d'abril  de  1986,  que  regula  les  atribucions  professionals  dels  Enginyers
Tècnics i els Arquitectes Tècnics.

En  el  cas  de  les  noves  titulacions  de  Graduats  en   Enginyeria,  d'àmbit  industrial,  no  tenen  una
legislació concreta que defineixi les  seves atribucions professionals, allò que el legislador ha regulat és
l'habilitació per l'exercici de les diferents professions regulades.

Respectant la independència i autonomia de les Universitats, el legislador ha creat les disposicions
següents:
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REIAL  DECRET  1393/  2007,  de  29  de  octubre,  pel  que  s'estableix  l'ordenació  de
l'ensenyament universitari oficial.

La Disposició addicional  novena estableix que el Ministeri  de Ciència i Innovació
precisarà els continguts als quals hauran d'ajustar-se les sol·licituds  presentades per les
universitats  per  a  l'obtenció  de  la  verificació  dels  plans  d'estudis  que  condueixen  a
l'obtenció  de  títols  oficials  de  Grau  o  de  Màster  que  habilitin  per  a  l'exercici  de
professions regulades.

Resolució de 15 de gener de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, per la que es
publica l'Acord del Consell de Ministres, pel que s'estableixen les condicions a les quals s'hauran
d'adequar els plans d'estudis que condueixin a la obtenció de títols que habilitin per l'exercici de
les distintes professions regulades d'Enginyer Tècnic.

Ordre CIN/351/ 2009, de 9 de febrer, per la que s'estableixen els requisits per a la verificació
dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic
Industrial.                                          .

En base a la Ordre CIN/351/2009, únicament els  títols  de Grau que verifiquen els
requisits establerts habiliten per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial,
amb el que es dissocien els conceptes de titulació i professió, conceptes diferents tot i
que puguin anar associats i inclòs compartir denominació.

Les  diferents  Universitats  ofereixen  multitud  de  títols   de   Grau,   però   únicament  uns  quants
confereixen atribucions professionals, és  a  dir  habiliten  per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic
Industrial.

Les universitats  han d'inscriure al  Registro de Universidades,  Centros y Títulos (RUCT),  totes les
titulacions que imparteixen amb la indicació de la professió regulada a la qual habiliten, si és el cas,
avaluació realitzada per Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

2.2. La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals.

La regulació de l’exercici de les professions   titulades és una preocupació actual i comuna   dels
països del nostre   entorn,   en   la   mesura   que    contribueixen   aproximadament   a   un   terç   de
l’ocupació   laboral   i  constitueixen un dels principals motors de creixement econòmic i progrés del
coneixement en les societats avançades.

Aquesta llei 7/2006 s’emmarca en aquesta tendència i regula les professions titulades tot fent un
tractament  conjunt i sistemàtic de l’exercici d’aquestes i de les condicions de llur organització
associativa, tant de naturalesa privada com de naturalesa col·legial.

Davant la legislació preexistent que regulava només el règim dels col·legis professionals, en
aquesta Llei  7/2006   el legislador ha considerat convenient ampliar l’horitzó de regulació a les
professions titulades en general i caracteritzar com a tals les professions per a l’exercici de les quals es
requereix tenir un títol universitari. Partint de la vinculació d’aquestes professions al requisit de titulació
superior, aspecte que les dota d’una especial transcendència social, el text estableix uns principis bàsics
relatius a les condicions  d’accés  a la professió, les incompatibilitats i els drets i deures dels
professionals, que garanteixen que siguin respectats els interessos generals i els dels destinataris de
l’activitat professional.  Aquesta normativa no és exhaustiva, perquè ha de conviure forçosament amb
l’específica de cada sector professional, però serveix de punt de referència comú al qual s’han d’ajustar
les normes pròpies de cada sector.

29



La Llei 7/2006 posa una cura especial en el respecte del dret comunitari europeu i s’hi adequa. En
aquest sentit cal destacar com a novetat important que introdueix dues aportacions. En primer lloc, fa la
distinció  entre l’exercici  permanent  d’una professió  titulada i l’exercici  ocasional  d’una activitat
professional titulada,  que queda regulat per l’ordenament  del país on s’exerceix habitualment  la
professió, només amb una vinculació circumstancial a la legislació catalana. En segon lloc, assumeix les
condicions de reconeixement professional establertes per la legislació comunitària, i demana, a més, la
concertació entre les universitats i els col·legis professionals per a la formació professional prèvia i de
caràcter habilitant.

En aquest mateix  context  de regulació comuna de l’exercici de les professions titulades també
s’estableix un règim sancionador general per raó de les infraccions vinculades a l’exercici professional,
independentment que es tracti de professions col·legiades o no col·legiades. El tractament que en fa la
Llei intenta equilibrar el  respecte dels principis de legalitat, tipicitat i proporcionalitat  que,
conjuntament amb altres garanties  procedimentals, s’han d’observar en el règim disciplinari, amb la
flexibilitat necessària per a permetre un cert desenvolupament col·legial, si escau, que doni compte de les
particularitats de cada professió.

Al marge d’aquest conjunt normatiu, la Llei regula el règim disciplinari col·legial, aplicable només
als  professionals col·legiats, que es fonamenta en l’incompliment  de llurs deures per raó de la
pertinença a la corporació respectiva. En aquest àmbit, la Llei és deferent amb l’autonomia organitzativa
dels col·legis i es limita a establir criteris bàsics sobre la graduació de les infraccions i  els tipus de
sancions, sense que aquestes hagin de coincidir necessàriament amb les establertes per a les infraccions
de caire professional, tot i que han de guardar-hi la proporcionalitat corresponent.

Una  altra  novetat  important  de  la  Llei,  que  pretén  introduir  un  element  de  flexibilitat en  el
sistema  organitzatiu  de les professions titulades, és la regulació de les associacions professionals.
Aquestes entitats  constitueixen  una alternativa a l’organització  col·legial en els casos en què no
s’aprecien motius que  justifiquin suficientment  la integració obligatòria dels professionals  en una
corporació de dret públic. A aquestes associacions, de creació voluntària, se’ls reconeixen, entre altres,
les funcions de vetllar pel bon exercici de la  respectiva professió i  de col·laborar activament amb
l’Administració en representació i defensa dels interessos dels professionals, i fins i tot poden exercir
funcions per delegació d’aquesta.

El règim jurídic dels col·legis professionals s’aborda des d’una perspectiva especialment rigorosa.
Davant  l’excessiva proliferació d’organitzacions col·legials produïda en els darrers anys sense
l’exigència d’uns requisits mínims i homogenis, aquesta llei estableix que només les professions que
requereixen un títol oficial habilitant de caràcter universitari i que, alhora, fan una funció d’especial
rellevància social poden quedar integrades en una organització col·legial. Els col·legis professionals,
malgrat que tenen una base associativa privada, es constitueixen com a corporacions de dret públic, i
aquest fet obliga a establir uns  condicionants  legals clars per a la creació de nous col·legis
professionals, especialment si el règim de  col·legiació afecta en gran manera els professionals
concernits.

Cal tenir present que la decisió de crear un col·legi professional ha d’estar motivada per un interès
social que justifiqui la integració d’un col·lectiu en aquella organització,  en la mesura que aquesta
decisió s’ha de considerar com una excepció a la llibertat d’associació constitucionalment reconeguda.

Per aquesta mateixa raó, també s’ha cregut convenient establir el principi d’adscripció obligatòria
en els  col·legis professionals de nova creació, ja que l’opció per l’organització  col·legial quedaria
desvirtuada en  bona part si, a la pràctica, aquests funcionen més com a associacions  que com a
veritables col·legis  professionals. La transparència i la coherència normatives sembla  que han de
convergir cap a una lògica que associï la creació d’un col·legi professional amb la integració necessària
de totes les persones que exerceixen la professió de què es tracti.
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Tanmateix, cal tenir en compte la base associativa que hi ha en el substrat dels col·legis professionals,
la qual cosa fa que calgui conciliar llur condició de corporacions de dret públic amb aquella realitat.
Això justifica  l’establiment  d’un règim jurídic flexible en el qual ha de coexistir l’exercici de les
funcions públiques dels  col·legis   professionals,   pròpiament   dites,   amb   el   d’altres   funcions
privades,  amb  la  corresponent diferenciació del règim jurídic aplicable. Alhora, també cal reconèixer
l’existència d’un espai d’autonomia col·legial que s’ha de concretar especialment en l’elaboració dels
estatuts i de la resta de la normativa, i en un disseny només general de l’organització interna i les
normes de funcionament.

En definitiva, l’organització col·legial ha d’ésser l’expressió legal de la solució d’integrar les
professions  d’especial rellevància i transcendència social dins un sistema administratiu  basat en la
participació dels professionals i encarregat directament de gestionar els interessos públics vinculats més
estretament a l’exercici de la professió. Per això la Llei insisteix a donar una rellevància especial a la
funció social que han de tenir els col·legis professionals.

Un tret remarcable de l’organització dels col·legis professionals de Catalunya és la coexistència de
diversos models d’articulació territorial. En algunes professions hi ha un col·legi professional que
abasta tot el territori de Catalunya i en altres, en canvi, n’hi ha diversos d’àmbit territorial més reduït,
fet que confegeix  un sistema col·legial més fraccionat i plural. La Llei 7/2006 aposta
preferentment, en relació amb els col·legis de nova creació, pel model de col·legi únic a Catalunya
i, respectant la situació actual, faculta  l’Administració de  la  Generalitat perquè promogui la  fusió
voluntària dels col·legis territorials d’una mateixa professió.

Tenint present, doncs, aquesta diversitat de models, la Llei  regula l’agrupació dels  col·legis
territorials d’una mateixa professió en consells de col·legis i en defineix les funcions i les normes
bàsiques d’organització i funcionament.

També presenta una complexitat notable la convivència entre l’organització col·legial i dels consells
de col·legis de Catalunya amb els consells d’àmbit estatal. La continuïtat  d’aquests, amb funcions que
tenen  projecció i incidència general, posa en relleu que encara no s’han assumit totes les
conseqüències de la distribució de competències en matèria de col·legis professionals. Per aquesta raó
és important que la nova  llei estableixi el principi que l’organització  col·legial de Catalunya és
autònoma respecte a les altres organitzacions d’àmbit estatal, sens perjudici de les relacions que es
puguin establir per la via de la cooperació.

Un altre aspecte considerat per la Llei 7/2006 són les relacions dels col·legis professionals i els
consells de col·legis professionals amb l’Administració de la Generalitat. En aquest  àmbit la Llei es
decanta pel principi d’autonomia col·legial pel que fa a les decisions en matèria de llur competència
pròpia, tenint en compte, però, la conveniència d’algunes intervencions de la Generalitat en aspectes de
transcendència especial, com és el cas de la potestat normativa col·legial o el respecte a la legalitat dels
actes i els acords subjectes al dret administratiu.

2.2.1. Objecte de  la llei
La Llei 7/2006 té per objecte regular l’exercici de les professions titulades en l’àmbit territorial de

Catalunya i   les associacions professionals, els col·legis professionals i els consells de col·legis
professionals que hi exerceixen llur activitat.

2.2.2. Concepte de professió titulada
Als efectes d’aquesta llei són professions titulades les que es caracteritzen  per l’aplicació de

coneixements i  tècniques per a l’exercici de les quals cal tenir un títol acadèmic universitari,
acreditatiu de la completa superació d’un pla d’estudis, que habiliti per a l’exercici professional d’acord
amb la normativa vigent i, si escau, per a complir les altres condicions establertes per llei.
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2.2.3. Règim d’exercici
Les professions titulades poden ésser  col·legiades o no col·legiades, sens  perjudici del dret

d’associació. Són col·legiades les professions en les quals, d’acord amb la llei, els professionals que les
exerceixen queden integrats en un col·legi professional.

2.2.4. Exercici professional
L’exercici professional es defineix, als efectes d’aquesta llei, com la prestació al públic, normalment

remunerada, dels serveis propis d’una activitat o una professió.

L’exercici professional titulat es regeix pel marc general establert per aquesta llei i per  les normes
particulars que regulen cada professió i pel que el professional o la professional i els receptors dels seus
serveis hagin convingut lliurement.

2.2.5. Accés a l’exercici
Per a accedir a l’exercici d’una professió titulada cal tenir el títol acadèmic corresponent i complir, si

escau, la resta de condicions habilitants establertes legalment.

S’han de respectar en tots els casos les condicions de reconeixement professional de títols i
d’equivalència de condicions fixades per la normativa comunitària.

L’accés a l’exercici professional pot quedar condicionat, si així ho estableix una llei i en els
termes que aquesta disposi, a una formació pràctica prèvia o a l’obtenció d’una acreditació d’aptitud,
amb la participació dels col·legis professionals i de les universitats.

2.2.6. Requisits d’exercici
Poden exercir una activitat professional titulada les persones que compleixen els requisits següents:

a) Tenir el títol acadèmic i les condicions habilitants establertes legalment. b) No estar en
situació d’inhabilitació professional.

c) No estar subjectes a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició establertes per les
lleis.

d) Complir, si escau, les normes de col·legiació corresponents.

Els professionals titulats exerceixen llur activitat amb llibertat i independència, servint l’interès dels
destinataris i de la societat, d’acord amb la capacitat i l’habilitat que determina la bona pràctica
professional i complint les normes deontològiques corresponents, amb referència a l’àmbit estrictament
professional, independentment dels drets i els deures propis de la relació jurídica en virtut de la
qual s’exerceix la professió.

2.2.7. Incompatibilitats
L’exercici de les professions titulades resta subjecte al règim d’incompatibilitats que en cada cas

estableixi la  llei.  En el cas de les professions titulades col·legiades, els consells de col·legis
professionals o, si escau, els  col·legis professionals,  han d’incloure en la normativa respectiva les
normes que calgui per a assegurar en  l’àmbit de cada professió que els col·legiats compleixin les
disposicions legals aplicables en matèria d’incompatibilitats, i especialment el deure d’abstenció en els
casos de conflicte d’interessos amb els destinataris de llurs serveis.

Els col·legis professionals han de comunicar a l’Administració les actuacions irregulars, sempre que
en tinguin coneixement, que considerin contràries a la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats
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dels professionals vinculats a aquella mitjançant una relació administrativa o laboral, o qualsevol relació
de prestació de serveis.

2.2.8. Drets i deures
Els professionals titulats tenen el dret i el deure d’actuar segons les normes i les tècniques pròpies

del  coneixement de la professió, prenent en consideració les experiències pròpies del sector. També
tenen el dret i el deure de seguir una formació contínua.

Els col·legis professionals i les universitats, d’acord amb aquests, poden col·laborar en la formació
contínua dels professionals col·legiats, i amb aquesta finalitat poden subscriure els acords pertinents.

Els col·legis professionals han d’organitzar de manera permanent activitats formatives d’actualització
professional dels col·legiats i  expedir certificacions acreditatives de la participació dels assistents en
aquestes activitats, conjuntament, si s’escau, amb les universitats que hi hagin participat.

2.2.9. Assegurança
Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança  els riscos de

responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió.

En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d’adoptar les mesures
necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d’assegurança de llurs col·legiats.

Els professionals que actuïn exclusivament al servei d’una administració pública no han de
complir el requisit de l’assegurança per responsabilitat. Aquesta assegurança tampoc no és obligatòria
en el cas que  l’activitat professional s’exerceixi exclusivament per compte d’altri que ja tingui
assegurada la cobertura pels riscos de l’activitat que comprèn l’exercici de la professió.

2.2.10. Secret professional

Els professionals titulats tenen el deure del secret professional, d’acord amb la Constitució espanyola
i la legislació específica aplicable.

2.2.11. Intrusisme i actuacions professionals irregulars
Als efectes de la Llei 7/2006, és intrusisme la realització d’actuacions professionals sense

complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió, i és actuació professional
irregular la que vulnera les normes deontològiques, s’exerceix sense la diligència professional deguda o
incorre en competència deslleial.

Els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han d’ésser posats en coneixement de
l’Administració de la Generalitat  o, en el cas de professions  col·legiades, del col·legi professional
pertinent, als efectes d’adoptar les mesures administratives que calgui per a corregir aquestes conductes.
Aquesta  responsabilitat administrativa s’entén sens perjudici de la responsabilitat penal que pugui
correspondre.

2.2.12. Prestacions professionals obligatòries
En l’exercici de la funció social que comporta l’exercici de les professions titulades, els professionals

titulats han de fer les prestacions que es determinin per llei. En aquest cas, s’ha d’establir un sistema de
retribució o de compensació econòmica, que ha d’ésser just i proporcional a les prestacions fetes.
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2.2.13. Serveis i prestacions exigits en situacions excepcionals
En els supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat publica, es pot imposar als professionals

titulats el deure de l’exercici professional, en els termes establerts legalment. La imposició d’aquest
deure afecta tots els professionals titulats de la professió de què es tracti dins l’àmbit territorial, total o
parcial, de Catalunya, en funció de l’extensió i de la gravetat del supòsit pel qual es reclama. Aquest
deure només és exigible si els mitjans a disposició de l’Administració no són suficients per a cobrir els
requeriments que demana la situació  de necessitat. En tots els casos s’ha d’aplicar el  principi de
proporcionalitat. El compliment d’aquest deure ha d’ésser compensat d’acord amb la normativa vigent.

Als efectes d’aplicar aquests  serveis  excepcionals, els col·legis professionals  han de donar l’auxili
necessari a l’autoritat competent per a coordinar les prestacions de llurs col·legiats.

2.2.14. Exercici ocasional d’una activitat professional
L’exercici no permanent a Catalunya d’una activitat professional  amb caràcter transnacional per a

nacionals dels estats membres de la Unió Europea, o qualsevol altre dels beneficiaris que estableixi la
legalitat comunitària, queda sotmès a les exigències de col·legiació pròpies del país on s’exerceix
regularment la professió.

En el supòsit establert  per l’apartat  anterior  les exigències locals mínimes  d’ordre col·legial  o
professional, i especialment les deontològiques,són aplicables si són estrictament necessàries en funció
de la naturalesa dels serveis professionals que es prestin, aplicant sempre el principi de proporcionalitat
tal com disposa la normativa comunitària.

2.2.15. Règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades
Les actuacions  professionals que no compleixin les disposicions d’aquesta llei i les normes

específiques que regulen l’exercici de la professió de què es tracti poden ésser sancionades en els termes
establerts per la Llei 7/2006. 

Els col·legis professionals i, si s’escau, els consells de col·legis professionals tenen competència per
a sancionar els col·legiats que infringeixin les disposicions col·legials i professionals, de conformitat
amb el que disposa la Llei 7/2006.

El règim disciplinari del cas de professionals que tinguin l’obligació d’estar col·legiats i no la
compleixin, o de les empreses i les entitats que contractin professionals en aquest supòsit és exercit per
l’Administració de la Generalitat.

2.2.16. Classificació de les infraccions
Les infraccions en què es pot incórrer en ’exercici de les professions titulades es classifiquen en molt
greus, greus i lleus, segons els articles 17, 18 i 19 de la Llei 7/2006.

2.2.16.1. Infraccions  molt  greus

Són infraccions molt greus:

a) L’exercici d’una professió sense tenir el títol professional habilitant.

b) L’incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici greu per
a les persones  destinatàries del servei del professional o la professional o per a terceres
persones.

c) La vulneració del secret professional.
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d) L’exercici de la professió que vulneri una resolució administrativa  o judicial ferma
d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa o professional o de
conflicte d’interessos, o una disposició legal en què s’estableixi la prohibició d’exercir.

e) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es produeixin en
l’exercici de la professió.

f) L’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleix l’obligació de col·legiació.

g) La contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que
l’objecte de llur  contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de
tasques pròpies de la professió.

2.2.16.2.  Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.

b)  L’incompliment  dels  deures  professionals  quan  d’això  en  resulti  un  perjudici  per  a
les  persones destinatàries del servei del professional o la professional.

c) L’incompliment de l’obligació que tenen  les persones col·legiades de comunicar els
supòsits d’intrusisme professional dels quals siguin coneixedores.

d) L’incompliment del deure d’assegurança, si és obligatòria.

e) L’incompliment  del deure de prestació obligatòria establert per aquesta llei o per les
normes que així ho disposin, llevat de l’acreditació de causa justificada que faci impossible la
prestació del servei, després d’haver estat requerida degudament.

f) Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d’acord amb el  que
estableixin les lleis.

g) Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i internacionals
d’igualtat i de no- discriminació.

2.2.16.3. Infraccions lleus

És infracció lleu la vulneració de qualsevol norma que reguli l’activitat professional, sempre que no
sigui una infracció greu o molt greu.

2.2.17. Potestat normativa dels col·legis professionals
Les normes col·legials poden desenvolupar el règim disciplinari establert per la Llei 7/2006, sense 
introduir nous supòsits d’infracció diferents dels establerts pels articles 17, 18 i 19 de l’esmentada llei.

2.2.18. Sancions
Les infraccions molt greus poden ésser objecte de les sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys. 

b) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

Les infraccions greus poden ésser objecte de les sancions següents:

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.

b) Multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros.
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Les infraccions lleus poden ésser objecte de les sancions següents:

a) Amonestació.

b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.

Com a sanció complementària  també es pot imposar l’obligació de fer activitats de formació
professional o deontològica si la infracció s’ha produït a causa de l’incompliment de deures que
afectin l’exercici o la deontologia professionals.

Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtingut un guany econòmic, es pot afegir a la sanció
que  estableix  aquest article una quantia addicional fins a l’import del profit que n’hagi obtingut el
professional o la professional.

2.2.19. Graduació de les sancions
Les sancions es graduen en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas, d’acord amb els
principis generals  establerts  per  a  la  potestat  sancionadora  en  la  legislació  de  règim  jurídic  i
procediment administratiu.

2.2.20. Inhabilitació professional
La sanció d’inhabilitació impedeix l’exercici professional durant el temps pel qual hagi estat

imposada. L’òrgan que té potestat per a imposar la sanció ha de comunicar la seva decisió a les
administracions competents i al consell de col·legis professionals que correspongui.

La inhabilitació professional és efectiva a partir del moment en què la resolució que la decideix posa
fi a la  via administrativa.  En el cas que concorrin en una mateixa persona diverses resolucions
d’inhabilitació  successives, el termini establert en cadascuna es comença a comptar a partir del
compliment definitiu de l’anterior.

2.2.21. Prescripció de les infraccions i les sancions
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen al cap de dos anys i

les lleus prescriuen al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en què la infracció es va cometre.

La prescripció queda interrompuda  per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar si l’expedient sancionador ha estat
aturat durant un mes per una causa no imputable a la presumpta persona infractora.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver estat
imposades, les sancions per faltes greus prescriuen al cap de dos anys i les sancions per faltes lleus
prescriuen al cap d’un any.

Les sancions que comporten una inhabilitació professional per un període igual o superior a tres anys
prescriuen un cop transcorregut el mateix termini pel qual van ésser imposades.

Els terminis de prescripció de les sancions es comencen a comptar a partir de l’endemà del dia en
què esdevingui ferma la resolució que les imposa.

La prescripció queda interrompuda  per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment d’execució. El termini de prescripció es torna a iniciar si el procediment d’execució resta
aturat durant més de sis mesos per una causa no imputable a la persona infractora.

2.2.22. Procediment sancionador
El règim sancionador  establert per la Llei 7/2006 resta sotmès als principis de legalitat,

irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no-concurrència de sancions.
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La imposició de tota sanció establerta per la Llei 7/2006 s’ha d’haver dictat en el marc d’un expedient
previ. En la tramitació d’aquest expedient s’han de garantir, almenys, els principis de presumpció
d’innocència, d’audiència de la persona afectada, de motivació de la resolució final i de separació dels
òrgans instructor i decisori.

Contra les resolucions dictades en matèria sancionadora per l’Administració de la Generalitat es
poden interposar els recursos establerts per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i, si
escau, un recurs contenciós administratiu.

Contra les resolucions dictades pels col·legis professionals i els consells de col·legis professionals es
poden interposar els recursos establerts pel títol VII de la Llei 7/2006 i, si escau, un recurs contenciós
administratiu.

Durant la tramitació de l’expedient sancionador es poden adoptar les mesures cautelars
provisionals que siguin  imprescindibles  per  a  assegurar  l’eficàcia  de  la  resolució  final  que  pugui
recaure.   L’adopció d’aquestes mesures requereix un acord motivat i l’audiència prèvia de la persona
afectada.

Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals tenen competència per a executar
per ells  mateixos llurs resolucions sancionadores, de conformitat amb el que estableixen les normes
aplicables.

2.3. Col·legis professionals
Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia

i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs finalitats, que es configuren com a instàncies
de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici d’una professió determinada i com a vehicle de
participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici que puguin exercir
activitats i prestar serveis als col·legiats en règim de dret privat.

Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de llurs col·legiats
respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de
què es  tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions
deontològiques de la professió. També tenen com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de
la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

En llur condició de corporacions de dret públic els col·legis professionals estan subjectes al règim de
responsabilitat patrimonial  de les administracions públiques  pel que fa a l’exercici de les funcions
públiques que els atribueix la llei.

Només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereix
un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més,
una especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió.

Es consideren d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica les professions la titulació
de les quals habilita específicament per a l’exercici d’actes o la realització de prestacions essencials que
afecten:

a) La preservació de la salut de les persones, la garantia de les condicions sanitàries i la
preservació del medi.

b) La seguretat de les persones.

c) La garantia de la conservació i administració dels béns i del patrimoni.

d) L’exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals i estatutaris.
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e) La tutela dels drets i dels interessos de les persones  i dels grups socials davant
l’Administració de justícia i en els procediments de prevenció, negociació i solució de conflictes.

f) El disseny i la direcció d’obres i d’infraestructures.

g) El disseny de béns, mitjans i serveis destinats a l’ús públic.

Els col·legis professionals es creen per decret del Govern. A aquests efectes, a més dels requisits que
estableixen com a finalitats del col·legi, s’han de complir els següents:

a) Que hi hagi un nombre de professionals en exercici lliure suficientment ampli que ho
justifiqui. 

b) Que el col·lectiu sol·licitant no es pugui integrar en un col·legi professional existent.

c) Que ho demani un nombre suficientment representatiu dels professionals afectats.

2.3.1. Règim de col·legiació
La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les

professions col·legiades, en els termes establerts per la legislació vigent.

El requisit de col·legiació no és necessari si es tracta de personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya, pel que fa a l’exercici amb caràcter exclusiu de les funcions i les activitats
pròpies de llur professió que exerceixen per compte d’aquelles.

2.3.2. Funcions dels col·legis professionals
Són funcions públiques dels col·legis professionals:

a) Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones
pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació
professional. A aquest efecte, els  col·legis professionals han d’ordenar en l’àmbit de llur
competència l’exercici de les professions d’acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel
compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat
professional i pel respecte dels drets dels ciutadans, i proposar a l’Administració l’adopció de
mesures en relació amb l’ordenació i la regulació de l’accés i l’exercici de la professió.

b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no
es produeixin  actes d’intrusisme,  de competència  deslleial o altres actuacions irregulars en
relació amb la professió col·legiada, adoptant, si s’escau, les mesures i les accions establertes per
l’ordenament jurídic.

c) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la
llei i les normes pròpies dels col·legis professionals.

d) Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades en els termes i amb els efectes
que estableix la normativa corresponent.

e)  Participar  en  el  procediment  d’obtencióde  l’acreditació  d’aptitud  per  a  l’exercici  de
la  professió col·legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit.

f)  Promoure  i  facilitar  la  formació  contínua  de  les  persones  col·legiades  que  permeti
garantir  llur competència professional.

g) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent, en
compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.
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h) Col·laborar amb l’Administració  pública mitjançant la participació en òrgans
administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per
òrgans o autoritats administratius i judicials.

i) Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió
o la institució col·legial.

j) Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits
institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.

k) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions
relatives a honoraris i aranzels professionals.

l) Aprovar llurs pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

m) Les altres funcions de naturalesa pública que els atribueix la legislació vigent.

Com a entitats de base associativa privada, els col·legis professionals exerceixen les activitats
següents:

a) Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en
general.

b) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels honoraris professionals a petició de les
persones col·legiades, d’acord amb el que estableixin els estatuts respectius.

c) Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin
donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin
de comú acord les parts implicades.

d) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos
ciutadans directament vinculades amb l’exercici de la professió col·legiada.

e)   Facilitar   informació  en  matèria   d’honoraris   professionals,   respectant   sempre  el
règim  de  lliure competència.

f) Custodiar, a petició del  professional o la  professional i  d’acord amb els  estatuts, la
documentació pròpia de la seva activitat que es vegin obligats a guardar de conformitat amb la
normativa vigent.

Les funcions dels col·legis professionals atribuïdes com funcions públiques tenen la condició de
pròpies. Aquestes funcions s’exerceixen en règim d’autonomia sens perjudici dels controls per motius
de legalitat establerts específicament per la Llei 7/2006 per altres normes amb rang de llei.

Els col·legis professionals també poden exercir funcions pròpies de l’Administració de la Generalitat i de
les administracions locals de Catalunya per via de delegació.

2.3.3. Potestat normativa dels col·legis professionals
Els col·legis professionals tenen capacitat normativa en relació amb les funcions públiques que els

atribueix la Llei 7/2006, independentment de llur àmbit de regulació estatutària.

La potestat reglamentària  dels col·legis professionals  s’ha d’ajustar, en tots els casos, al que
estableixen les lleis i les disposicions de caràcter general.
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2.3.4. Àmbit territorial i normes d’incorporació i baixa dels col·legis 
professionals

Els col·legis professionals tenen l’àmbit territorial que determina la disposició de creació
respectiva. Els  col·legis professionals de nova creació tenen normalment  l’àmbit territorial de
Catalunya. Tanmateix, amb caràcter excepcional, la disposició de creació pot establir un àmbit territorial
diferent. En cap cas no es pot constituir més d’un col·legi professional d’idèntica professió dins d’un
mateix àmbit territorial.

Tothom que tingui la titulació acadèmica exigida i compleixi els altres requisits que estableixen les
lleis té dret a ésser admès en el col·legi professional corresponent.

Les persones col·legiades poden ésser exercents o no exercents. Totes les persones col·legiades són
membres de ple dret del col·legi, sens perjudici dels drets i les obligacions específics que derivin del
règim de col·legiació.

Els estatuts poden establir altres modalitats d’integració en els col·legis professionals i de
participació en llurs activitats, i han de regular, en aquest cas, els drets i els deures de les persones que
s’hi acullin.

La incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili únic o principal
l’habilita per a exercir la professió a tot el territori de l’Estat, llevat del cas que una llei ho disposi
altrament  a causa de l’exigència del deure de residència per a prestar els serveis professionals. Els
professionals col·legiats només poden restar subjectes al deure de comunicació al col·legi professional
del lloc on hagin de prestar llurs serveis quan així s’estableixi legalment.

La incorporació al col·legi professional no és necessària si es tracta de professionals de la Unió
Europea,  establerts amb caràcter  permanent i col·legiats en qualsevol  país de la Unió, que vulguin
exercir la professió  amb caràcter ocasional a Catalunya. En aquest cas, s’apliquen les normes
comunitàries que correspongui.

La baixa en el col·legi professional es pot produir, entre altres causes, per l’incompliment reiterat
del pagament de les quotes col·legials en els termes establerts pels estatuts, per la pèrdua dels requisits
exigits  per a la col·legiació, per expulsió de conformitat amb el que disposa l’article 48, per
l’incompliment  de les sancions econòmiques imposades o a petició de la persona col·legiada. Els
col·legis professionals poden  establir en llurs estatuts la suspensió de l’exercici professional per
incompliment reiterat del pagament de les  quotes col·legials. En el cas de baixa per impagament,
l’abonament  de les quotes col·legials pendents, amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació
automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en què subsisteixi algun altre motiu de baixa.

2.4. Consells de col·legis professionals
Si l’organització col·legial d’una professió titulada és formada per diferents col·legis territorials,

aquests s’han d’integrar necessàriament en un consell català de la professió, mitjançant l’agrupació
dels col·legis professionals corresponents. 

Els consells de col·legis professionals són creats per decret del Govern de la Generalitat de Catalunya.

No  cal  crear  un  consell  de  col·legis  professionals si  la  professió  titulada  només  té  un  únic
col·legi professional d’àmbit català. En aquest cas, el col·legi professional també exerceix les funcions
atribuïdes al consell.

Els consells de col·legis professionals són entitats amb personalitat jurídica pròpia i amb plena
capacitat d’obrar per al compliment de llurs finalitats. La personalitat jurídica dels consells de col·legis
professionals s’adquireix d’ençà de l’entrada en vigor del decret de creació, i la capacitat d’obrar, d’ençà
de la constitució de llurs òrgans, que ha d’ésser publicada en el DOGC.
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Els consells de col·legis professionals tenen la condició de corporacions de dret públic per a
complir les funcions públiques que els atribueix la llei.

Els consells de col·legis professionals tenen com a finalitat la representació i la defensa generals de
la  professió, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici
professional.

2.4.1. Funcions dels consells de col·legis professionals
Els consells de col·legis professionals tenen les funcions públiques següents:

a) Exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de Catalunya i la
coordinació dels col·legis professionals que els integren.

b) Elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la
professió.

c)  Informar  sobre  els  projectes  normatius  que  els  trameti  el  Govern  o  un  departament
de  la Generalitat.

d)  Mitjançar  en  els  conflictes  que  puguin  sorgir  entre  els  col·legis  professionals o,  si
escau, resoldre’ls per via arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació amb els
membres dels òrgans de govern dels col·legis professionals.

e) Aprovar llur pressupost i fixar equitativament  la participació dels col·legis professionals
en les despeses del consell.

f) Vetllar perquè l’actuació dels col·legis professionals s’ajusti a les  normes que  regulen
l’exercici de  la professió i perquè l’actuació col·legial s’ajusti al principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.

g) Les altres funcions que els atribueix la llei.

És funció dels consells de col·legis professionals elaborar un codi deontològic i de bones pràctiques,
per al bon exercici de la professió, i mantenir-lo actualitzat. Aquesta funció s’ha d’exercir respectant les
disposicions generals establertes en aquests àmbits.

Els consells de col·legis professionals també poden exercir altres funcions públiques per
delegació del Govern.

Els consells de col·legis professionals  poden exercir altres activitats de naturalesa privada,
especialment en relació  amb  el  foment,   la  creació  i  l’organització  de  serveis  i   prestacions  en
interès  dels  col·legis professionals i dels professionals col·legiats.

2.4.2. El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya és una corporació de dret

públic  amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, que constitueix el superior òrgan representatiu
i  executiu de la totalitat dels col·legis d’enginyers tècnics industrials existents a Catalunya. El  Consell
es regeix pels presents Estatuts i   per la Llei i   el   Reglament de col·legis professionals de
Catalunya. 

Són funcions del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya:

1.  Coordinar els col·legis que l’integren i representar l’enginyeria tècnica industrial
catalana, sense perjudici de les competències pròpies de cada col·legi.

2.  Recollir   i   elaborar   les   normes   deontològiques   comunes   de   l’exercici   de
l’enginyeria  tècnica industrial.
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3. Aprovar i modificar els seus propis estatuts.

4.  Conèixer els conflictes que puguin suscitar-se entre els col·legis d’enginyers tècnics
industrials de Catalunya, sense perjudici d’ulterior recurs contenciós administratiu.

5. Resoldre els recursos que s’interposin contra els acords dels col·legis.

6. Exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres del mateix Consell i
de les  juntes de govern  dels col·legis d’enginyers tècnics  industrials catalans i resoldre els
recursos que s’interposin contra els acords dels col·legis en matèria disciplinària.

7. Informar quan se li requereixi sobre els projectes de Llei que es presentin al Parlament de
Catalunya i les normes que prepari el Govern de la Generalitat en les matèries i límits propis del
contingut de la professió d’enginyer tècnic industrial.

8. Fomentar,  crear  i  organitzar  institucions,  serveis  i  activitats  que,  amb  relació  a  la
professió d’enginyer tècnic industrial, tinguin per objecte la formació professional, la promoció
cultural, l’assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, el foment de l’ocupació i
altres actuacions convenients, i establir els concerts o acords més adients en aquest sentit amb
l’Administració i les institucions o entitats que correspongui.

9. Vetllar pel prestigi de la professió d’enginyer tècnic industrial.

10. Convocar i celebrar congressos, jornades, simpòsiums i actes similars relacionats amb
l’exercici de l’enginyeria tècnica industrial a Catalunya.

11. Emetre informe sobre la legalitat dels estatuts dels diferents col·legis d’enginyers tècnics
industrials  de Catalunya i altres modificacions, prèviament a la seva qualificació pel
departament corresponent de la Generalitat.

12. Resoldre els dubtes que puguin produir-se en l’aplicació dels presents Estatuts.

13. Portar un registre de sancions que afectin els enginyers tècnics industrials dels col·legis
catalans.

14. Aprovar el seu propi pressupost i fixar equitativament la participació dels col·legis en
les despeses del Consell.

15. En general, en matèria econòmica i sense cap exclusió, realitzar, respecte al patrimoni
propi del Consell, tota classe d’actes de disposició i gravamen.

16. Instar actes notarials de   totes les   classes, fer, acceptar i   contestar notificacions i
requeriments notarials.

17. Comparèixer davant centres i organismes de l’Estat, comunitat autònoma, província o
municipi, jutges, tribunals, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions i,
en aquests, instar, seguir, acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota classe
d’expedients, judicis i procediments civils, penals, administratius, contenciosos administratius,
governatius, laborals, de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, formulant peticions i exercitant
accions i  excepcions en qualsevol procediment,  tràmits i recursos, fins i tot el de cassació;
prestar, quan es  requereixi, la ratificació personal, i atorgar poders amb les facultats que
detalli; revocar poders i substitucions.

18. Interposar tota classe de recursos davant l’Administració de l’Estat, comunitat autònoma,
província o municipi i davant la Unió Europea.

19. Atorgar poders o delegar totes o algunes de les facultats exposades al president o,
conjuntament o separadament, a un o diversos consellers.
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20. Acceptar, exercir i renunciar mandats i  poders dels col·legis d’enginyers tècnics
industrials.

21. Impedir i perseguir la competència  il·lícita i vetllar per la plena efectivitat de les
disposicions que regulen les incompatibilitats en l’exercici de l’enginyeria tècnica industrial.

22. Formar i  mantenir el cens dels enginyers tècnics industrials incorporats als col·legis
d’enginyers tècnics industrials de Catalunya.

23. Designar representants de l’enginyeria tècnica industrial per participar en els consells i
organismes consultius de l’Administració d’àmbit català.

24. Adoptar les   mesures adients per   completar o   constituir les   juntes de   govern
provisionals dels col·legis d’enginyers tècnics industrials de Catalunya.

25. Establir els requisits per obtenir l’habilitació per exercir l’enginyeria tècnica industrial
en l’àmbit territorial d’un altre Col·legi català diferent al que estigui incorporat l’interessat, de
conformitat amb el que estableixi en cada moment la Llei de col·legis professionals.

26. Realitzar totes les funcions que estiguin establertes en la normativa vigent i aquelles
altres que, malgrat que no hagin estat enunciades expressament, siguin conseqüència o estiguin
íntimament relacionades amb els anteriors.

27. Relacionar-se amb el Departament de Justícia en tot el que fa referència als aspectes
institucionals i  corporatius, i respecte als continguts de la professió, amb els corresponents
departaments de la Generalitat de Catalunya.

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels degans de la
totalitat dels col·legis d’enginyers tècnics industrials de Catalunya i per un conseller designat pel mateix
Consell, en votació secreta. Aquest conseller no tindrà vot, el seu mandat serà de quatre anys i posseirà el
càrrec de secretari del Consell.

2.5. Característiques  comunes  als  col·legis  professionals  i  als  
consells  de col·legis professionals

Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals, com a corporacions de dret públic
i en l’àmbit de les seves funcions públiques, actuen d’acord amb el dret administratiu i exerceixen les
potestats inherents a l’Administració pública.

En l’exercici de llurs funcions públiques, els col·legis professionals  i els consells de col·legis
professionals han d’aplicar en llurs relacions amb les persones col·legiades i els ciutadans els drets i les
garanties procedimentals que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals elaboren i aproven els pressupostos
respectius i poden percebre taxes o altres contraprestacions  per la prestació dels serveis que
corresponen a llurs funcions públiques en els termes que determini la llei.

Les relacions dels col·legis professionals i els consells de col·legis professionals amb
l’Administració de la Generalitat es regeixen pels principis de coordinació i cooperació.

Els col·legis professionals, els consells de col·legis professionals i l’Administració de la Generalitat
han de promoure iniciatives per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en
l’àmbit d’actuacions dels col·legis professionals i els consells de col·legis professionals.

Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals de Catalunya són autònoms
respecte a les altres  entitats  de  la  mateixa  professió  de  fora  de  llur  àmbit  territorial.  Les  relacions
dels  col·legis professionals i dels consells de col·legis professionals amb les entitats fora de llur àmbit
territorial es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries i es formalitzen mitjançant
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un acord o un  conveni, sens perjudici del dret d’accés, d’acció i de representació directa dels
col·legis professionals i general que puguin complir.

2.6. El futur de l'activitat professional

2.6.1. L'avantprojecte de llei de serveis professionals 
Els objectius de la llei de liberalització de serveis professionals pretén generar més competència en el

sector dels serveis professionals a través de dues vies:

Reduir  les  barreres  d'entrada  a  l'activitat  i  les  obligacions  de  col·legiació,  el  que
suposa incrementar el nombre de potencials entrants en el mercat.

Reduir les restriccions d'exercici: especialment eliminant les segmentacions verticals i
horitzontals de les atribucions professionals.

Amb  aquesta  llei  es  vol  millorar  la  competitivitat  de  l'economia,  potenciant  la  mobilitat  dels
professionals i millorant la capacitat de competir de les empreses, especialment d'enginyeria.

Segons el govern espanyol (2010) el sector dels serveis professionals es caracteritza per l'existència
de  les  denominades  "reserves  d'activitat"  (només  qui  té  una  determinada  qualificació  pot  prestar
determinats serveis). Això pot resultar justificat en alguns casos per protegir el consumidor, que podria
no ser capaç d'identificar la competència del professional que contracta. No obstant això, la regulació pot
generar importants problemes econòmics si no és eficient. En el sector dels serveis professionals hi ha un
problema de manca de competència i cal procedir a una nova regulació que reordeni el mapa de reserves
d'activitat  i  les  obligacions de col·legiació,  d'acord amb els principis  de necessitat  i  proporcionalitat.
Segons aquest document de 2010 la regulació de les activitats professionals a l'estat és:

Excessiva: Espanya és un dels països europeus amb més professions regulades i regulació més
restrictiva. 

Obsoleta: de vegades data del segle XIX o principis del XX.

Conflictiva. Hi ha més de 200 sentències del Tribunal Suprem que posen de manifest aquesta
conflictivitat entre els professionals per atribuir les reserves d'activitat i repartir-se el mercat, el
que paralitza l'activitat econòmica fins que s'esgota la via judicial.

Caòtica:  Actualment hi ha col·legis professionals de pertinença obligatòria, voluntària,  que
recauen sobre  activitats  professionals  regulades,  titulades  o lliures,  sense que obeeixin  a uns
criteris racionals de regulació. Així conviuen: 

Col·legis d'activitats professionals lliures que no requereixen cap qualificació:
per exemple el col·legi de periodistes o el de joiers.

 Col·legis que es refereixen a activitats reservades però que no requereixen un
títol  universitari  (requereixen  un  altre  tipus  de  qualificació).  Per  exemple,  el
col·legi d'agents de la propietat immobiliària.

Col·legis que fan referència a activitats professionals titulades, com el col·legi
d'advocats o el d'arquitectes.

Segons el govern espanyol el model tradicional que identifica cada col·legi amb un títol determinat no
és compatible amb la reforma dels ensenyaments universitàries, on ha desaparegut el catàleg oficial de
títols universitaris i per tant resulta insostenible. 

A més (Govern espanyol, 2010) els professionals espanyols tenen problemes de mobilitat en un entorn
europeu més integrat. Quan es desplacen a altres països de la UE, només se'ls permet exercir aquelles
activitats per a les quals estan habilitats d'acord amb la normativa espanyola. Com aquesta normativa és
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molt  restrictiva,  les  atribucions  professionals  estan  molt  segmentades  i  se'ls  reconeix  un  àmbit  de
competències molt reduït i això els fa menys competitius.

En aquesta proposta de reforma es vol modificar el marc regulador general dels serveis professionals,
ajustar  l'àmbit  de  les  obligacions  de  col·legiació,  donar  suport  al  model  existent  de  coexistència  de
col·legis voluntaris i obligatoris i crear un nou model de regulació de les atribucions professionals de
l'enginyeria.

Amb aquest  projecte  de  llei  l'exercici  de  les  professions  també  serà  lliure.   I  es  vol  reforçar  la
modernització  dels  col·legis  professionals:  la  Llei  vindria  a  donar  suport  al  model  actual,  en  què
conviuen  col·legis  professionals  de  pertinença  obligatòria  (per  exemple  el  d'advocats)  amb  els  de
pertinença voluntària (per exemple el de mediadors de assegurances). Per tant, no haurien de dissoldre
col·legis per perdre la obligació de col·legiació. A més, per a les professions tècniques, sobre la base del
model  recolzat  per  la   “Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos”  (CDGAE)  es
concreta la reforma de les enginyeries i es donen les raons per a una reforma profunda de les enginyeries:

• Es  tracta  d'activitats  professionals  incardinades  en  el  sector  tecnològic,  el  seu  potencial  per
generar creixement econòmic és molt alt.

• Les 17 branques d'enginyeria amb reserves d'activitat exclusiva i excloent existents a Espanya (9
branques de caràcter tècnic i 8 de les anomenades "superiors") són una anomalia en el context
Europeu: no segueix els models més generals d'altres països de la UE (absència de regulació, o,
si més no, menys segmentació entre diferents especialitats).

• La manca de flexibilitat en les atribucions professionals segmenta artificialment el mercat i frena
la capacitat d'atendre les necessitats de l'economia.

• A més, genera una gran conflictivitat entre les corporacions col·legials dels enginyers en defensa
de les seves àrees d'activitat, i ha portat a nombrosos plets que estan paralitzant projectes (i per
tant activitat econòmica). Això genera incertesa i inseguretat jurídica i influeix negativament en
les expectatives inversores a Espanya.

• La segmentació agreuja el problema de la manca de titulats en enginyeria, que pot estrangular el
creixement econòmic en general i en particular en els sectors tecnològic, industrial.

• Finalment,  els enginyers  espanyols  tenen problemes de mobilitat,  per la seva àmbit  restringit
d'atribucions.

Segons el govern espanyol aquesta mala regulació restringeix la competència en els mercats i perjudica
significativament el desenvolupament de totes les potencialitats que ofereixen les activitats professionals
tecnològiques  que  han  ser  un  sector  competitiu  de  l'economia.  Solució:  una  nova  regulació  de  les
atribucions de les enginyeries.

La proposta governamental consisteix en admetre expressament que tots els titulats en enginyeria tindran
reconegudes facultats per a realitzar totes les funcions que li atribueixi la normativa vigent a qualsevol
branca de l'enginyeria. Es tracta per tant d'un model on qualsevol enginyer està habilitat per a qualsevol
activitat  professional  de  les  que ara  estan reservades  als  enginyers  en les seves diferents  branques  i
especialitats,  partint  que tots  els  titulats  en enginyeria  comparteixen un nucli  comú de coneixements
suficient  per  habilitar  a  realitzar  totes  les  funcions  que  tenen  els  enginyers,  sense  alterar  el  model
acadèmic vigent.

Per al govern espanyol els principals avantatges d'aquest nou model són:

• Avança en la convergència amb el model regulatori europeu, en el qual, en general, no hi ha
restriccions normatives a les atribucions de les enginyeries.

• Potenciar clarament la competitivitat dels enginyers espanyols i facilitar la prestació de serveis
en altres països de la UE.
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• Contribueix a reduir  la conflictivitat  pel repartiment de atribucions,  evitant  la paralització de
l'activitat econòmica per això, i aporta més certesa i seguretat jurídica.

• Generalitza una major competència entre professionals, amb el previsible abaratiment en preus i
els guanys d'eficiència.

• Reforça al professional, confiant en la seva formació contínua, en coherència amb els principis
del procés de Bolonya, i en la responsabilitat que assumeix cada vegada que signa un projecte
com mecanisme mitigador del risc d'una actuació negligent.

Sempre segons el govern espanyol, aquesta reforma és compatible amb els títols universitaris actuals,
ja  que no es refereix a l'àmbit acadèmic, sinó al de les atribucions professionals, i a més aposta per la
formació contínua dels professionals, la potenciació del títol de grau com el significatiu per a l'ocupació
enfront del de màster que seria una especialització.

La proposta de reducció de reserves de activitat (professions regulades, d'acord amb el que disposa
l'annex VIII del Reial Decret 1837/2008, de reconeixement de qualificacions professionals i informació
addicional de la qual es disposa) és:

Professions actualment regulades (amb reserva
d'activitat)

Professions  que  es  mantindrien  regulades
després de la reforma

1.Enginyer de Mines

ENGINYER

2. Enginyer Tècnic de Mines

3. Enginyer de Telecomunicació

4. Enginyer Tècnic de Telecomunicació

5. Enginyer Industrial

6. Enginyer Tècnic Industrial

7. Enginyer Naval i Oceànic

8. Enginyer Tècnic Naval

Taula 2.1
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Proposta de reducció d'obligacions de col·legiació en el camp de les enginyeria:

Professions que actualment tenen col·legi Professions que mantindrien
l'obligació de col·legiació

1. Consell Superior de col·legis d'Enginyers de Mines -

2. Consell General de col·legis Oficials d'Enginyers Industrials -

3. Col·legi Nacional d'Enginyers de l'ICAI -

4. Col·legi Oficial d'Enginyers Navals i Oceànics -

5. Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació -

6.  Consell  General  de  col·legis  Oficials  de  Perits  i  Enginyers
Tècnics Industrials

-

7. Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines -

8. Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Navals -

9. Col·legi Oficial Enginyers Tècnics de Telecomunicació -

Taula 2.2

En les conclusions de l'anàlisi de la regulació de la professió d'enginyer feta per la Unió Professional
de Col·legis d'Enginyers (IIE-UPCI, 2012), en diversos països del nostre entorn es desprèn la possibilitat
de  regular  determinades  professions  en  els  estats  membres  sempre  que  es  justifiqui  des  del  interès
general.  Analitzada la  situació  respecte  a  la  regulació  de  la  professió  d'enginyer  en un bon nombre
d'estats membres, la UPCI arriba a la conclusió que aquesta no és homogènia, si bé en tots ells hi ha
algun tipus  de  regulació  sustentada  per  lleis  en alguns  casos  ien  altres  pel  que  es  podria  anomenar
regulacions de facto. Aquesta mateixa situació es repeteix en països desenvolupats no comunitaris.

Segons aquest  estudi,  cal  destacar  també  que en un nombre  important  de  països  per  accedir  a  la
professió d'enginyer es requereix haver assolit el màxim nivell dels estudis universitaris equivalents al
Màster  i  fins  i  tot  es  requereixen  determinats  anys  d'experiència  professional  per  assolir  el  títol
professional que permet utilitzar el nom d'enginyer.

Per a aquells professionals que signen o dirigeixen projectes i que en un bon nombre de països es
coneixen com enginyers-consultors,  és obligatori  el  compliment  de certs  requisits  i  la  inscripció a la
organització  professional  corresponent  que  rep  el  nom  segons  els  països  de  Col·legi  o  Cambra
Professional. En general en tots els països es valora com a primera premissa els coneixements adquirits a
la Universitat i fins i tot en alguns casos es arriba a distingir en funció de quin sigui aquesta. També es
valora la experiència  professional  al  llarg de la trajectòria  del  professional  i  la  formació permanent,
establint diferents certificacions al llarg del temps fins i tot en alguns casos exigint un examen.

En vista del marc normatiu i l'experiència recollida dels països de nostre entorn i tenint en compte el
model actual existent a Espanya, la proposta de les Organitzacions Professionals d'Enginyers (IIE-UPCI,
2012), per plantejar al Govern cara a la futura Llei de Serveis Professionals és la següent:

1. A Espanya els ensenyaments universitaris corresponents als títols acadèmics de graduat en
enginyeria i de màster en enginyeria estan organitzats en especialitats diferents que donen accés a
títols  professionals  d'enginyeria  diferents.  Això  és  causa  que  els  seus  plans  d'estudis  encara
posseint un tronc comú, contenen moltes matèries específiques que inclouen i que les diferencien
clarament.
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2.  Algunes  activitats  professionals  en  el  camp  de  l'enginyeria,  requereixen  aquests
coneixements específics i amb la profunditat que s'imparteixen per assolir els títols acadèmics
corresponents bé d'enginyer o de màster enginyer, sent impossible adquirir aquests amb la simple
experiència. 

3. Aquestes activitats per ser realitzades amb les garanties suficients i sense posar en risc ni la
salut pública, la seguretat de les persones, els béns, ni el medi ambient, han d'estar reservades a
aquelles  titulacions  acadèmiques  i  professionals  que  compleixin  amb  els  requisits  de
coneixements necessaris.

4.  Per  a  això  caldrà  establir  una  taula  de  treball  on  l'Administració  i  els  Col·legis
Professionals determinin i consensuïn les activitats professionals que han de quedar en situació
de reserva i perquè titulacions.

5. Addicionalment i  per establir  el  control  necessari  d'accés dels professionals a les seves
respectives activitats reservades i igual que altres models  existents a Europa, caldrà establir un
registre de professionals i es proposa mantenir en aquests casos el sistema actual de col·legiació
obligatòria, quedant per a la resta com voluntària.

6. En determinades activitats professionals addicionalment s'haurà de mantenir el control del
treball professional mitjançant el corresponent visat col·legial i tal com precisa el RD 1000/2010.

7. El sistema ha d'incorporar almenys en l'exercici lliure de la professió, la obligatorietat per
part del professional  de la contractació d'una assegurança de responsabilitat  civil  professional
que doni cobertura suficient als seus treballs professionals.

8. Finalment s'haurà de contemplar l'evolució cap a un model de certificació de les persones
en lloc dels seus treballs, però això requereix d'un procés que implica la creació i finançament del
sistema,  l'oferta  i  acceptació  d'aquest  per  part  del  mercat,  l'estabilització  d'aquest,  el
reconeixement per part de la Administració.

2.6.2. Situació als països del nostre entorn
Bàsicament a Europa hi ha tres conceptes de regulació de la professió d'enginyer diferents i en tots els

països del nostre entorn hi ha alguna regulació en la professió d'enginyer i que simplement està adaptada
als usos i costums de cada lloc acudint a normes de dret o normes de facto, mitjançant mecanismes o
institucions públiques o privades, d'una manera directa i clara o més indirecta, d'una manera global a tota
la professió o de forma parcial a determinades activitats (IIE-UPCI, 2012). Els tres models bàsics que ens
podem trobar en el nostre entorn són:

el model en el qual la professió està totalment regulada (Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia, ...),
amb alguna variant de regulació parcial per determinades activitats (Alemanya), 

el segon model és aquell en el qual no hi ha cap regulació teòricament, però si existeix de
facto (Regne Unit, Irlanda) 

i finalment un tercer model en el qual no hi ha cap tipus de regulació si bé hi ha un altre tipus
de barreres que exerceixen aquesta funció (Països Nòrdics).

Segons IIE-UPCI (2012) a  Alemanya  el títol  d'enginyer  "Ingenieur" està protegit  per llei  i només les
persones  que  han  cursat  amb  èxit  els  estudis  d'enginyeria  reconeguts,  poden  legalment  fer-se  dir
"Ingenieur".   L'exercici  de  la  professió  és  lliure,  tret  dels  anomenats  "enginyers  consultors”  o
“Beratungsingenieur "que són equivalents als nostres enginyers projectistes on la professió està regulada,
havent  d'estar  obligatòriament  inscrit  a  la  Cambra  d'Enginyers  per  al  que  cal  comptar  amb un títol
d'enginyer a nivell de màster i tres anys d'experiència  en l'especialitat a què es vol accedir. Per mantenir-
se al  registre de cada especialitat  al  llarg del  temps cal realitzar un nombre determinat  de cursos de
formació i actualització periòdicament i acreditar-ho.
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La professió  d'enginyer  no està  regulada a Finlàndia,  i  per  tant  el  seu exercici  lliure  sense  estar
supeditat a la possessió d'un títol. Hi ha sistema de certificació voluntaris i associacions i organitzacions
professionals, però totes elles de caràcter voluntari. No hi ha obligatorietat de tenir una assegurança de
responsabilitat civil professional. Aparentment es podria dir que el sistema és totalment lliure, però no
podem oblidar que probablement una de les barreres de entrada sigui la que s'origini amb motiu de les
possibles conseqüències que es derivin des de les lleis i cultura del país davant una negligència o mala
praxi professional sense tenir la titulació adequada, el suport d'una associació professional o la cobertura
d'una assegurança de responsabilitat civil, IIE-UPCI (2012).

En canvi a Itàlia és necessari passar un examen d'Estat en finalitzar els estudis i amb posterioritat
inscriure obligatòriament en l'organització italiana de enginyers que s'anomena a nivell nacional com el
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  i que té una estructura a nivell provincial (Ordine Provinciale degli
Ingegneri) i una altra a nivell local (Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri).

Al Regne Unit la professió d'enginyer no està regulada ni cal estar  col·legiat per poder exercir  la
professió,  però  la  realitat  és  que  hi  ha  una  regulació  de  facto  a  través  dels  títols  professionals  de
Chartered Ingenieer que atorga el Engineering Council  que es defineix com "regulatory body for the
engineering profession in UK" i que està reconeguda fins i tot en la Directiva 2005/36/CE del Parlament
Europeu  i  del  Consell,  de  7  de  setembre  de  2005,  relativa  al  reconeixement  de  qualificacions
professionals. A Irlanda el sistema és molt similar al model del Regne Unit del Chartered Engineer que
es  pot  obtenir  a  partir  del  títol  acadèmic  de  major  nivell  (Honours  Engineering  Degree  +  4  anys
d'experiència (IIE-UPCI, 2012).

Per a Moreau (2012): 

“El Govern ha reprès la necessitat de legislar sobre els serveis professionals.

Els  efectes  de la  liberalització  són gairebé  sempre  bons,  però,  en el  cas  de l'Enginyeria
partim d'una situació de claríssim greuge comparatiu.

La nostra obertura als professionals europeus es basa que tot aquell que pugui exercir la
professió  signant  projectes  al  seu  país,  ho  ha  de  poder  fer  en  qualsevol  altre,  llevat  de
determinades circumstàncies.

Atès que a Espanya la capacitat de signatura dels enginyers està vinculada biunívocament
amb el  títol  universitari,  els  nostres  governants  en el  passat  han autoritzat  a que qualsevol
titulat pugui exercir aquí la professió, tot i que no ho pugui fer al seu país d'origen.

No obstant això, en la gran majoria de països, sent el títol de Màster en enginyeria condició
sine qua non per a la signatura de projectes, no és suficient.

Habitualment, fora d'Espanya cal l'experiència tutelada per altres Enginyers amb signatura
i/o un examen o revàlida de coneixements.

Quan els nostres professionals volen signar un projecte en països com Alemanya, Polònia,
Itàlia, etc., La seva signatura no és reconeguda inicialment, caldrà el procés pel qual han de
passar els enginyers d'aquest país, un cop homologat el títol universitari.

Cal  modificar  el  nostre  model  actual,  incorporant  la  necessitat  d'experiència  tutelada  i
examen de  revàlida  quan  el  centre  d'ensenyament  que  va  atorgar  el  títol  no  està  certificat
seguint el model aplicat a Europa.

Només  d'aquesta  manera  podrem  garantir,  mitjançant  acords  bilaterals  amb  els  països
europeus,  aconseguir  una  situació  d'igualtat  d'oportunitats  i  les  garanties  tècniques
necessàries”.
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2.7. Lectura complementària del capítol: Decret 1998/1961,  pel que 
s'aproven les tarifes d'honoraris dels enginyers (fragment)
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2.8. Lectura complementària del capítol: Honoraris professionals 
orientatius del “Consejo Gallego de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Galicia”

CONSEJO  GALLEGO  DE  INGENIEROS  TÉCNICOS  INDUSTRIALES  DE  GALICIA.
HONORARIOS orientativos  para  los  trabajos  realizados por  los  ingenieros  técnicos  industriales  de
Galicia (aprobados por acuerdo de la Junta Ejecutiva, en fecha 8-11-2003).

Las presentes  normas de honorarios  orientativos se redactan respondiendo a la necesidad de dar
cumplimiento a la Ley 7/1997, de 14 de abril,  de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales, la cual en su exposición de motivos indica:

«...Finalmente,  se  elimina  la  potestad  de los  colegios  profesionales  para  fijar  honorarios
mínimos, si bien podrán establecer baremos de honorarios orientativos».

De  igual  modo  en  el  artículo  5,  apartado  5,  de  la  mencionada  ley,  se  faculta  a  los  colegios
profesionales, dentro de sus funciones, para:

«Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo».

Por otra  parte,  los estatutos  del  Consejo Gallego de Ingenieros  Técnicos  Industriales,  aprobados
mediante el Decreto 202/1995, de 16 de junio, de la Xunta de Galicia, establece entre sus finalidades y
funciones:

«Aprobar normas de honorarios profesionales aplicables por todos los colegios de Galicia».

El Consejo Gallego de Ingenieros técnicos Industriales, a fin de, por una parte: unificar los criterios
que  deben  regir  en  la  Comunidad  Autónoma,  y  por  otra  :  definir  un  documento  que  sirva  como
orientativo, no sólo para los profesionales que agrupa, sino también para la Administración y la propia
sociedad, ha decidido -tras la larga experiencia acumulada y un profundo estudio- la publicación del
presente documento, cuyo único destino es, como ya se indicó, orientar acerca de los honorarios de los
ingenieros técnicos industriales de Galicia por los trabajos que realizan.

Dada la gran profusión de trabajos que realizan los ingenieros técnicos industriales, en el presente
documento únicamente se regularán los más usuales.

Los trabajos  que mayoritariamente  realizan los ingenieros  técnicos  industriales  suelen ser  de los
siguientes tipos:

-Proyecto (documentos que lo forman: memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto).

-Dirección de obra o inspección técnica y sus correspondientes certificados.

-Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud.

Primera parte

1. Objeto y ámbito.

Serán de aplicación, con carácter meramente orientativo, las tarifas de honorarios que se describen a
continuación a los trabajos suscritos por ingenieros técnicos industriales de Galicia y presentados para
su visado ante los colegios de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo.

2. Competencias e interpretación.

La junta ejecutiva del Consejo Gallego de Ingenieros Técnicos Industriales y las juntas de gobierno
de los colegios serán competentes para realizar la interpretación de estas normas orientativas, así como
informar sobre las mismas a las distintas administraciones públicas, entidades y particulares.
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3. Aplicación analógica y supletoria.

Si un determinado trabajo no se corresponde directamente con los comprendidos en la segunda parte
de estas normas, sus honorarios se podrán determinar por aplicación de aquéllos cuyos trabajos guarden
mayor analogía.

Con carácter supletorio, en cuanto no se opongan a este acuerdo, serán de aplicación las normas
recogidas en las tarifas de honorarios recogidas en el Decreto 1998/1961, de 19 de octubre, y Orden de
9 de diciembre de 1961 (BOE del 25 de octubre y 14 de diciembre); así como aquellas normas que con
el mismo fin dicte el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales.

Segunda parte

4. Honorarios.

4.1. Honorarios orientativos mínimos.

Los honorarios  orientativos mínimos se establecen en 210 A. Para todo tipo de trabajos,  con la
excepción de los informes periciales simples (hasta 5 páginas, sin documento topográfico y valores de
tasaciones inferiores a 30.000 A; así como a las fichas reducidas de vehículos, para los cuales se fijan
en 90 A.

4.2. Proyectos.

4.2.1. Proyectos en general.

Los honorarios orientativos se calcularán como un porcentaje del presupuesto de ejecución material
del propio proyecto. (El presupuesto de ejecución material supone el coste de realización del mismo sin
incluir ni beneficio industrial, ni los impuestos que le puedan afectar). Este porcentaje, como norma
general será del 5% (cinco por cien), salvo en los casos que se citan a continuación.

Según el tipo de proyecto, y teniendo en cuenta la mayor o menor complejidad de su realización, se
han definido dos grupos (A y B), correspondiendo a los incluidos en el grupo A el 4% y a los incluidos
en el grupo B el 6%. Los tipos de trabajos recogidos en ambos grupos, se relacionan en el anexo del
presente documento.

4.2.2. Documentos por separado.

Si  hubiese  necesidad  de redactar  solamente  uno de los documentos  que forman el  proyecto,  los
honorarios orientativos correspondientes a este trabajo se calcularán de la siguiente forma:

-Memoria: 50%.

-Planos: 70%.

-Pliego de condiciones: 30%.

-Presupuesto: 40%.

-Estudio básico de seg. y salud: 30%.

4.2.3. Proyectos de reforma.

Son aquellos  proyectos  que  se  efectúan  sobre  una  actividad  existente  y en  los  que  se  pretende
aprovechar parte de las instalaciones que están funcionando, incluyendo éstas en los nuevos cálculos y
justificando su validez en el buen funcionamiento de la actividad, una vez reformada.

Los honorarios serán una 20% superiores a los que corresponderían al proyecto de nuevo diseño.
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4.3. Dirección de obra.

4.3.1. Dirección de obra.

La dirección de obra tendrán unos honorarios equivalentes a los del proyecto.

4.3.2. Inspección técnica.

El importe  de los honorarios  de inspección técnica será del  50% de los honorarios del proyecto
correspondiente.

4.3.3. Aceptación de dirección o coordinación de obra.

Los compromisos de aceptación o de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra
serán del 30% de los honorarios orientativos, a cuenta de la misma.

4.4. Seguridad y salud.

4.4.1. Estudio de seguridad y salud.

Para  la  obtención  de  los  honorarios  del  estudio  de  seguridad  y  salud  se  aplicaría  el  3%  del
presupuesto de ejecución material del proyecto.

Los honorarios del coordinador en fase de ejecución, como mínimo, deberán ser iguales a los del
director o conjunto de directores de la obra.

5. Coeficientes reductores.

Los honorarios orientativos correspondientes a los trabajos, una vez aplicadas para su cálculo las
normas  referidas  anteriormente,  se  reducirán  a  medida  que  aumente  el  importe  del  presupuesto  de
ejecución  material,  a  cuyo  efecto  serán  multiplicados  por  coeficientes  reductores  con  arreglo  a  la
siguente escala:

Valor en euros del presupuesto Coeficientes

Hasta 35.000 A 1,00

Exceso de 35.000 A hasta 70.000 A 0,90

Exceso de 70.000 A hasta 100.000 A 0,80

Exceso de 100.000 A hasta 150.000 A 0,70

Exceso de 150.000 A hasta 200.000 A 0,65

Exceso de 200.000 A hasta 400.000 A 0,60

Exceso de 400.000 A hasta 600.000 A 0,55

Exceso de 600.000 A hasta 800.000 A 0,50

Exceso de 800.000 A hasta 1.200.000 A 0,45

Exceso de 1.200.000 A hasta 1.600.000 A 0,40

Exceso de 1.600.000 A hasta 2.400.000 A 0,35

Exceso de 2.400.000 A hasta 3.200.000 A 0,30

Exceso de 3.200.000 A hasta 3.600.000 A 0,25

Exceso de 3.600.000 A hasta 7.200.000 A 0,20

Exceso de 7.200.000 A hasta 14.400.000 A 0,15

53



Exceso de 14.400.000 A hasta 28.800.000 A 0,10

Exceso de 28.800.000 A 0,05

6. Otros gastos.

Estos  honorarios  orientativos  no  comprenden  los  gas  tos  necesarios  para  las  tomas  de  datos,
levantamientos topográficos, sondeos, estudios geológicos, etc. Ni los gastos de desplazamiento cuando
el domicilio del ingeniero y la localización de la obra se encuentren en localidades distintas.

7. Disposición adicional.

Estas normas orientativas podrán, en un futuro, ser modificadas total o parcialmente por el Consejo
Gallego de Ingenieros Técnicos Industriales por razones que así lo aconseje la coyuntura legislativa,
social o económica, o bien que considere razonable que se imponga su actualización por cualquier otra
causa.

ANEXO

-Grupo A (relación de trabajos a aplicar el 4%)

Redes de alcantarillado.

Canales y túneles para usos industriales.

Depuración de aguas potables y residuales.

Pavimentaciones.

Abastecimiento de aguas.

Centrales de producción de energía.

Cimentaciones y pilotajes.

Estructuras y cubiertas.

Fundiciones, siderurgia, metalurgia y ferroaleaciones.

Instalaciones eléctricas para usos domésticos e industriales, fuerza motriz.

Transporte de energía y similares.

Garajes, cocheras para equipos móviles y de tracción.

Edificios para usos industriales, agrícolas, forestales y pecuarios.

Industrias de la madera y derivados.

Industrias del corcho, sus derivados, resinas y análogas.

Industrias de la piedra y derivados.

Industrias del cemento, derivados y afines.

Industrias de cerámicas.

Industrias de carbón.

Industrias del calzado y análogas.

Industrias textiles, confección y complementarias.

Industrias de curtidos y análogas.
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Industrias del azúcar, almidones y derivados.

Industrias alimentarias.

Instalaciones sanitarias.

Industrias de aceites, grasas y jabones.

Industrias vitivinícolas y derivados.

Redes urbanas de distribución de agua, gas electricidad y similares.

Viviendas para empleados y obreros, oficinas, escuelas de capacitación, piscinas, casas de
baños, frontones y similares, afectos a la obra de ingeniería dentro del estricto recinto de su
explotación.

-Grupo B (relación de trabajos a aplicar el 6%)

Instalaciones de gas.

Calefacción, refrigeración, frío artificial y acondicionamiento de aire.

Caucho y sus aplicaciones.

Cervecería e industrias similares.

Industrias de vidrio.

Aplicaciones especiales de la electrónica, rayos X, electro medicina e industriales.

Aprovechamiento de basuras.

Sistemas  de  señalización  e  instrumentación  electrónica,  automatización,  telemando,
telemedia, relojería de registro eléctrico y magnético.

Instalación de protección contra incendios.

Gestións de residuos.

Gestión y proyectos medioambientales.
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3. 3. Continguts i especificitatsContinguts i especificitats
del projecte industrial.del projecte industrial.

Conceptes bàsics del projecteConceptes bàsics del projecte
L'objectiu principal d'aquest capítol és revisar el desenvolupament del problema de la realització dels

projectes, tant les diverses propostes teòriques com els plantejaments de fons que les regeixen. També és
objectiu  d'aquest  text  conèixer  com es realitza un projecte  industrial  detallant  tots  els  passos que es
segueixen des del plantejament del producte fins a la seva execució.

Treballar en enginyeria és sinònim de projectar i de dissenyar i s'ha de començar per la definició de
projecte d'enginyeria. 

Afirma  Álvarez  García  (2006)  que  els  projectes  tenen  a  veure  amb  el  contingut  del  procés  de
planejament (identificació de problemes i necessitats formulació d'objectius i metes), amb la participació
dels sectors interessats en aquesta identificació i formulació, amb la instrumentació (selecció de mitjans,
accions i estratègies), amb l'organització i gestió del procés (coordinació i distribució de funcions) i amb
l'avaluació (verificació de fites aconseguides i la recuperació d'experiències). 

En la formulació de plànols i programes sol participar un nombre relativament reduït de persones,
generalment  del  més  alt  nivell  jeràrquic  de  l'empresa  i,  a  vegades,  també  de preparació,  però  en la
formulació  i  desenvolupament  de  projectes,  la  participació  és  més  àmplia  i  no  per  això  és  menys
necessària la preparació i competència dels responsables del seu desenvolupament. Un bon projecte no
sorgeix com a solució improvisada i difícilment podrà garantir l'èxit dels seus objectius i metes si no
compta amb personal competent per a la seva realització. Un bon projecte sol sorgir, més que de la idea
genial d'un individu intel·ligent i brillant, del treball organitzat d'un equip humà, en el qual es combinen
l'anàlisi  racional  amb  la  intel·ligència  creativa,  s'aprofiten  recursos  i  es  coordinen  esforços  per  a
aconseguir els resultats que es proposen. 

3.1. Definició de projecte
Com no hi ha una definició generalitzada de projecte, és convenient revisar diverses definicions per a
tenir una idea més precisa de la peculiar naturalesa i de les diferents accepcions que se li poden donar
a aquest concepte.

El Diccionari de la Llengua Catalana del Institut d'Estudis Catalans defineix com a projecte: “Estudi
detallat d'una cosa a realitzar” i “Conjunt de plànols i de documents explicatius que donen totes les
dades tècniques i totes les vistes d'elements o de conjunt necessàries perquè es pugui fabricar una
màquina, una instal·lació, o construir un edifici, un pont, etc., d'acord amb les instruccions dels qui ho
encarreguin o segons un programa establert”.

En el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola apareixen dos conceptes del que és un projecte:
“Planta  i  disposició  que es  forma per a  la realització d'un tractat,  o per  a l'execució de quelcom
d'importància” i “Conjunt d'escrits, càlculs i dibuixos que es fan per a donar idea de com ha de ser i el
que ha de costar una obra d'arquitectura o d'enginyeria”.

Segons  la  norma UNE 157001 “Criteris  generals  per  a  l'elaboració  de projectes"  un  projecte  és:
“Conjunt de documents, models o maquetes, en suport físic, lògic o un altre, que té com a objecte la
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definició i la valoració de les característiques d'un producte, obra, instal·lació, servei o programari
(suport lògic), que es requereixen en funció del seu fi o destí”.

Segons  Cos  (1995)  en  l'actualitat  las  definicions  anteriors  han  de  considerar-se  almenys  com
incompletes i antiquades, ja que són fonamentalment limitadores. es centren en la pura descripció
tècnica  (com ha de ser)  i  en l'aspecte  econòmic  (el  que ha de costar),  desconeixent  aspectes  tan
importants com els orígens de l'obra (per què fer-la?), la seva finalitat (¿per a què servirà l'obra?), la
manera  com se'n  va a  desenvolupar-se  (com fer-la?),  o  l'entorn  en què  ha  de  realitzar-se.  És  un
concepte antic de projecte, centrat exclusivament en els aspectes documentals, que no té  en compte la
complexitat dels projectes actuals, la necessitat d'establir una organització adequada i la importància
que el projecte acompleixi el més exactament possible la tasca per al que està destinat, i això dins del
termini i el cost requerits. 

El projecte tradicional està orientat exclusivament a l'obra, que es desvincula totalment del projecte
com a tal. És una definició adaptada fonamentalment als projectes del camp dels recursos naturals,
infraestructures o edificació, afirma Cos (1995).

Álvarez  García  (2006)  cita  com  principals  definicions  del  concepte  tècnic  de  projecte  els  que
apareixen en els  manuals  i  guies per a l'elaboració de projectes,  difosos  per l'Organització de les
Nacions Unides (ONU), el Banc Mundial (BM) i el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) i
definicions proposades pels especialistes en els manuals sobre disseny, formulació i desenvolupament
de projectes: 

"Projecte és el conjunt d'antecedents que permeten estimar els avantatges i desavantatges econòmics
de l'assignació de recursos per a la producció de determinats béns i serveis (ONU, 1973). 

"Un  projecte  és  una  empresa  planificada  consistent  en  un  conjunt  d'activitats  interrelacionades  i
coordinades a fi d'arribar a objectius específics dins dels límits d'un pressupost i un període de temps
donats" (ONU, 1984).

"Projecte és una empresa que compta amb recursos financers, materials i humans i està orientada a la
consecució d'un determinat objectiu en un període de temps Donat" (BID).

"Projecte és la menor unitat d'activitats que es poden planejar, analitzar i administrar aïlladament"
(Salomó i Edin). 

"Projecte  és  un conjunt  d'activitats  que té  un principi  i  un fi  definibles  i  que es  pot  administrar
aïlladament per a arribar a l'objectiu pel qual aquesta activitat va ser instituïda" (R. L. Martino). 

"Projecte és un procés l'objectiu del qual és transformar una idea en un producte acabat, constituït per
béns i serveis que seran els mitjans per a produir altres béns o serveis ... En general un projecte neix
d'una institució existent que vol fer una modificació qualitativa o quantitativa de la producció del seu
sistema de règim. També potser el projecte consisteixi a crear una institució nova, però sempre hi
haurà un organisme que formuli i executi el projecte que és la seva entitat mare" (Luis Alfalsar i José
Llenyater).

Per  a  Álvarez  García  (2006)  el  projecte  representa  “la  unitat  més  operativa  dins  del  procés  de
planificació i constitueix l'escaló final d'aquest procés. Està orientat a la producció de determinats
béns o a prestar serveis específics ”. Cita Álvarez a alguns autors que consideren que un projecte és
“un  instrument  per  a  l'acció  que  pressuposa  la  sistematització  i  ordenació  d'una  sèrie  d'activitats
específiques i l'assignació de responsabilitats per a arribar a determinats objectius” i que defineixen al
projecte  en  relació  amb un programa específic:  “és  la  unitat  menor  en què  es  poden separar  les
accions concurrents per al compliment dels objectius i metes d'un programa, que involucra un estudi
específic que permet estimar els avantatges o desavantatges d'assignar recursos per a la realització
d'aquesta acció (Espinoza)”. 
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Per la seva banda es defineix al projecte com un “designi o pensament d'executar quelcom; qualsevol
previsió, ordenació o predeterminació que es fa per a l'execució d'una obra o operació. Component o
unitat més petita que forma part d'un programa. Conjunt d'activitats que es proposen realitzar d'una
manera articulada entre si, a fi de produir determinats béns o serveis capaços de satisfer necessitats o
resoldre problemes (Ander-Egg) “, cita d'Álvarez García (2006).

En un intent de síntesi integradora de les definicions presentades pels especialistes, Álvarez García
(2006) afirma que un projecte és un procés que descriu la idea dinàmica d'una acció organitzada per a
aconseguir  determinats  fins  o objectius,  que es  pot  planejar,  administrar  i  avaluar  per  si  mateix,
constituint un àmbit de gestió peculiar que no pot ser confós amb el de l'entitat mare o del sistema on
sorgeix.  Però  no  sembla  convenient  admetre  que  un  projecte  es  pugui  planejar  i  administrar
aïlladament de qualsevol referència institucional o de determinats plans i programes que operen en el
context en què aquest projecte sorgeix i es desenvolupa. En congruència, el projecte es pot definir
com  la  descripció  i  desenvolupament  d'un  procés  que  permet  resoldre  un  problema  rellevant  i
complex, i orientar un procés de canvi mitjançant la instrumentació d'estratègies apropiades, dins d'un
horitzó de temps i espai donats. 

El Decret de data 19 d'octubre de 1961 pel qual es van aprovar les tarifes d'honoraris dels enginyers
en treballs  a particulars,  en el seva part  segona denominada "Normes Generals",  punt  segon, diu:
"S'entén per  projecte  la  sèrie  de documents  que defineixen  l'obra,  en forma tal  que un facultatiu
diferent de l'autor pugui dirigir d'acord amb el mateix les obres i treballs corresponents", per a Cos del
Castillo (1995) aquest decret és un dels pocs documents produïts per l'Administració Pública on es fa
referència al contingut del projecte i que en conseqüència, pot servir de suport per a una definició
legal del mateix i dels seus continguts.

Per a Piquer (1986) el projecte és:

La eina indispensable per a la construcció d'una obra. 

El projecte és la base i definició d'un ens futur. 

El projecte és la resposta adequada a un problema. 

El projecte és la solució que omple un desig útil, just i eficaç, nascut d'una necessitat. 

El projecte, en enginyeria civil, és la praxi deontològica d'una civilització progressista. 

En  general,  un  projecte  és  l'estudi  complet  d'un  objectiu  degudament  definit,  adequadament
plantejat i determinat amb exactitud. 

Per a aquest autor el projecte ha d'incloure la descripció gràfica de tots els elements necessaris per al
seu feliç  compliment,  els  requisits  i  condicions  que han d'exigir-se  i  el  seu cost  total  previst.  El
projecte no ha de confondre's amb el seu objectiu: “En enginyeria civil, com en tantes branques de la
ciència, les obres han de projectar-se prèviament. Però el projecte no és l'obra. És la seva definició. És
l'instrument que permetrà la seva execució i el mitjà ineludible per a la presa de decisions. No és un
cost eventual a afegir a una obra, sinó una condició "sine qua non" perquè aquesta obra pugui dur-se a
terme”, Piquer (1986).

Declara Piquer (1986): “A través de la història, el ser humà, des del seu origen fins als nostres dies,
no ha cessat, conscientment o inconscientment, en el seu afany projectista. No ha cessat de projectar.
Amb major o menor esforç i encert, la seva evolució i la del seu entorn ha sigut possible gràcies al
impuls  de  les  idees.  La  projecció  d'una  idea  constitueix  el  fonament  d'un  projecte.  La  seva
materialització és la realitat que segueix al pensament. Materialitzar un projecte és plasmar les idees
de forma tal que qualsevol altra persona, més o menys coneixedora d'aquestes idees, pugui dur a terme
la realitat  o obra que el projecte preconitza. El projecte ha de definir una obra o succés futurs de
forma inequívoca. El projectar, com a art, és l'acte pel qual, l'home, valent-se d'elements materials,
dóna forma sensible a una concepció de l'intel·lecte. Comportarà major especialització del projectista
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-i per descomptat major laboriositat- el  projecte d'una presa de volta que el projecte d'un viatge a
París, però ambdós requeriran una tècnica anàloga. Dient, sense més, que projectarem una presa de
volta, ja hem comès una falta greu. Hi ha petició de principi. Per què ha de ser volta? I potser, per
quina presa? El problema que pretenem abordar ha de definir-se amb claredat i pot ser de molt diversa
índole: necessitem embassar aigua en un punt, o bé produir energia elèctrica en una zona o potser
regular un riu o ambdues coses al mateix temps. Segons aquests i altres casos, pot precisar-se o no una
o més preses i  poden ser de tipus volta o no. En el projecte del viatge a París succeeix quelcom
semblat: Es tracta de passar unes vacances o d'efectuar una compra o només de visitar la torre Eiffel.
La petició de principi  també es produirà  segons els  casos.  Tal  vegada per a aquesta  determinada
compra,  el  viatge més  adequat  no sigui  París.  Sol  ocórrer  en la  vida pràctica,  que els  estudis  de
planejament i previs es fan sovint de forma mental i fins i tot amb èxit. En Enginyeria Civil no ens
podem permetre aquest luxe, encara que estimem com a qualitat important la intuïció del projectista.
En tot cas, l'exacta definició del problema és fonamental per a la seva adequada solució. El problema
que  comporta  un  projecte  comportarà  unes  condicions  necessàries,  altres  convenients  i  altres
accessòries. Les primeres seran inexcusables i les restants haurien d'estudiar-se i estudiar-se segons
els casos. La barana de coronació de la presa del nostre exemple no podrà ometre's en el projecte.
Coordinar  adequadament  aquestes  condicions  és  l'essència  de  l'art  de  projectar.  Art  liberal  que
requereix principalment l'exercici de la raó. Art noble que pot expressar bellesa en comunió amb el
seu objectiu primari d'utilitat. I art-ciència que fonamenta tota l'Enginyeria Civil en franca simbiosi de
l'Economia, la Matemàtica i la Física amb l'Arquitectura, l'Escultura i la Pintura”.

Per a Piquer (1986) un projecte és l'exposició i desenvolupament complet de la solució a un problema
d'enginyeria que permet la seva construcció total,  segura i duradora. “És el conjunt de documents
necessaris perquè pugui realitzar-se una obra d'enginyeria civil” afirma aquest autor. El projecte ha de
definir  íntegrament  l'obra  que  millor  respongui  a  la  qüestió  plantejada,  garantir  la  seguretat  dels
elements  que  planeja,  assegurar  les  condicions  de longevitat  de  les  construccions  que comprèn  i
preveure els sistemes de conservació necessaris per a l'explotació desitjada. 

Piquer (1986) enuncia que “el disseny és el dibuix de les formes de les construccions definides en un
projecte. La funcionalitat, l'ordre i l'estètica, haurien d'acoblar-se en el disseny construint i definint la
seva essència. El disseny,  encara que només és una part del projecte és més vistós i el seu efecte
psicològic és relativament gran, prestigiant o desprestigiant amb la màxima freqüència al projectista.
El disseny ja va haver d'esbossar-se en l'estudi previ i l'avantprojecte, i és decisiu per a l'elecció de la
solució. El disseny requereix una certa inventiva i enginy i un coneixement intuïtiu del comportament
dels materials de la construcció i de la seva composició interna i externa. El disseny és imaginació ja
que el seu major efecte serà el visual que proporciona el seu aspecte i aparença. El projecte ha de ser
fruit de l'estudi i l'experiència. L'experiència podrà ser pròpia o aliena però a l'estudi sempre l'haurà de
dur a terme el projectista. ” 

Segons el Project Management Institute, PMI. (1996) un projecte és “un esforç temporal que es du a
terme per a crear un producte, servei o resultat  únic”. Temporal  significa que cada projecte té un
començament definit i un final definit. El final arriba quan s'han aconseguit els objectius del projecte
o quan queda clar que els objectius del  projecte no seran o no podran ser aconseguits,  o quan la
necessitat  del  projecte  ja  no  existeixi  i  el  projecte  sigui  cancel·lat.  Temporal  no  necessàriament
significa de curta durada; molts projectes duren diversos anys. En cada cas, no obstant això, la durada
d'un projecte és limitada. Els projectes no són esforços continus. A més, temporal no és aplicable
generalment al producte, servei o resultat creat pel projecte. La majoria dels projectes s'emprenen per
a obtenir un resultat durador. Ben sovint, els projectes també poden tenir impactes socials, econòmics
i ambientals que perduren molt més que els propis projectes.

En les definicions actuals citades per Gassó (2002) destaquen les que precisen que un projecte és “una
combinació de recursos humans i no humans, reunits en una organització temporal per a aconseguir
un propòsit determinat. -Cleland i King-“; “el disseny és la ciència de la creació de l'artificial. És tot
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allò  que les  persones  transformen  en el  seu propi  interès  o en  el  d'una col·lectivitat  aplicant  les
tècniques  o  les  metodologies  adequades.  -Simon-“;  “és  l'operació  d'enginyeria  que  ens  porta  a
aconseguir un objectiu a través d'una modificació de la realitat exterior, que es du a terme mitjançant
unes accions humanes, seleccionades i ordenades prèviament, atenent a la confiança en la consecució,
la seguretat dels participants i  l'economia en la utilització de recursos.  -Blasco-“o “un procés que
permet donar solucions a una sèrie de necessitats socials mitjançant l'elaboració d'un artefacte que les
satisfà -Varela i Aguinaga-“. 

Derivats de les definicions es determinen elements explícits i implícits. Es destaquen com a elements
explícits:  la  identificació  de  necessitats,  el  propòsit  d'aconseguir  un  objectiu,  la  necessitat  una
organització,  la  planificació  i  programació  d'activitats,  la  necessitat  d'avaluació,  l'existència  d'uns
documents i la temporalitat d'un projecte. I com a element implícit: el concepte de producte, ja sigui
una màquina, una instal·lació, un procés o un servei. El que ens porta a les conclusions que: 

S'han d'establir unes especificacions inicials. 

És precís planificar les tasques a realitzar per a la consecució dels objectius predeterminats. 

S'han de complir unes condicions de termini, costos i/o qualitat. 

El projecte queda plasmat físicament en un document. 

3.2. Introducció al projecte
Sobre els documents constitutius d'un projecte s'han de realitzar una sèrie de consideracions:

La redacció haurà de ser clara i sistemàtica.

Els continguts hauran d'estar correctament estructurats (d'aspectes generals a concrets).

Tots els elements del projecte han d'estar ben definits (no donar lloc a interpretacions). 

I tot això per a permetre que allò que s'ha projectat pugui ser executat per terceres persones.

S'ha de tenir en compte que no tots els processos de fabricació, o possibles productes que presenten
les empreses, es poden dur a terme; ja sigui per motius de falta de temps, econòmics o simplement hi
ha casos en què el producte no tindrà èxit. Per tant, hem de fer una avaluació de tots els factors, tant
positius com negatius, que influeixen en la realització d'un nou projecte industrial.

Es pot considerar un projecte com una acció o conjunt d'accions úniques, no repetitives, de durada
determinada,  formalment  organitzat,  que  disposa  i  aplica  recursos,  vigilant  el  compliment  dels
objectius preestablerts.

Hem de considerar que s'aplica el concepte de projecte en àrees tan diferents com a construcció, obres
d'enginyeria,  instal·lacions...  En la realització d'un projecte  industrial  intervenen sovint nombroses
empreses que desenvolupen treballs molt diferents entre si però que precisen una estreta coordinació
per  a  aconseguir  els  objectius  parcials  i  globals;  l'esmentada  coordinació  s'inicia  a  través  d'un
llenguatge comú i una clara visió de quins són els objectius i les responsabilitats de cadascú. 

Segons Gómez-Senent (1997) els documents del projecte són “la traducció de tot l'esforç realitzat
durant el mateix i, especialment, l'expressió de les solucions a les quals s'ha arribat. Els documents
consten de figures, plànols, fórmules i escrits estructurats de manera que puguin ser interpretats per
tots els interessats correctament. Els documents són l'instrument de comunicació més important del
projecte,  servint  de  base  d'entesa  entre  tots  els  grups  que  intervenen  en  ell:  client,  enginyeria,
constructor, fabricants, tècnics d'obra, administració, etc.”.

Per a Gómez-Senent (1997) el projecte funciona com un sistema (conjunt de components, cada un
amb característiques específiques, i relacionades o interaccionades entre aquests components) i com
un procés,  és  a  dir,  un conjunt  d'activitats  o passos  de treball  interdependents,  incloent  punts  de
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decisió (cada un amb els seus criteris  de decisió corresponents)  i  processos  de decisió.  D'aquesta
manera,  descriure  l'objecte  del  projecte,  és  equivalent  a  establir  una  descripció  del  sistema  i/o
descripció del procés. Una descripció del sistema conté informació sobre quins nivells hi ha en el
sistema, quins components hi ha en cada un d'aquests nivells, quins nivells de sistema hi ha en el
rerefons ambiental del sistema, i quins components hi ha en cada un d'aquests nivells, les propietats de
cada component intern i extern i les relacions que existeixen entre els components. Una descripció del
procés conté informació sobre quines activitats i treballs s'executin en el procés, els mètodes de treball
i ajudes tècniques que s'utilitzaran quan s'executin les activitats,  la interdependència mútua de les
activitats  i  les ubicacions dels punts de decisió en el  procés,  és a dir,  els punts on es prenen les
decisions. L'execució del projecte equival a establir, canviar o crear el sistema o procés d'acord amb
una descripció. 

Un procés pot dividir-se en diversos projectes diferents, relacionats entre ells. Un projecte precedent
crea les condicions necessàries per a l'execució d'algun altre projecte. Un projecte següent succeeix a
un altre  projecte,  el  qual  ha  creat  les  condicions  necessàries  per  a  la  seva  execució.  No sols  la
participació d'un procés en diversos projectes crearà projectes interdependents, sinó que en alguns
casos, un cert procés o projecte genera la necessitat altres processos i projectes consegüents en altres
zones funcionals de l'organització. Un projecte alternatiu (o una seqüència alternativa de projectes)
pot tenir diferents característiques respecte als seus efectes, entrades de recursos, temps i costos S'ha
de  triar  una  d'aquestes  alternatives.  Aquests  conceptes  esmentats  per  Gómez-Senent  (1997)  s'han
d'usar quan s'analitza l'estructura i les propietats dels conjunts de possibles projectes.

Els projectes poden classificar-se des de diferents punts de vista. Reduint la classificació als projectes
industrials aquesta classificació, citant a Gómez-Senent (1997), pot fer-se de la manera següent: 

Per la naturalesa del projecte (especialitat), 

Pel volum de la inversió, 

Per l'objecte del projecte 

I pel procés que utilitza. 

Per  la  seva  naturalesa  o especialitat  és  necessari  recórrer  a  la  classificació  dels  diferents  sectors
industrials tipificant els projectes de cara a facilitar la metodologia per al seu desenvolupament. 

Considerant la inversió, podem saber si estem parlant d'un projecte petit, mitjà o gran, o fins i tot d'un
gran projecte d'inversió. Aquest coneixement facilita el possible tractament que es donarà al projecte
per a la seva realització. 

Amb independència de la seva naturalesa, és a dir, del subsector industrial a qui pertanyi, l'objecte del
projecte, les necessitats específiques que cobrirà, els problemes que resoldrà poden ser diferents. Així,
pot haver-hi projectes de: nova instal·lació, ampliació, millora i trasllat. 

La classificació segons el procés que utilitza depèn de la seva naturalesa i el seu origen:

Segons la seva naturalesa: mecànic (màquines, ferramentes, línies de muntatge), físic (centrals
elèctriques), fisicoquímic (plantes químiques, alimentació), etc. 

Segons el seu origen: Propi o adquirit a tercers 

3.3. Les etapes d'un projecte tradicional
Malgrat de les diferències entre projectes i de les diferents formes de treballar  entre les empreses
d'enginyeria i els enginyers projectistes, hi ha un conjunt d'activitats que, en major o menor mesura,
sempre es duen a terme. Cada grup d'activitats que persegueix un objectiu parcial l'anomenen etapa.
Aquestes  etapes  no  defineixen  exhaustivament  el  procés  de  resolució  d'un  projecte  però  ho
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emmarquen prou com per a realitzar una primera aproximació sobre ell. Les diferents etapes d'un
projecte proposades per Gómez-Senent (1997) es resumixen en:

• Estudi inicial:

• Plantejament: necessitat / idea / definició d'objectius.

• Avantprojecte o disseny bàsic:

• Informació: documentació /estudi de mercats / presa de dades.

• Quantificació: estudi d'un procés / ubicació / lay-out.

• Comprovació: experimentació.

• Projecte o disseny de detall:

• Càlculs.

• Documents del projecte: memòria / estudi econòmic / mesuraments-pressupostos / plànols /
plec de condicions.

• Realització o direcció d'obra.

• Legalització: visat (quan procedeixi) i llicències.

• Realització i control.

Gómez-Senent (1997) indica les limitacions que posseeix l'estructura d'aquest procés:

1. Hi ha una relació unidireccional i lineal entre les diferents etapes del procés.

2. No s'aprecien mecanismes de retroalimentació prèviament establerts. S'observa que una vegada
executada una etapa no apareixen punts de decisió que permeten al projectista tornar cap enrrere
quan els resultats així ho aconsellen.

3. No s'especifica cap relació entre el procés projectual i el seu entorn. El projectista no sap com
ha d'utilitzar tots els elements que, externs a ell, poden afectar el projecte de totes maneres.

3.4. Les fases prèvies al projecte
Es fa una descripció en aquest apartat de les fases prèvies al projecte tradicional basant-nos en les
definicions extractades de Gómez-Senent (1997).

3.4.1. Plantejament
El plantejament és el conjunt d'etapes que condueix a una definició de la importància del contingut i
dels objectius del projecte. Aquest grup d'etapes és propi dels problemes projectuals. Aquest conjunt
d'etapes  requereix  imaginació  i  treball  d'anàlisi  per  a  aconseguir  un  coneixement  suficient  del
problema que permeti al projectista realitzar-ho en termes precisos.

Resoldre bé aquesta fase significa iniciar correctament el projecte i facilita l'execució correcta de les
diferents  etapes.  El  plantejament  comprèn,  en  general,  tres  etapes:  necessitat,  idea  i  definició
d'objectius.

3.4.1.1. Necessitat

Aquesta etapa és la que dóna origen al projecte. Tot projecte sorgeix perquè algun tipus de necessitat
humana no està satisfeta plenament. Quan parlem de necessitat humana ens referim als projectes que
vénen a satisfer necessitats humanes amb les què tots estaríem d'acord de portar a terme, hi ha altres
tipus de necessitats que semblen emprendre's amb objectius purament econòmics.
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3.4.1.2. Idea

La idea és la resposta a la necessitat, el com satisfer-la. Encara que la idea, en general, és una proposta
de solució a un problema a vegades apareix abans que el problema o la necessitat s'hagi presentat.

Les idees solen generar-se en la mateixa empresa que ha detectat la necessitat. Quan aquestes idees no
apareixen, o les que apareixen no són atractives per a l'empresa, aquesta sol·licitarà ajuda a l'exterior
en la persona d'un projectista o d'una enginyeria depenent de la complexitat del problema plantejat.

La  intervenció  dels  projectistes  s'inicia,  normalment,  en  aquesta  etapa  participant  en  la  pròpia
generació d'idees o, almenys, col·laborant amb l'avaluació i selecció de les més adequades.

3.4.1.3. Definició d'objectius

Aquesta  etapa tanca  la  fase  de plantejament  del  projecte.  En la definició  d'objectius  es  marca  el
problema i les pautes del que s'ha de construir o fabricar per a cobrir les necessitades descobertes en
l'etapa inicial.

Els objectius són les metes específiques que ha d'aconseguir el projecte. En definir aquests objectius
el projectista es troba amb la primera gran dificultat del projecte: delimitar quins són aquests objectius
perquè amb els mitjans disponibles la resposta sigui viable des dels punts de vista tècnic, econòmic,
financer i humà.

3.4.2. Informació
La recerca d'informació és la base de tot el procés de resolució de problemes. Durant tot el procés
projectual,  des de la primera etapa fins a l'última,  es fa ús d'informació de molt  divers tipus. No
obstant  això,  una  vegada  acabada  la  fase  de  plantejament  és  quan  més  s'intensifica  la  recerca
d'informació. El plantejament implica una definició dels objectius del projecte i una primera decisió
de dur-ho a terme. A partir d'aquí, es posa en marxa tota l'activitat projectual que ha de conduir a un
disseny bàsic  del  projecte,  l'emplaçament,  el  “lay-out”,  o distribució,  i  en el  desenvolupament  de
l'estudi econòmic i de rendibilitat. La recerca d'informació és tan important que pot ser un factor clau
en la rendibilitat del projecte per a l'enginyeria que ho està desenvolupant. La informació influirà en:

1. La qualitat final del projecte

2. La viabilitat tecnològica i econòmica del projecte.

3. El temps de realització

La fase d'informació, per les característiques de cada una d'elles, es pot dividir en 3 etapes: mercats,
documentació i presa de dades. 

3.4.2.1. Mercats

L'estudi de mercats permetrà decidir sobre la grandària del projecte més convenient. La grandària del
projecte és el nombre d'unitats de producció per unitat de temps que ha de fabricar-se per a obtenir
una rendibilitat important tant quan es projecta una planta industrial com quan es projecta un producte
industrial.

3.4.2.2. Documentació

La documentació és el conjunt d'informació, fonamentalment escrita,  que té relació directa amb el
projecte i que no precisa d'elaboració prèvia per al seu tractament en el projecte encara que sí durant
el procés projectual.

L'etapa de documentació comprèn la recerca i selecció de la informació (catàlegs dels fabricants, les
normes i lleis, que afecten el projecte i que per un costat limiten les seves possibilitats mentre que per
un altre faciliten la seva resolució, etc.).
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3.4.2.3. Presa de dades

La presa de dades és el conjunt d'informació no escrita que ha d'obtenir l'enginyeria per a poder fixar
els paràmetres del projecte. L'enginyeria, en aquesta etapa, ha de trobar un equilibri òptim entre els
factors  fonamentals  del  projecte  perquè  cada  un  d'ells  quedi  assetjat  entre  uns  límits  que  siguin
compatibles amb els altres factors..

3.4.3. Quantificació
La quantificació és la fase principal  que constitueix l'avantprojecte  o disseny bàsic i  comprèn les
etapes següents: estudi del procés, ubicació o emplaçament, i “lay-out” o distribució. La complexitat
d'aquesta fase, està que tots els mecanismes de l'enginyeria han d'actuar. Ara ja no es pot treballar
amb dades  aproximades  i  amb estimacions,  tots  els  factors  integrants  s'han de  tenir  en compte  i
l'organització, l'experiència i el bon fer de l'enginyeria es faran notar en els resultats.

3.4.4. Comprovació
La fase de comprovació és la que tanca el disseny bàsic o conceptual. En aquesta fase el projectista
tracta de confirmar, avalar o rectificar els supòsits, el desenvolupament i les conclusions de la fase de
quantificació. Aquesta fase comprèn una única etapa, l'experimentació, perquè si bé pot ser necessari
realitzar diferents activitats, totes elles tenen un caràcter bàsicament experimental. Els documents que
es generen formen l'avantprojecte o disseny bàsic.

3.5. El cicle de vida del projecte
El projecte és una entitat amb vida pròpia que es va desenvolupant en el temps, i les fases que ho
constitueixen es van succeint les unes a les altres, i molt sovint mantenen solapaments importants. Al
camp industrial és necessari distingir el producte del projecte que ho origina, sent diferents els cicles
de vida dels uns i els altres. Els projectes, amb independència del sector a què pertanyin, tenen un
cicle  de vida semblant,  i  tots  ells  tenen  característiques  comunes;  en  això coincideixen  diferents
autors com Cos (1995), Gómez-Senent (1989) i altres.

Al  principi  és  vital  determinar  la  viabilitat  del  projecte  i  definir  els  seus  paràmetres  i  objectius
principals;  al  final  la  major  exigència  serà  posar-ho  en  servei  amb  les  mínimes  modificacions
indispensables i aconseguir els objectius de producció o funcionament en un temps mínim. 

Les fases del cicle de vida són les cinc que es refereixen a continuació:

1. Fase de definició.

2. Fase de concepció.

3. Fase de construcció.

4. Fase de posada en marxa.

5. Fase de cessió.

Al final de cada fase i subfase els resultats solen reunir-se en un document formalitzat, que ha de ser
aprovat, a partir del qual s'adopten decisions. 

El  prescindir  per complet  d'una fase  i  de la formalització de les conclusions implica,  entre  altres
coses, la impossibilitat de controlar adequadament el projecte industrial, ja que els responsables del
mateix poden tenir una visió molt difusa dels objectius que es suposa han de perseguir i les eventuals
desviacions no seran contrastables amb cap objectiu.

64



3.5.1. Fase de definició
La fase de definició és aquella en què una idea es concreta i es realitzen els estudis i avaluacions
preliminars. Durant la fase de definició s'analitza l'entorn, es preparen previsions, s'avaluen objectius i
alternatives,  i  es  realitza  un  primer  examen  de  la  missió,  objectius,  cost  i  programa  del
desenvolupament  del  sistema.  És  també  en  aquesta  fase  quan  es  determinen  l'estratègia  de  base,
l'organització i les necessitats recursos per a dur a terme el projecte industrial.

El  propòsit  fonamental  de  la  fase  de  definició  és  arribar  a  l'estudi  de  factibilitat,  que  permetrà
posteriorment  una avaluació  més  detallada  si,  com a conseqüència  del  mateix,  es  decideix  seguir
endavant.

Els estudis realitzats durant aquesta fase han d'identificar aquells projectes que posseeixen un elevat
risc i són tècnicament i econòmicament, o en relació a l'entorn, irrealitzables.

3.5.1.1. Estudi d'objectius

Constitueix  la  definició  inicial  de  què  es  desitja  obtenir  amb el  projecte  industrial  i,  per  tant,  el
document resultant en una plasmació raonada i coherent dels desitjos del client respecte a això. No ha
de ser de llarga durada ni costós, però és fonamental perquè la resta de fases, si tenen lloc, estiguin
orientades en el sentit que maximitzen la probabilitat d'èxit. La incògnita que desitja aclarir-se és: què
ha de realitzar  el  sistema una vegada construït  o per a què ha de servir,  no com ho farà ni  com
s'arribarà a realitzar-ho.

Al final de la fase ha d'estimar-se si la definició és prou interessant com per a prosseguir investigant el
tema.

3.5.1.2. Estudi de requeriments

En l'estudi de requeriments es planteja si la idea és realitzable”. A partir d'aquí han d'analitzar-se:

Impossibilitats tècniques d'obtenció d'un sistema que respongui als objectius proposats.

Impossibilitats de mitjans disponibles per al desenvolupament de l'esmentat sistema.

Possibilitat  que els  objectius  orienten  cap  a  un tipus  de solució,  la  rendibilitat  de  què  sigui
inferior a altres solucions concurrents.

Aquesta fase està constituïda per treballs d'anàlisi sobre:

Missió, objectius principals i objectius secundaris del projecte industrial.

Disseny tècnic preliminar del sistema.

Comparació de les alternatives, tenint en compte els avantatges i inconvenients.

Selecció de les alternatives més interessants.

Tipus de tecnologies a utilitzar en el projecte industrial.

Treballs d'investigació a emprendre i tècniques a utilitzar.

Cost, el més aproximat possible fins a arribar a l'obtenció del sistema operatiu, eventualment amb
marge d'aproximació.

Estudi de rendibilitat.

Recursos per a desenvolupar el projecte:  humans, organitzatius, informàtics,  locals,  suport de
l'administració, etc.

Terminis probables.
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Com resultat s'obtindrà un informe en què s'emetrà una opinió sobre l'interès del projecte industrial i
sobre  la  seva  rendibilitat  i  possibilitats,  s'estimarà  l'esforç  que  requereix  i  s'establirà,  per  al  cas
favorable, les modalitats per a l'anàlisi més profund de la fase següent.

Si el projecte industrial es cancel·la en aquesta fase la inversió perduda en ell no serà elevada.

3.5.2. Fase de concepció
El propòsit  de  la  fase  de concepció  és  determinar,  com més  prompte  millor  i  amb més  precisió
possible, les especificacions, el cost, el programa, la prestació i les necessitats recursos i, si tots els
elements, blocs de tasques i subsistemes, encaixaran junts econòmicament i tècnicament. Permet a
l'organització definir el sistema abans que aquest comence a materialitzar-se en el seu entorn, i al
mateix  temps,  permet  observar  al  voltant  i  decidir  què és  realment  el  que es  necessita,  abans de
comprometre recursos per a la seva construcció i posada en marxa. Les decisions preses durant la fase
de concepció  poden incloure,  la cancel·lació  d'un treball  anterior  en el  sistema i  l'orientació  dels
recursos de l'organització en una altra direcció.

3.5.2.1. Concepció general

Ja que el projecte industrial  es considera realitzable, és necessari  definir-ho des del punt  de vista
tècnic i  realitzar un estudi detallat  de cada una de les solucions possibles,  que encara estiguin en
consideració,  amb  assajos,  maquetes,  etc.  El  document  final  presenta  una  proposta  completa  i
coherent,  amb  les  característiques  tècniques  principals,  calendari,  estimació  de  cost,  recursos
necessaris,  pla financer probable,  i  recomanacions per a la fase següent.  Pot adoptar-se la decisió
d'abandonar el projecte industrial o seguir.

3.5.2.2. Concepció detallada

S'efectua  la  descomposició  del  projecte  industrial  en  subprojectes  o  activitats,  analitzant-se  les
mateixes,  a  fi  de  procedir  a  la  seva  assignació  a  les  entitats  que  les  realitzaran.  S'estableix
l'organització bàsica de la realització, especificacions tècniques, cost, calendari,  formes de gestió i
control, assajos previs a la recepció, etc. 

3.5.3. Fase de construcció
Acabada la fase de concepció i decidida la realització definitiva del sistema, el projecte industrial
passa a la fase de construcció. En aquesta fase, la més llarga i costosa en la majoria dels casos, ha de
fer-se real el que s'ha definit anteriorment, controlant els elements del sistema, constituint i controlant
el mateix sistema a partir de les especificacions desenvolupades en les fases precedents. El procés de
construcció  inclou  la  fabricació  o  adquisició  de  maquinària,  l'establiment  de  línies  d'autoritat  i
responsabilitat, la redacció de manuals de procediments, la construcció d'instal·lacions i la finalització
de la documentació de suport.

Durant el procés de construcció els errors d'anàlisi realitzada en les dues fases anteriors surten a la
llum. Les deficiències en les prestacions poden corregir-se mitjançant la utilització de modificacions
raonades sempre que es gestionen adequadament. Aquests canvis repercuteixen, no obstant això, en el
cost i la durada del projecte industrial, i condueixen al consum de recursos addicionals.

3.5.4. Fase de posada en marxa
La funció fonamental del responsable del projecte o sistema durant la fase de posada en marxa és
proporcionar el suport de recursos precís per a aconseguir els objectius del sistema. Arribar a aquesta
fase significa que s'ha jutjat que el sistema és factible tècnicament i econòmicament, i que s'emprarà
per a aconseguir els objectius desitjats.
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En  aquesta  fase  la  funció  de  gestió  del  projecte  industrial  canvia  lleugerament,  els  aspectes  de
planificació  i  organització  cedeixen  en  importància  i  augmenta  el  control  de  les  prestacions  del
sistema d'acord amb les línies preestablides d'actuació. Durant aquesta fase el projecte industrial pot
perdre la seva identitat per a integrar-se en el context de l'organització.

Si el sistema és un nou producte, la fase de posada en marxa inicia la introducció i venda del producte
en el mercat.

3.5.5. Fase de cessió
En la fase de cessió l'organització del projecte industrial abandona l'assumpte que es va iniciar amb la
fase de definició, normalment perquè el producte s'ha entregat al client que el va sol·licitar.

3.6. Objectius del projecte
Tradicionalment podem veure un projecte com una espècie de manufactura orientada a produir un
producte determinat.  De fet, segons Project  Management Institute, PMI. (1996) un projecte "és un
esforç temporal  encaminat  a crear un producte o servei únic".  La visió d'un projecte que adopten
alguns autors no és aquesta, sinó una que ens parla de la intencionalitat del projecte (Estai i Blasco,
1998): “El èsser humà es desenvolupa i interactua en la seva 'quotidianitat' en un món, o medi extern,
on trobem màquines, animals, plantes, persones, institucions, organitzacions... artefactes. És en aquest
entorn on intenta desenvolupar-se com a persona i  com a membre d'una comunitat,  sent part d'un
col·lectiu, sent acceptat per una institució, etc. En essència, un més dins de la xarxa d'artefactes que
configuren la realitat de les persones. Artefactes en tant constitutius d'una xarxa i en conseqüència
amb un fi dins d'ella”.

La decisió  d'actuar  implica  analitzar  o  tenir  present  algunes consideracions  enunciades  des  d'una
perspectiva racional i pragmàtica (Estai i Blasco, 1998): 

1. S'albiren possibilitats de solució, encara que sigui com a difusos camins de ‘trobar solució'.

2. Hi ha motivació, energia, força material suficient per a executar l'acció, des de la disposició
física fins a les possibilitats econòmico-financeres.

3. Ganes de fer i actuar. Encara que sembla estrany, això és part de la dimensió ètica. El tenir
ganes simbolitza l'actuar sempre amb totes les forces anímiques i psicològiques per a completar
quelcom,  no  deixant  l'actuació  de  l'enginyer  al  reducte  del  salari,  encara  que  sembli  utòpic
enunciar-ho.

Quan  aquest  conjunt  de  considerants  apareix  o  es  manifesten,  es  pot  dir  que  el  projecte  es
materialitza. No com un projecte tradicional amb una morfologia, un pla, uns recursos i un document
final, sinó com la declaració de la ‘intenció de fer': “Intenció que ens posa davant del Projectar i a un
Projectat. El Projectar ho descriurem des de la perspectiva que ens interessa. Què significa Projectar?.
Per a nosaltres serà l'acció estesa de la persona amb una intenció” (Estai, 1998).

“El Projectar és l'evolució voluntària i dirigida d'accions i coses amb un objectiu: resoldre el Conflicte
amb lo Projectat. Al contrari, sense Projectat, estem en presència d'un Projecte fallit. Amb Projectat
com el derivat del Projectar, mitjançant la particularització i corporificació de la intenció en solució i
artefacte amb funcions ben definides i determinades.  El Projectat resol si  serveix, aporta, disposa,
proporciona satisfacció, més enllà de les funcions inherents a les propietats dels materials involucrats
en ell o els artefactes (per simplicitat sempre parlem d'un artefacte) involucrats en el Projectat. Així
Projecte és Projectar i Projectat, quasi sinònims en la seva ús, però diferents en un Projecte. Però un
projecte és molt més que un parell de conceptes per a indicar Operació i Resultat. Involucra en si
mateix una relació amb el medi. De fet el Projecte és una intervenció sobre el món, una intervenció
amb resultats.  És  la  configuració  d'una  sèrie  de recursos  durant  un temps  complint  la  funció  de
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Projectar.  Però a més aquest  artefacte  és un alterador de la realitat,  la seva sola presència  canvia
l'estructura de xarxa on ha d'inserir-se, altera tota la configuració de relacions de la persona amb el
conflicte” (Estai i Blasco, 1998).

Els objectius del projecte es defineixen respecte a:

La descripció de problemes i efectes del projecte.

La durada total del projecte i la resta de dates límit per a punts nodals importants en la xarxa del
projecte.

Els costos  totals  del  projecte  i  en alguns casos la distribució d'aquests  costos  sobre  diversos
períodes pressupostats de la durada del projecte.

Els  requisits  de  coordinació  existents  respecte  als  resultats  produïts  per  altres  projectes,
simbolitzats pels punts nodals comuns de la xarxa del projecte.

Les normes generals, procediments, polítiques, etc., que l'organització aplica. 

3.7. L'estructura del projecte tradicional
Afirma  Piquer  (1986):  “Els  quatre  documents  que  consta  un  projecte  tenen  la  seva  finalitat  i
justificació. Una Memòria que resumeix tots els estudis duts a terme i que inclou en annexos les dades
físiques  de partida,  els  càlculs  efectuats  i  tot  allò  que d'una manera  o d'una altra  hagi  influït  en
l'adopció  de  la  solució  proposada.  Uns  Plànols  que  defineixen  geomètricament  totes  les  obres
projectades. Un Plec de Condicions que dicta les normes de comportament tècnic, econòmic i legal
entre els elements del triangle Propietat-Direcció d'Obra-Contractació. I uns Pressupostos que fixen
els costos presents i futurs que comportaran el desenvolupament de les obres que planteja el projecte”.

Per a Cos (1995) els documents del projecte són:

•  Memòria  (Memòria  descriptiva.  Càlculs  justificatius.  Planificació  i  programació.  Annexos
segons particularitats del projecte). 

• Plànols

•  Plec  de condicions  (Condicions  generals  legals  i  administratives  Condicions  de materials  i
equips. Condicions d'execució. Condicions econòmiques). 

• Pressupost (Mesuraments parcials i totals. Preus unitaris i descompostos. Pressupostos parcials.
Pressupost general).

Cos (1995) assenyala que el contingut del projecte ha de ser tal que: 

•  El  projecte  defineixi  completament  l'obra  sense  ambigüitats  (absència  futura  de  preus
contradictoris). 

• L'execució del projecte no ha d'exigir consultar més documents que els propis del projecte. 

• El pressupost real al final de l'obra es mantingui al voltant del ±5% del previst inicialment,
sempre que no hagin modificacions ni ajornaments del projecte. 

Per la seva banda Gómez-Senent (1997) matisa que amb l'elaboració d'aquests documents el projecte
es considera conclòs en la seva fase creativa. Les etapes que segueixen es basen en ells per a portar a
la realitat d'una forma òptima, la qual cosa fins ara havia sigut un supòsit.

Gómez-Senent  (1997)  afirma  que  els  projectes  d'enginyeria  s'organitzen  normalment  en  quatre
documents:  memòria, plànols,  plec de condicions i mesuraments i pressupost.  Encara que cada un
d'ells es genera al llarg de tot el projecte, la seva confecció final arriba en la fase de disseny de detall.
Cada  document  té  una  certa  dependència  dels  altres,  si  bé  és  la  Memòria  la  que  està  més
condicionada.
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Cos (1995) ressenya que “els documents que preceptivament ha d'incloure el projecte són: memòria,
plànols, plec de condicions i pressupost, i tots ells són exigits en el Decret tantes vegades esmentat de
19 d'octubre de 1961. No obstant això, no tots ells tenen la mateixa força d'obligar legalment, ja que
encara que tots són informatius,  els  plànols i  el  plec de condicions tenen caràcter  vinculant,  i  en
conseqüència i en cas de discrepància entre els diferents documents, la seva informació preval sobre
la resta. D'altra banda, i de cara a l'Administració Pública, aquest caràcter vinculant manifesta que el
compromís de la propietat, del promotor del projecte, davant ella, és realitzar el que en aquests dos
documents apareix com definitori del projecte”.

La Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (Vigent fins al 22 de
juny del 2000) recull  en l'article 124 "Contingut  dels projectes",  que els projectes  d'obres han de
comprendre, almenys:

1 Una memòria en què es descrigui l'objecte de les obres que recollirà els antecedents i situació
prèvia a les mateixes, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, detallant
els factors de tot tipus a tenir en compte.

2 Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l'obra quedi perfectament definida, així com
els que delimiten l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si es tèrcia,
i serveis afectats per la seva execució.

3 El plec de prescripcions tècniques particulars on es farà la descripció de les obres i es regule
l'execució, amb expressió de la forma en què aquesta es durà a terme, del mesurament de les
unitats executades i el control de qualitat i de les obligacions d'ordre tècnic que corresponguin al
contractista.

4 Un pressupost,  integrat o no per diversos parcials,  amb expressió dels preus unitaris  i  dels
descompostos, i si es tèrcia, estat de mesuraments i els detalls precisos per a la seva valoració.

5 Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb previsió,
si cal, del temps i cost.

6 Les referències de qualsevol tipus en què es fonamentarà el replantejament de l'obra.

7 Tota la documentació prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.

8 L'estudi de seguretat i salut o, si és necessari, l'estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes
que preveu les normes de seguretat i salut a les obres.

3.7.1. L'estructura del projecte segons la Norma UNE 157001 (2002)
En la  seva introducció  la  Norma UNE 157001 ”Criteris  generals  per  a l'elaboració  de projectes”
precisa que el creixent nombre de projectes, destinats a la materialització del seu objecte, o la seva
autorització o registre administratiu, comporta cada vegada més a la necessitat establir una garantia, i
això  tant  per  al  promotor  del  projecte,  com per  al  responsable  de  la  seva  materialització,  o  les
administracions implicades i els usuaris finals, que el projecte és adequat a l'ús a què està destinat. La
consecució d'aquesta garantia porta a l'acreditació d'entitats que, tenint entre els seus objectius donar
una  garantia  de  la  qualitat  dels  projectes  que  visen  [el  visat  és  una  acreditació  dels  col·legis
professionals],  decideixin utilitzar aquesta norma per a certificar que un projecte està d'acord amb
ella.

L'objectiu d'aquesta norma, i de la família de normes específiques per a les diferents tipologies de
projectes que d'ella es desprenen,  és establir  les consideracions generals que permetin precisar  les
característiques que han de satisfer els projectes de productes, obres i edificis, instal·lacions, serveis o
suports lògics (programari), perquè siguin conformes al fi a què estan destinats. 
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El major o menor desenvolupament dels aspectes indicats en aquesta Norma UNE dependrà del tipus
de projecte de què es tracte i del seu destí, que vindran determinats en les diferents normes que puguin
complementar a aquesta Norma UNE.

Segons la Norma UNE 157001 (2002):

El Projecte constarà dels següents documents bàsics: Índex General, Memòria, Annexos, Plànols, Plec
de Condicions Estat de Mesuraments, Pressupost i, quan sigui procedent, Estudis amb Entitat Pròpia,
presentats en l'ordre indicat.

Aquests documents bàsics podran estar agrupats en diferents volums o en un només. Depenent del
tipus de Projecte serà o no necessari incloure la totalitat dels mateixos.

3.8. Els documents del projecte

3.8.1. Consideracions prèvies als documents del projecte
Afirma Piquer (1986) que “un índex del projecte facilita la recerca dels temes que puguin interessar
en cada moment i permet analitzar les possibles omissions que hagin pogut produir-se. L'índex ja
s'haurà preparat a l'inici de la redacció del projecte en confeccionar el programa d'activitats d'aquest,
però  al  llarg  de  la  seva  elaboració  haurà  patit  modificacions  imposades  pels  resultats  parcials
obtinguts.

També és aconsellable afegir al final de la memòria un resum de les característiques fonamentals del
projecte que permeta amb un cop d'ull conèixer l'abast global de la solució al problema plantejat. 

Recomanem així mateix que es relacionen totes les col·laboracions incloses en el projecte: Enginyers
consultors que hagin intervingut en algun tema de la seva especialitat, empreses públiques o privades
que hagin realitzat treballs especials de topografia, geotècnia, hidrologia, etc. I els ajudants, delineants
i mecanògrafs que igualment hagin contribuït al desenvolupament i elaboració del projecte. També és
convenient que es relacionin els temes on s'han produït aquestes col·laboracions a fi de delimitar les
responsabilitats professionals compartides amb el projectista que difícilment serà un especialista en
tots els assumptes que es poden abordar en un important projecte d'enginyeria. 

Les conclusions que exposi el projectista poden ser de molt diversa índole: Des de mostrar el seu
entusiasme per la solució adoptada mostrant les seves excel·lències i futurs beneficis a la comunitat
fins a declarar  que el  seu projecte  defineix una obra  completa  destinada a ús públic,  passant  per
l'oferiment a la propietat i/o administració pertinent del seu esforç per a aclarir a títol personal tots
aquells punts que hagin pogut quedar confusos.” 

Tots  els  documents constitutius del projecte  han de cuidar la qualitat  de la seva presentació i  els
formats més adequats. Les dimensions de plànols i fulls de càlcul s'han normalitzat utilitzant formats
tipus per a tots aquells treballs de caràcter repetitiu: fulls de dades, especificacions d'equips, càlculs,
mesuraments, pressupostos, etc. 

En l'actualitat  l'ús habitual  del  disseny assistit  per ordinador (CAD) obliga, alhora que facilita,  la
necessitat la normalització. La normalització en la presentació estalvia temps i diners, al mateix temps
que millora l'aspecte dels documents i transmet sensació de professionalitat. 

La  presentació  final  del  projecte  estarà  en funció  dels  desitjos  i  característiques  de  la  propietat,
l'administració i l'enginyeria. Una enquadernació encertada, l'ús de plànols adequats, la inclusió en
alguns casos de gràfics en colors, poden ser no sols convenients per a una millor interpretació sinó
necessaris pels seus efectes comercials.
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3.8.2. La Memòria 
Per a Gómez-Senent (1997) la Memòria és el document que relata el contingut i en què consisteix el
projecte.  La  Memòria  comprèn  una  part  descriptiva  de  tot  el  que  s'ha  de  fer  i  una  altra  part
justificativa de les decisions preses que s'agrupa en els annexos de càlcul.

En canvi Piquer (1986) fa una descripció més detallada:

La Memòria és l'exposició detallada del Projecte. 

La Memòria és la recopilació total de les dades, estudis i càlculs utilitzats en la confecció del
Projecte. 

La  Memòria  és  la  justificació  de  tots  els  elements  projectats  i  la  pròpia  justificació  del
projectista. 

La Memòria és la síntesi descriptiva que resumeix les premisses, condicionants i solucions del
problema que planteja el Projecte. 

La Memòria és un recordatori exhaustiu del Projecte. 

Piquer (1986) matisa que “el document núm. 1, Memòria, inclou els annexos. No obstant això, aquí la
distingim d'aquests, perquè la seva lectura ha de permetre el coneixement relativament complet, clar i
concís del projecte sense necessitat comprovació de dades i càlculs que en principi s'han d'incloure en
aquests annexos. La separació física d'aquests obeeix només a raons de claredat i concisió donada la
diversitat  professional  del  destinatari  del  projecte.  La Memòria  és  el  document  que llegit  per  un
ministre,  director  general  o representant  en general  de la propietat,  amb l'ajuda d'algun plànol  de
planta i alçat és suficient per a decidir l'aprovació del projecte sense necessitat descendir al detall dels
càlculs, dades i altres estudis justificatius; la idoneïtat i exactitud queda garantida implícitament pel
professional titulat autor del projecte”. 

Aquest capítol Memòria està dividit normalment en dues parts, Memòria Descriptiva i Annexos. 

3.8.3. El Plec de Condicions
Per a Gómez-Senent (1997) el Plec de Condicions és el document que recull tots els aspectes legals
del projecte i que fixa les condicions per a les quals ha de regir l'execució i la posada en marxa. En
aquest document es reflecteixen: 

- Les característiques dels materials que intervenen en el projecte. 

- Les tècniques a emprar en l'execució. 

- Els controls de qualitat exigits. 

- Les normes i lleis per les quals es regeix el projecte. 

- Les condicions dels contractes.

Cos (1995) exposa que el Plec de Condicions és el document més important del projecte des del punt
de vista contractual. Si els plànols diuen el que fa falta fer, el Plec de Condicions fixa com fer-ho, i la
seva influència en el cost final dels treballs, en el pressupost de l'obra, és molt elevat. 

“Aquest aspecte contractual, vinculant del Plec de Condicions s'oblida amb relativa freqüència i dóna
lloc a nombrosos problemes. Els projectistes inclouen de vegades exigències tècniques molt altes i
costoses, que per un altre costat poden no ser imprescindibles, els contractistes suposen a priori que el
Plec no serà exigit en tota la seva duresa, i ofereixen preus baixos en comparació amb els requisits
tècnics. Les conseqüències poden i solen ser nefastes per a tothom” (Cos, 1995).
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El Plec de Condicions ha de descriure les condicions generals del treball, la descripció del mateix, els
plànols que el defineixen, la seva localització i emplaçament les característiques de materials i equips,
la forma d'execució, etc. El Plec sol dividir-se, com la memòria en diferents parts, habitualment quatre
(segons Cos, 1995), que són: 

• Condicions generals (legals i administratives). D'acord amb la norma UNE 24.042, recull tots
els aspectes generals del projecte. 

• Condicions de materials i equips. Inclou les especificacions de totes les instal·lacions, unitats,
equips i materials que configuren el projecte. 

• Fan referència a normes i reglaments oficials o oficiosos del país (per exemple, UNE, normes
MOPTMA, MINER, etc.) i estrangers (com ISO, ASME, DIN, etc.). 

• Condicions d'execució. Les especificacions de construcció i muntatge assenyalen tant la forma
d'executar, com la de controlar la construcció d'obres civils i el muntatge d'instal·lacions i equips
mecànics, elèctrics, etc. 

• Condicions econòmiques. Fan referència directa a la forma de mesurar les obres executades i
valorar-les.

És necessari insistir, encara que resulti reiteratiu, en la importància de redactar Plecs de Condicions
realistes,  d'acord tant amb les necessitats  de l'obra concreta i  de la propietat,  com amb els propis
mitjans de la direcció facultativa d'obra.

Per a Piquer (1986):

• El Plec de Condicions és el document contractual per excel·lència del projecte i el fonament
bàsic de les relacions entre Propietat i Contracta. 

•  El  Plec  és  el  compendi  de  prescripcions  a  exigir  per  la  Direcció  d'Obra  i  el  conjunt
d'especificacions a complir pel Contractista en la construcció de les obres. 

• El Plec és la guia permanent  durant l'execució, el  marc rígid de mobilitat  tècnica, la norma
estricta del comportament legal i el carril fix dels condicionants econòmics. 

• El Plec ha de ser el jutge inapel·lable de tot litigi. 

•  El  Plec  assenyala  els  drets,  obligacions  i  responsabilitats  mútues  entre  Administració  i
Contracta  i  constitueix  l'annex  fonamental  del  contracte  que  ambdues  subscriuen.  Precisa  el
"modus  operandi"  durant  el  desenvolupament  de  les  construccions,  com  evitar  discussions
costoses i innecessàries i ajuda a prendre decisions amb rapidesa i eficàcia.

• El Plec complementa la jurisprudència general promulgada en un país fixant la normativa legal,
tècnica i econòmica específica de cada projecte. 

•  El  Plec  ha  de  definir  les  obres  a  executar,  les  condicions  dels  materials  a  emprar,  les
característiques de les instal·lacions a disposar, els controls de qualitat a establir, les proves i
assajos  a  realitzar,  les  prescripcions  dels  mètodes  constructius  a  desenvolupar  i  la  forma de
mesurar, valorar i abonar totes les unitats d'obra que consta el projecte. 

Piquer  (1986)  assegura  que  “el  Plec  ha  de  preveure  el  inesperat.  Les  obres  gairebé  mai  es
construeixen exactament d'acord amb el projecte atès que habitualment sorgeixen imprevistos. Si el
imprevist influeix exclusivament, per exemple, en la cubicació d'una o diverses unitats d'obra això no
implicarà més complicació que l'emanada del correcte control quantitatiu, i el preu unitari permetrà la
modificació de la valoració o certificació corresponent a l'obra realment executada. Si el imprevist
planteja una nova unitat d'obra com en el cas que un canal, per exemple, travessi una inesperada zona
de sulfats i el ciment sulforresistent no aparegui en la llista de preus unitaris o bé que l'excavació
efectuada ens exigeixi una fonamentació profunda a base de puntals en compte de sabates i tampoc
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s'hagi pressupostat aquella unitat d'obra, el Plec ha d'indicar el comportament que s'ha de seguir de
forma inequívoca”. 

El projectista, per a evitar sobrecostos innecessaris a imputar al seu projecte, pot concloure el seu
treball com a tal sense haver pogut eliminar alguns dubtes de relativa importància que en la major part
dels casos tindran les seves arrels al terreny de fonamentació de les futures obres. Per tant, en el Plec
s'hauran de plasmar els seus dubtes amb solucions alternatives i els seus condicionants corresponents. 

En el primer apartat d'aquest document del projecte, el projectista haurà d'establir l'abast i objecte de
la seva redacció. 

“És habitual que el projectista, en el seu programa de treballs a desenvolupar en el projecte, inclogui
la  confecció  del  Plec  de Condicions  en  les  últimes  abscisses  del  temps  i  amb reduït  termini.  El
desdeny que pateix el Plec és injust. L'abundant normativa existent i la possibilitat de copiar o adaptar
aquest  document  d'acord  amb  un  altre  que  correspongui  a  un  projecte  anàleg,  faciliten  aquesta
inexcusable  lleugeresa.  És  útil  disposar  del  Plec  d'un  projecte  ja  redactat  però  amb  això  no  és
suficient. El projectista ha de ser conscient que cada projecte té les seves circumstàncies especials que
poden acostar en diversos títols del Plec de la seva exclusiva necessitat. Cada plànol que es dissenya i
cada càlcul que realitza pot suggerir una condició privativa.

La tradició afirma que qui parla i escriu és esclau de les seves paraules mentre que qui calla és amo
del seu silenci. Aquesta regla d'or en molts camps -inclòs el de l'enginyeria- ensopega amb la seva
excepció en el Plec on la major part de disbarats emanen dels silencis del projectista. L'omissió o
l'oblit  d'una  condició,  la  carència  d'una  prescripció  o  el  descuit  d'una  especificació  serà  font
inesgotable de problemes durant la construcció de les obres. No obstant això, no sempre les qüestions
molestes neixen del silenci. En un altre plat de la balança es troba l'excés de xarrameca que, si és
inadequada, pot produir efectes no desitjables en introduir equívocs o contradiccions. La ponderació
del projectista  evitarà el  transformar-se en servent  de la seva verborrea per no ser  esclau del  seu
silenci.

El projectista ha de descriure minuciosament en el Plec el conjunt de totes les obres que comprèn el
projecte. Ja en la Memòria exposa i justifica les obres de forma general, però és en el Plec on ha de
detallar fins a les últimes conseqüències. No s'ha d'ometre cap tema que permeti la definició completa
de les obres: cotes relatives o absolutes, dimensions, qualitats i mètodes constructius. La llibertat que
gaudeix la Contracta en l'aplicació dels seus mètodes de construcció a vegades ha de quedar limitada
si és exigit per un condicionant estimat d'interès absolut” Piquer (1986).

El Plec de Condicions és el conjunt de prescripcions legals, tècniques i econòmiques a usar durant el
desenvolupament de la construcció de les obres i  per tant  és en aquest  document  del projecte on
s'inclouran totes les normes de comportament i condicions facultatives. No obstant això, cada projecte
requereix unes condicions netament específiques que convindrà ressaltar en la Memòria per la seva
importància i particularitat. 

En aquest apartat es poden evidenciar també les condicions generals que defineixen relacions entre
Direcció  d'Obra  i  Contracta  en  els  seus  aspectes  essencials,  els  sistemes  de  control  de  qualitat
especials  a  establir,  els  terminis  de  garantia  relativament  extraordinaris,  la  recepció  provisional  i
definitiva de les obres, les sancions per retards en el compliment dels terminis, etc. 

Aquest apartat no admet annexos, ja que hi ha el suficient  compendi de prescripcions en el propi
apartat.

Aquest apartat del Plec exigeix haver dibuixat prèviament tots els plànols del Projecte ja que equival a
la seva lectura exhaustiva. 

La descripció de les obres seguirà un ordre conceptual qualsevol (Piquer, 1986) : 

1. Pel temps: per fases d'execució. 
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2. Per l'espai: per la seva ocupació física. 

3. Per la seva composició: per unitats diferents d'obra. 

És recomanable utilitzar el conjunt d'aquestes tres ordenacions procurant no ser repetitiu. això facilita
les tasques de la Direcció d'Obra i del Contractista. 

Nombrosos projectes exigeixen l'elaboració de proves i  assajos anteriors a l'inici de les obres. En
aquests casos s'ha de confeccionar el programa corresponent a aquests assajos i proves i si haguessin
condicionants de solucions alternatives es detallaran tots ells posant de manifest les conseqüències i
implicacions que poden emanar dels seus resultats. 

Un percentatge relativament elevat de les disposicions i normes promulgades en un país va dirigit a
definir les condicions dels materials a utilitzar a les obres d'enginyeria. Si el Plec recull la referència
de la normativa vigent, el seu sol enunciat podria semblar suficient per a qualificar i quantificar la
qualitat d'aquests materials. Es comprèn fàcilment que, encara que el contractista de les obres conegui
les normes a què s'ha d'ajustar, el projectista no pot exigir de forma tan genèrica i imprecisa la qualitat
dels materials constitutius de la seva obra projectada. La tendència de la Contracta en tot moment
anirà  encaminada  a  l'aplicació  de  l'articulat  que  més  li  afavoreixi  econòmicament  i  no  sempre
comprendrà o voldrà comprendre les distincions que li plantege la Direcció d'Obra. 

En les disposicions i normes donades a tots els efectes no sempre queden delimitades la qualitat i l'ús
d'un o altre material de construcció segons el seu fi, ja que es plantegen alternatives que el projectista
ha de seleccionar i fixar de manera inequívoca i precisa, d'acord amb cada cas concret. Pot no ser
absolutament necessari que el projectista defineixi tots i cada un dels materials que integren les seves
obres projectades però sí que és important i imprescindible que defineixi aquells que puguin plantejar
cap mena de dubte en la seva elecció, cosa que passa en una infinitat de casos. 

Els materials  bàsics i els elaborats constituiran en aquest  apartat  del Plec de Condicions un llistat
complet amb les seves definicions concretes i condicions a complir. La millor manera de definir els
materials de construcció és basant-se en les seves característiques deduïdes dels resultats de les proves
i assajos a què han de ser sotmesos.

3.8.4. El Pressupost
Al Pressupost  Gómez-Senent  (1997)  l'anomena  “Mesuraments  i  pressupost”  i  ho defineix  com el
document que quantifica les obres a realitzar. Per a aquest autor el Pressupost està format per dues
parts diferenciades: La primera defineix les unitats d'obra que intervenen en el projecte i les quantifica
físicament i la segona aplica preus a cada unitat obtenint el valor total de la inversió.

Per a Cos (1995) el pressupost és un document merament orientatiu i que no compromet legalment,
per la qual cosa el seu valor contractual és mínim i serveix més per a contrastar la qualitat a posteriori
del projectista, que per a garantir al seu client un cost més o menys exacte. 

Des del punt de vista formal, el pressupost també inclou diversos documents, com són: 

• Mesuraments. Poden ser parcials o totals, recollint totes les unitats d'obra, de qualsevol tipus,
que integren el projecte. 

• Formació de preus. Apareixen els preus totals de cada unitat d'obra (preus unitaris) i els preus
descompostos,  en  els  quals  figuren  separadament  les  diferents  partides  que  incideixen  en  la
formació de cada preu unitari (Materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, etc.). 

• Pressupost. El pressupost pròpiament dita és el resultat de multiplicar els mesuraments totals
pels seus preus unitaris. Així s'obtenen els pressupostos parcials que han d'incloure també les
despeses generals i el benefici del contractista. 

La suma de tots els pressupostos parcials constitueix el pressupost general del projecte. 
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Piquer (1986) afirma que una vegada “decidida la solució al problema plantejat pel Projecte d'acord
amb els estudis desenvolupats en la Memòria, dibuixats els Plànols de definició de tots els elements a
construir i postulades les prescripcions del Plec de Condicions, haurem de valorar el cost de totes les
accions  i  obres  que  comporta  el  Projecte.  Al  còmput  d'aquesta  valoració  és  el  que  denominem
Pressupost. Ara bé, segons els conceptes que integrem en el Pressupost, aquest pot ser diferent i per
tant, és convenient afegir-li un cognom que aclareixi el que realment vol expressar”. 

Aquest autor planteja les definicions següents:

• Es  denomina  Unitat  d'Obra  a  cada  una  de  les  parts  diferents  de  què  es  compon  una
construcció. El Mesurament és l'acte mitjançant el qual es calculen les dimensions de cada
Unitat d'Obra i la Cubicació és la determinació dels seus volums. El Preu Unitari és el cost
directe de cada unitat d'una Unitat d'Obra que inclou els materials, el seu transport i posada en
obra. 

• El pressupost d'execució material és la suma dels productes binaris resultants de multiplicar el
preu unitari de cada unitat d'obra pel nombre d'unitats de totes elles. A cada un dels sumands
se li denomina Pressupost parcial. També és habitual denominar Pressupost parcial a la suma
de diversos pressupostos parcials  d'unitats  d'obra, diferents però homogènies  segons algun
concepte.

• El  Pressupost  d'Execució  per  Contracta  és  el  que  resulta  de  multiplicar  el  Pressupost
d'Execució Material per un coeficient amplificador que recull els costos indirectes, despeses
generals, impostos i benefici industrial. 

• El Pressupost d'Obres en Terreny de Domini Públic és el que correspon exclusivament a les
unitats d'obra que s'assenten en aquest tipus de terrenys.

• El Pressupost d'expropiacions és la valoració dels béns a expropiar a preus de mercat. 

• El  Pressupost  Total  és  el  que  resulta  d'afegir  al  Pressupost  d'Execució  per  Contracta  les
despeses de Direcció d'Obra i Control de qualitat.

• El Pressupost General és la suma del Pressupost d'expropiacions i el Pressupost Total. 

Aclarits aquests conceptes convé anticipar la importància en ressaltar els pressupostos parcials que
incideixen  indirectament  a  les  obres  a  executar  com  poden  ser  les  demolicions  de  possibles
construccions existents a la zona d'ubicació del projecte, la reposició de serveis afectats que ens veiem
obligats a modificar, els accessos necessaris i totes les obres denominades complementàries. 

L'estudi dels costos de les diverses unitats d'obra que comporta el projecte necessita unes bases de
justificació de preus que alguns projectistes prefereixen incloure en la Memòria (afirma Piquer, 1986)
i  que  consisteixen  fonamentalment  en  la  determinació  del  cost  de  la  mà  d'obra  segons  la  seva
classificació dins de la legislació o preus de mercat dels diversos països (peó, especialista, oficial,
encarregat,  etc.),  el  cost  en  origen  dels  materials  de  construcció  a  emprar,  el  cost  del  transport
d'aquests materials segons els seus centres de producció i, finalment, els costos de la maquinària i
altres mitjans auxiliars per a la posada en obra, de manera que puguin transformar aquells materials en
part de les construccions projectades. El càlcul dels rendiments personals i materials serà fonamental
per a l'estimació de tots els conceptes esmentats. 

La determinació dels costos permet establir  un llistat de preus unitaris  que aplicats a les diferents
unitats d'obra, una vegada efectuada el seu mesurament, ens proporcionaran els pressupostos cercats. 

Per al càlcul dels mesuraments d'un projecte s'han d'utilitzar els plànols dibuixats i les definicions
gràfiques  dels  elements  dissenyats.  El  projectista  combinarà  adequadament  aquests  mitjans
indispensables amb sentit comú i bon criteri. En primer lloc, ha de determinar els errors admissibles
per a cada unitat d'obra per tal d'establir el mètode de càlcul algebraico-geomètric i l'escala precisa del
pla corresponent que li permeti la seva aplicació. Tot seguit decidirà en cada cas el sistema a aplicar i
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plantejarà el procediment a emprar. Adoptarà finalment els criteris que li permetin respectar els errors
admesos tenint en compte la màxima senzillesa de càlcul possible. 

3.8.5. Els plànols
Gómez-Senent (1997) defineix els plànols com l'expressió gràfica del projecte i comprèn els dibuixos,
esquemes,  figures  i  perspectives  necessaris  per a arribar  a  una comprensió visual  del  conjunt.  El
dibuix és el que realment fa possible el projecte, en ell estan implícits els resultats dels càlculs, les
hipòtesis emprades, les estimacions, les comprovacions i els objectius marcats.

Segons Cos (1995) els plànols són els documents més utilitzats dels que constitueixen el projecte i per
això han de ser suficients, complets i concisos, és a dir, han d'incloure tota la informació necessària
per a executar l'obra objecte del projecte en la forma més concreta possible i sense donar informació
inútil o innecessària 

“Els plànols poden ser generals o de detall, i tant per a l'execució d'obra en camp com per a aquells
elements, equips i conjunts prefabricats en taller. El seu nombre no s'ha de prefixar i en farà falta
desenvolupar  tants  com siguin  necessaris,  tenint  en  compte  sempre  que,  en  la  pràctica,  és  l'únic
document que s'utilitza a l'obra durant el període de construcció ” (Cos, 1995).

Els  plànols  han  de  normalitzar-se  d'acord  amb les  normes  UNE,  tant  en  dimensions,  fugint  dels
formats  grans  i  poc  manejables,  com en  les  escales  utilitzades,  i  la  distribució  i  realització  dels
dibuixos sobre ells s'ha de fer d'acord amb les normes del dibuix tècnic.

Piquer (1986) ressalta que:

Els plànols són la representació gràfica i exhaustiva de tots els elements que planteja un projecte. 

Els plànols constitueixen la geometria  plana de les obres projectades  de manera  que les defineixi
completament en les seves tres dimensions. 

Els plànols mostren cotes, dimensions lineals, superficials i volumètriques de totes les construccions i
accions que comporten els treballs desenvolupats pel projectista. 

Aquest mateix autor assevera que “els plànols defineixen les obres a desenvolupar pel constructor i
componen el document del projecte que més circula a peu d'obra. La superabundància de cotes i dades
en els plànols és aconsellable. En variar la finalitat d'un plànol o la seva escala dins del projecte, és
recomanable repetir algunes cotes per tal de defugir qualsevol error o omissió que s'hagi pogut fe r en
un altre  plànol  o lloc  És  important  que  el  projecte  disposi  de  mitjans  que  permetin  resoldre  les
discrepàncies que en els seus continguts es puguin produir i el ser repetitiu en els plànols és un ressort
valuós amb aquesta finalitat”. 

3.9. Conclusions del capítol
Al no existir una definició generalitzada de projecte es proposa la següent:

“Conjunt  de  documents  explicatius  que  té  com  a  objecte  la  definició  exacta  de  les
característiques d'un producte, obra, instal·lació o servei perquè es pugui construir”.

Malgrat de les diferències entre projectes i de les diferentes formes de treballar entre els enginyers
projectistes, hi ha un conjunt d'activitats i estructures en un projecte que, en major o menor mesura,
sempre es duen a terme i  són comuns a tot projecte.  L'estructura tradicional  dels documents d'un
projecte són: Memòria, Plec de Condicions, Pressupost i plànols.
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3.10. Lectura complementària del capítol: La Norma UNE 157001 
“Criteris generals per a l'elaboració de projectes” 

El creixent nombre de projectes, destinats a la materialització del seu objecte, o a la seva autorització
o registre administratiu, porta cada vegada més a la necessitat d'establir una garantia, i això tant per al
promotor  del  projecte,  com  per  al  responsable  de  la  seva  materialització,  o  les  Administracions
implicades i els usuaris finals, que aquell és adequat a l'ús al fet que està destinat. 

La consecució d'aquesta garantia porta a l'acreditació d'entitats que, tenint entre els seus objectius
donar  una garantia de la qualitat dels projectes que visin, decideixin utilitzar aquesta norma per certificar
que un projecte és conforme a ella. 

3.10.1. Objecte i camp d'aplicació 
Aquesta  norma  té  per  objecte  establir  les;  consideracions  generals  que  permetin  precisar  les

característiques que han de satisfer  els projectes  de productes,  obres;  i  edificis  (excloses habitatges),
instal·lacions (incloses;  instal·lacions d'habitatges),  serveis  o programari  (suport  lògic),  perquè siguin
conformes per fi al fet que estan destinats. 

No és objecte d'aquesta norma determinar els mètodes i processos específics d'elaboració del Projecte
ni la materialització del seu objecte, aspectes que poden estar contemplats en unes altres; normes. 

El major o menor desenvolupament dels aspectes indicats en aquesta Norma dependrà del tipus de
Projecte que es tracti i de la seva destinació, que vindran determinats en les diferents normes que puguin
complementar a aquesta. 

3.10.2. Normes para consulta 
UNE-EN ISO 9000 -Sistemes de Gestió de la qualitat. Fonaments i vocabulari. 

UNE 1027 -Dibuixos tècnics. Plegat de plànols. 

UNE 1032 -Dibuixos tècnics. Principis generals de representació. 

UNE 1035 -Dibuixos tècnics. Quadre de retolació. 

UNE  1039  -Dibuixos  tècnics.  Acotació.  Principis  generals,  definicions,  mètodes  d'execució  i
indicacions especials. 

UNE 1089-1 -Principis generals per a la creació de símbols gràfics. Part 1: Símbols gràfics col·locats
sobre equips.. 

UNE 1089-2 -Principis  generals  per  a  la  creació  de símbols  gràfics.  Part  2:  Símbols  gràfics  per
utilitzar en la documentació tècnica de productes. 

UNE 1135 -Dibuixos tècnics. Llista d'elements. 

UNE 1166-1 -Documentació  tècnica  de productes.  Vocabulari.  Part:  Termes  relatius  als  dibuixos
tècnics generalitats i tipus de dibuix. 

UNE-EN ISO 3098-0 -Documentació tècnica de productes. Escriptura. Requisits generals. . 

UNE-EN ISO 3098-2 -Documentació tècnica de producte. Escriptura. Part 2: Alfabet llatí, nombres i
signes. 

UNE-EN ISO 3098-3 -Documentació tècnica de producte. Escriptura. Part 3: Alfabet grec. 

UNE-EN ISO 3098-4 -Documentació tècnica de producte. Escriptura. Parteix 4: Signe., diacrítics i
particulars de l'alfabet llatí. 
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UNE-EN  ISO 3098-5  -Documentació  tècnica  de  productes.  Escriptura.  Parteix  5:  Escriptura  en
disseny assistit per ordinador (DAO), de l'alfabet llatí, les xifres i els signes.  

UNE-EN ISO 3098-6 -Documentació tècnica de producte. Escriptura. Parteix 6: Alfabet ciríl·lic. 

UNE-EN ISO 5455 -Dibuixos tècnics. Escales.  

UNE-EN ISO 5456-1 -Dibuixos, tècnics. Mètodes de projecció. Part 1: Sinopsi. 

UNE-EN ISO 5456-2 -Dibuixos tècnics. Mètodes de projecció. Part 2: Representacions ortogràfiques.

UNE-EN  ISO  5456-3  -Dibuixos  tècnics.  Mètodes  de  projecció.  Part  3:  Representacions
axonomètriques. . 

UNE-EN ISO 5457 -Documentació tècnica de producte. Formats i presentació dels elements gràfics
de les fulles de dibuix.

UNE-EN ISO 6433 -Dibuixos tècnics. Referència dels elements .

UNE-EN ISO 10209-2 -Documentació tècnica de producte. Vocabulari. Parteix 2: Termes relacionats
amb els mètodes de projecció. 

UNE-EN ISO 11442-1 -Documentació tècnica de productes. Gestió de la informació tècnica assistida
per ordinador. Part 1: Requisits de seguretat. 

UNE-EN ISO 11442-2 -Documentació tècnica de productes. Gestió de la informació tècnica assistida
per ordinador. Part 1: Documentació original. 

UNE-EN ISO 11442-3 -Documentació tècnica de productes. Gestió de la informació tècnica assistida
per ordinador. Part 3: Fases del procés de disseny de producte.

3.10.3. Definicions 
Per al propòsit d'aquesta Norma s'apliquen les definicions donades en les Norma UNE-EN ISO 9000

juntament amb les següents (en el cas que alguna de les següents estigui en les normes anteriorment
esmentades, preval la definició donada en aquesta Norma): 

avantprojecte o projecte bàsic: Conjunt de documents, en suport físic, lògic o un altre, que
defineix les característiques generals d'un producte, obra, instal·lació, servei o programari (suport
lògic), sense entrar en el detall de les característiques de cadascun dels elements que es compon. 

apartat: Dins dels documents d'un Projecte, rebrà el nom d'apartat aquell que vingui precedit
per un nombre que, segons el sistema de numeració utilitzat, és de segon o major nivell. 

autor: És la persona legalment responsable del contingut total o parcial del Projecte. 

capítol: Dins dels documents d'un Projecte, rebrà el nom de capitulo aquell que vingui

precedit per un nombre que, segons el sistema de numeració utilitzat, és de primer nivell. 

dada de partida:  Qualsevol  quantitat,  magnitud,  característica,  relació,  paràmetre,  criteri,
hipòtesi o requisit emprat en els documents tècnics del Projecte, extern a ell i el coneixement del
qual i aplicació és necessari i obligatori per al desenvolupament del Projecte. 

document: Informació  registrada  que  pot  considerar-se  com una  unitat  en  un  procés  de
documentació. 

document bàsic: Qualsevol dels documents principals que constitueixen un Projecte. En el
cas més general seran: índex General, Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Condicions, Estat de
Mesuraments, Pressupost i, quan escaigui, Estudis amb Entitat Pròpia. 

document unitari: Cadascun dels documents en què pot descompondre's un document bàsic. 
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estudis  previs:  Recerques  i  anàlisis  preliminars  necessàries  per  establir  les  diferents
alternatives de Projecte que permetin un ulterior desenvolupament. 

nombre  o  codi  d'Identificació  del  document: Conjunt  de  caràcters  alfanumèrics  que
identifiquen un document.  Existirà  una correspondència  unívoca  entre  el  codi  i  el  document
corresponent de manera que no pugui haver-hi en un mateix Projecte altre document que tingui el
mateix codi. 

nombre  o  codi  d'identificació  del  Projecte: Conjunt  de  caràcters  alfanumèrics  que
identifiquen  un  Projecte.  Existirà  una  correspondència  unívoca  entre  el  codi  i  el  Projecte
corresponent de manera que no pugui haver-hi en una mateixa entitat un altre Projecte que dugui
el mateix codi. 

projecte: Vegeu Projecte executiu o constructiu. 

projecte administratiu: Document que forma part o que es constitueix a partir del continguts
d'un Projecte,  i  l'objecte  del  qual  és  justificar  els  aspectes  legals  per  obtenir  l'autorització  o
registre per part de l'Administració, d'un producte, obra, instal·lació, servei o programari (suport
lògic). 

projecte executiu o constructiu: Conjunt de documents, models o maqueta.<, en aportació
física, lògic o un altre, que té com a objecte la definició i la valoració de les característiques d'un
producte, obra, instal·lació, servei o programari (suport lògic), que es requereixen en funció de la
seva fi o destinació. Els projectes hauran d'estar desenvolupats en forma concisa, concreta i amb
suficient amplitud perquè quedin determinats tots els aspectes que interessen al destinatari del
mateix,  de  tal  forma  que  qui  hagi  de  desenvolupar-ho  o materialitzar-ho  pugui  fer-ho  sense
necessitat  de  sol·licitar  a  l'autor  aclariments,  sense  les  quals  no  sigui  possible  la  seva
interpretació. 

projecte tècnic administratiu: Vegeu Projecte administratiu. 

3.10.4. Requisits generals 

3.10.4.1. Títol 

Tot  Projecte  deu tenir  un títol  que ha d'expressar  de forma clara  i  inequívoca el  producte,  obra,
instal·lació, servei o programari (suport lògic) objecte del mateix. 

3.10.4.2.Documents 

El Projecte constarà dels següents documents bàsics: Índex General, Memòria, Annexos, Plànols, Plec
de Condicions, Estat de Mesuraments, Pressupost i, quan escaigui, Estudis amb Entitat Pròpia, presentats
en l'ordre indicat. 

Aquests documents bàsics podran estar agrupats en diferents volums o en un només. Depenent del
tipus de Projecte, serà o no necessari incloure la totalitat dels mateixos. 

En la portada de cadascun dels  volums i  a la primera pàgina de cadascun dels documents  bàsics
constarà: 

-nombre del volum; 

-títol del Projecte; 

-tipus  de document  unitari  (  "índex genera!",  "Memòria",  "Annexos",  "Plànols",  "Plec  de
condicions", "Estat de Mesuraments", "Pressupost" o "Estudis amb entitat pròpia"); 

-organisme o client pel qual es redacta el Projecte i; 
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-la identificació i les dades professionals de cadascun dels autors del Projecte; 

-i, quan correspongui, els de la persona jurídica que ha rebut l'encàrrec de la seva elaboració. 

Cadascun  d'aquests  documents  bàsics  es  descompondrà  en  documents  unitaris,  desenvolupats
normalment  per  un  o  diversos  professionals.  A  aquests  documents  unitaris  se'ls  denominarà  d'ara
endavant documents. 

Cadascuna  de  les  pàgines  dels  documents  bàsics  i  cadascun  dels  plànols  contindrà  la  següent
informació: 

-Número de pàgina o de plànol. 

-Títol del Projecte o Número o codi d'identificació del Projecte. 

-Títol del document bàsic al que pertany. 

-Número o codi d'identificació del document. 

-Número d'edició i, si escau, data d'aprovació. 

Tots els documents han de tenir  una presentació acurada, neta i ordenada.  Estaran estructurats en
forma de capítols i apartats, que es numeraran d'acord amb l'indicat en la Norma UNE 50132. 

El  Projecte  haurà  d'estar  redactat  de  manera  que  pugui  ser  interpretat  correctament  per  persones
diferent._  dels  seus  autors.  Es  requerirà  un  llenguatge  c1llauro,  precís,  lliure  de  vaguetats  i  termes
ambigus,  coherent  amb  la  terminologia  emprada  en  els  diferents  capítols  i  apartats  dels  diferents
documents del Projecte i amb una mínima qualitat literària. La primera vegada que s'utilitzi un acrònim o
abreviatura  en  el  text  es  presentarà,  entre  parèntesi,  darrere  de la  paraula  o text  complet  al  que  en
endavant reemplaçarà. L'ús del temps futur indicarà requisits obligatoris. La_ suggeriments o proposta"
no obligatòria'! s'expressaran mitjançant la utilització del temps condicional o subjuntiu. 

Quan escaigui indicar-ho es consideraran els requisits relacionats amb la propietat intel·lectual del
Projecte considerant els relacionats amb l'autor o amb la<; competència.<; dels col·legis professionals
d'acord, si escau, amb la legislació vigent. 

3.10.5. Índex general 
L'índex General constitueix un dels documents bàsics del Projecte. 

Té com a missió la localització fàcil dels diferents continguts del Projecte. 

L'índex General contindrà tots i cadascun dels Índexs dels diferents documents bàsics del Projecte. 

3.10.6. Memòria 
La  Memòria  és  un  dels  documents  bàsics  que  constitueixen  el  Projecte  i  assumeix  la  funció

fonamental de nexe d'unió entre tots ells. 

Té com missió justificar les solucions adoptades i, conjuntament amb els plànols i plec de condicions,
descriure de forma unívoca l'objecte del Projecte. 

La Memòria haurà de ser clarament comprensible, no només per professionals especialistes sinó per
tercers,  en  particular  pel  client,  especialment  pel  que  fa  als  objectius  del  Projecte,  les  alternatives
estudiades, els seus avantatges i inconvenients, i les raons que han conduït a la solució triada. 

3.10.6.1.Contingut 

En els punts següents s'indica la numeració, títol i contingut dels capítols i apartats en els quals es
descompondrà la Memòria del Projecte:
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o Fulls d'identificació 

• Un primer full en el qual figurarà: 

El títol del Projecte i el seu codi identificador. En el cas en què l'objecte de Projecte
contempli  un  emplaçament  geogràfic  concret,  es  definirà  aquest  emplaçament  i,  si
escau, les seves coordenades UTM (Universal Trasverse Mercator). 

Raó social  de la persona física o jurídica que ha encarregat  el  Projecte i  la seva
C.I.F.,  nom i  cognoms del seu representant  legal  i  el  seu DNL, adreça professional,
telèfon,  fax,  correu  electrònic  i  qualsevol  altre  identificador  professional  que  pugui
aparèixer o existir, excepte aquells la publicitat del qual no sigui legalment procedent. 

Nom i cognoms, titulació, col·legi al fet que pertany,  nombre de Col·legiat, DNI.,
adreça  professional,  telèfon,  fax,  correu  electrònic  i  qualsevol  altre  identificador
professional que pugui aparèixer o existir, excepte aquells la publicitat del qual no sigui
legalment procedent, de cadascun dels autors del Projecte, i dels responsables de la seva
verificació, revisió i validació. 

Raó social de l'entitat o persona jurídica que ha rebut l'encàrrec d'elaborar el Projecte
a..;í com el seu CIF, adreça, telèfon, fax, correu electrònic i qualsevol altre identificador
professional que pugui aparèixer o existir, excepte aquells la publicitat del qual no sigui
legalment procedent. 

Data i signatura dels anteriorment esmentats. 

0 Full índex de la Memòria. 

Aquest índex farà referència a cadascun dels documents, als seus capítols i apartats, que componen
la Memòria, amb la finalitat de facilitar la seva utilització. 

1 Objecte 

En aquest Capítol de la Memòria s'indicarà l'objectiu del Projecte v la seva justificació. 

2 Abast 

En aquest capítol de la Memòria s'indicarà l'àmbit d'aplicació del Projecte. 

3 Antecedents 

En aquest capítol de la Memòria s'enumeraran tots aquells aspectes necessaris per a la comprensió de
les alternatives estudiades, i la solució final adoptada. 

4 Normes i referències 

En aquest capítol de la Memòria es relacionaran només els documents citats als diferents apartats de
la mateixa. 

4.1 Disposicions legals i normes aplicades 

En aquest apartat es contemplarà el conjunt de disposicions legals (lleis, reglaments, ordenança. etc.)
i les normes de no obligat compliment que s'han tingut en compte per a la realització del Projecte. 

4.2 Bibliografia 

En aquest apartat es contemplarà el conjunt de llibres, revistes o altres textos que l'autor consideri
d'interès per justificar les solucions adoptades en el Projecte 

4.3 Programes de càlcul 
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En aquest  apartat  es contemplarà  la  relació  de programes,  models  o  altres  eines  utilitzades;  per
desenvolupar els diversos càlculs del Projecte. 

4.4 Pla de gestió de la qualitat aplicat durant la redacció del Projecte 

En aquest apartat s'enunciaran els processos específics utilitzats per assegurar la qualitat durant la
realització del Projecte. 

4.5 Altres referències 

En aquest apartat s'inclouran aquelles referències; que, no estant relacionades; als apartats anteriors,
es considerin d'interès per a la comprensió i materialització del Projecte. 

5 Definicions i abreviatures 

En aquest capítol de la Memòria es relacionaran totes les; definicions, abreviatures, etc. que s'han
utilitzat i el seu significat. 

6 Requisits de disseny 

En e aquest capítol de la Memòria es descriuran les bases i dades de partida establerts per: 

-el client, i 

-els que es deriven de: 

-la legislació, reglamentació i normativa aplicables; 

-l'emplaçament, i el seu entorn soci-econòmic i ambiental; 

-els estudis realitzats encaminats a la definició de la solució adoptada; 

-els interfícies amb altres sistemes, elements externs al Projecte o uns altres que condicionen
les solucions tècniques del mateix. 

7 Aná1isis de solucions 

En aquest capítol de la Memòria s'indicaran les diferents alternatives estudiades, quins camins s'han
seguit per arribar a elles, avantatges i inconvenients de cadascuna i quin és la solució finalment triada i
la seva justificació. 

8 Resultats finals 

En aquest  capítol  de la Memòria  es descriurà el producte,  obra, instal·lació,  servei  o programari
(suport lògic) segons la soluci6n triada, indicant quins són les seves característiques definitòries i fent
referència als plànols i altres elements del Projecte que ho defineixen. 

9 Planificació 

En aquest capítol de la Memòria, i en relació al procés de materialització de l'objecte del Projecte, es
definiran les diferents etapes, metes o fites a aconseguir, terminis de lliurament i cronograma o gràfics
de programació corresponents. 

10 Ordre de prioritat entre els documents bàsics 

En aquest  capítol  de  la  Memòria  l'autor  del  Projecte,  enfront  de  possibles  discrepàncies,  haurà
d'establir l'ordre de prioritat dels documents bàsics del Projecte. 

Si no s'especifica, l'ordre de prioritat serà el següent: 

1 Plànols 

2 Plec de Condicions 

3 Pressupost 
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4 Memòria. 

3.10.7. Annexos 
Els annexos constitueixen un dels documents bàsics del Projecte. 

El document bàsic Annexos s'iniciarà amb un índex que farà referència a cadascun dels documents,
als seus capítols i apartats que els componen, amb la finalitat de facilitar la seva utilització. 

Està  format  pels  documents  que desenvolupen,  justifiquen o aclareixen  apartats  específics  de la
memòria o altres documents  bàsics del  Projecte.  Aquest  document  contindrà  els annexos necessaris
(segons com pertocarà en cada cas) corresponents a: 

7.2.1 Documentació de partida. Aquest annex inclourà aquells documents que s'han tingut
en compte per establir els requisits de disseny. 

7.2.2  Càlculs. Aquest  annex  té  com  a  missió  justificar  les  solucions  adoptades  i,
conjuntament amb els Plànols i el Plec de Condicions, descriure de forma unívoca l'objecte del
Projecte. 

Contindrà les hipòtesis de partida, els criteris i procediments de càlcul, així com els resultats
finals  base  del  dimensionament  o  comprovació  dels  diferents  elements  que  constitueixen
l'objecte del Projecte. 

7.2.3 Annexos d'aplicació  en l'àmbit  del  Projecte, diferents  dels  indicats  en el  capítol
“Estudis amb Entitat Pròpia” d'aquesta Norma, tals com: 

-Seguretat, 

-Medi ambient. 

-Emplaçament del Projecte, Geotècnics, Hidràulics, Hidrològics, Pluviomètrics, etc. 

-Altres, 

7.2.4 Altres documents que justifiquin i aclareixin conceptes expressats en el Projecte

Es podran incloure: 

-Catàlegs dels elements constitutius de l'objecte del Projecte. 

-Llistats. 

-Informació en suports lògics, magnètics, òptics o uns altres. 

-Maquetes o models. 

-Altres documents que es jutgin necessaris

3.10.8. Plànols 
Els  Plànols  constitueixen  un  dels  documents  bàsics  del  Projecte  i  són  essencials  per  a  la  seva

materialització.

Tenen com a missió, juntament amb la Memòria, definir de forma unívoca l'objecte del Projecte. 

El document que conté els plànols s'iniciarà amb un Índex que farà referència a cadascun d'ells,
indicant  la seva ubicació, amb la finalitat de facilitar la seva utilització, 
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Contindran  la  informació  gràfica,  alfanumèrica,  de  codis  i  d'escala,  necessària  per  a  la  seva
comprensió. 

Hauran d'incloure un caixetí amb la informació de cadascun dels plànols: 

-Número de plànol. 

-Títol del Projecte o Número o codi d'identificació del Projecte. 

-Títol del document bàsic al que pertany. 

-Número o codi d'identificació del document. 

-Nombre d'edició i, si escau, data d'aprovació. 

Els  plànols  i  la  documentació  tècnica,  quant  a  principis  generals  de  representació,  caixetins,
indicacions, escriptura, retolació, acotació, símbols gràfics, plegat, llistes d'elements, escales, mètodes
de projecció, formats i presentació dels elements gràfics i gestió de la informació tècnica assistida per
ordinador,  tindran  en  compte,.  excepte  indicació  en  contra  de  l'autor  del  projecte,  l'indicat  en  les
Norma.: 

UNE 1027, UNE 1032, UNE 1035, UNE 1039, UNE 1089-1, UNE 1089-2, UNE 1135, UNE
1166-1, UNE-EN ISO 30980, UNE-EN ISO 3098-2, UNE-EN ISO 3098-3, UNE-EN ISO 3098-
4,  UNE-EN ISO 3098-5,  UNE-EN ISO 3098-6,  UNE-EN ISO 5455,  UNE-EN ISO 5456-1,
UNE-EN ISO 5456-2, UNE-EN ISO 5456-3, UNE-EN ISO 5457, UNE EN ISO 6433, UNE-EN
ISO 10209-2, UNE-EN ISO 11442, UNE-EN ISO 11442-2, UNE-EN ISO 11442-3,UNE-EN
ISO 11442-4, UNE-EN ISO 81714-1. 

3.10.9. Plec de condicions 
El Plec de Condicions constitueix un dels documents bàsics del Projecte. 

Té  com a missió  establir  les  condicions  tècniques,  econòmiques,  administratives  i  legals  perquè
l'objecte  del  Projecte  pugui  materialitzar-se  en  les  condicions  especificades,  evitant  possibles
interpretacions diferents de les desitjades. 

El Plec de Condicions s'iniciarà amb un índex que farà referència a cadascun dels documents, als
seus capítols i apartats que els componen, amb la finalitat de facilitar la seva utilització. 

Contindrà: 

a)  Les  especificacions  dels  materials  i  elements  constitutius  de  l'objecte  del  Projecte,
incloent: 

-Un llistat complet dels mateixos. 

-Les  qualitats  mínimes;  a  exigir  per  a  cadascun  dels  elements  constitutius  del
Projecte, indicant la norma (si existeix) que contempli el material sol·licitat. 

-Les proves; i assajos al fet que han de sotmetre's, especificant: 

-La norma segons la qual es realitzaran. 

-Les; condicions de realització. 

-Els resultats mínims a obtenir. 

b) La reglamentació i la normativa aplicables incloent les recomanacions o normes de no
obligat compliment que, sense ser preceptives, es consideren de necessària aplicació al Projecte
a criteri de l'autor. 

c) Aspectes del contracte que es refereixin directament al Projecte i que poguessin afectar al
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seu objecte, ja sigui: 

-En la seva fase de materialització. 

-En la seva fase de funcionament. 

Hauran d'incloure: 

• Documents  base per  a la  contractació  de la  seva materialització.  Els
treballs a realitzar quedaran definits en: 

-Els Plànols. 

-L'Estat de Mesuraments. 

-La Memòria. 

-Les Especificacions esmentades a l'apartat a). 

• Limitacions  en  els  subministraments,  que  especifiquin  clarament  on
comença i on acaba la responsabilitat del subministrament i muntatge. 

• Criteris de mesurament i abonament. 

• Criteris  per  a  les  modificacions  al  Projecte  original,  especificant  el
procediment a seguir per a les mateixes, la seva acceptació i com han de
quedar reflectides en la documentació final. 

• Proves  i  assajos,  especificant  quins  i  en  quines  condicions  han  de
sotmetre's els subministraments segons l'indicat a l'apartat a). 

• Garantia dels subministraments, indicant l'abast, durada i limitacions. 

• Garantia de funcionament, indicant l'abast, durada i limitacions. 

3.10.10. Estat de mesuraments 
L'Estat de Mesuraments constitueix un dels documents bàsics del Projecte. 

Té com a missió definir i determinar les unitats de cada partida o unitat d'obra que configuren la
totalitat del producte, obra, instal·lació, servei o programari (suport lògic) objecte del Projecte. 

Ha d'incloure el nombre d'unitats i definir les característiques, models, tipus i dimensions de cada
partida d'obra o element de l'objecte del Projecte. 

Preferentment s'utilitzarà el sistema internacional d'unitats conforme a la Norma UNE 82100 (parts 0
a 13). 

S'utilitzarà  el  concepte  de  partida  alçada  en  aquelles  unitats  d'obra  en  què  no  sigui  possible
desglossar, en forma raonable, el detall de les mateixa.. 

L'Estat de Mesuraments s'iniciarà amb un índex que farà referència a cadascun dels documents, als
seus capítols i apartats que els componen, amb la finalitat de facilitar la seva utilització. 

Contindrà un llistat complet de les partides d'obra que configuren la totalitat del Projecte. 

Se subdividirà en diferents apartats o subapartats,  corresponents a les parts més significatives de
l'objecte del Projecte. 

Servirà de base per a la realització del Pressupost. 

3.10.11. Pressupost 
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El Pressupost constitueix un dels documents bàsics del Projecte. 

Té com a missió determinar el cost econòmic de l'objecte del Projecte. 

Es basarà en l'Estat de mesuraments i seguirà la seva mateixa ordenació. 

El  Pressupost  s'iniciarà  amb  un  índex  que  farà  referència  a  cadascun  dels  documents,  als  seus
capítols i apartats que el componen amb la finalitat de facilitar la seva utilització. 

El Pressupost contindrà: 

-Un  quadre  de  preus  unitaris  de  materials,  mà  d'obra  i  elements  auxiliars  que
componen les partides; o unitats d'obra. 

-Un  quadre  de  preus  unitaris  de  les;  unitats  d'obra,  d'acord  amb  l'Estat  de
Mesuraments i amb la descomposició corresponent de materials, mà d'obra i elements
auxiliars. 

-El  pressupost  pròpiament  dit  que  contindrà  la  valoració  econòmica  global,
desglossada i ordenada segons  l'Estat de mesuraments. 

El Pressupost establirà l'abast dels preus, indicant clarament si inclouen o no conceptes tals 

com: 

-despeses generals i benefici industrial; 

-impostos, taxes i altres contribucions; 

-assegurances; 

-costos de certificació i visat; 

-permisos i llicències; i 

-qualsevol altre concepte que influeixi en el cost final de materialització de l'objecte
del Projecte. 

3.10.12. Estudis amb entitat pròpia 
Els Estudis amb Entitat Pròpia constitueixen un dels documents bàsics del Projecte. 

Tenen com a missió incloure els documents requerits per exigències legals. 

El document bàsic Estudis amb Entitat Pròpia s'iniciarà amb un índex que farà referència a cadascun
dels  documents,  als  seus  capítols  i  apartats  que els  componen,  amb la  finalitat  de  facilitar  la seva
utilització. 

Aquest  document  bàsic  contindrà  tots  aquells  estudis  que  hagin  d'incloure's  en  el  Projecte  per
exigències legals. 

Comprendran, entre uns altres i sense caràcter limitador, els relatius a: 

-Prevenció de Riscos Laborals. 

-Impacte Ambiental. 
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4. 4. Estudi dels projectesEstudi dels projectes
d'activitatsd'activitats

En especificar els continguts de projectes de diferents organismes i administracions s'han mantingut
les referències de la normativa a complir malgrat que algunes d'elles no estiguin en vigor, ja que la
seva vigència no és l'objecte d'aquest text ni és determinant per a les conclusions obtingudes.

4.1. Les llicències d'activitats
Segons l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) una llicència és l'autorització atorgada per l'Administració
per a la realització d'activitats sotmeses per l'ordenament jurídic a aquest requisit previ; i l'activitat és
el conjunt de les operacions o tasques que porta a terme una entitat.

Una llicència és la resolució de l'Administració per la qual s'autoritza una determinada activitat;  i
l'activitat és el conjunt d'operacions o tasques pròpies d'una persona o entitat.

Es considera que un establiment és un lloc on normalment s'exerceix un servei, professió o indústria,
amb una determinada activitat  o conjunt  d'elles i  entenem com a activitat  el  conjunt  d'operacions
realitzades per un grup de persones, o individualment, per a aconseguir un objectiu. La interpretació
que va adoptar la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (LIIAA) és que
una activitat és l'explotació d'una indústria o un establiment susceptibles d'afectar la seguretat, la salut
de les persones o el medi ambient. 

Com a denominador comú per a la legalització d'una activitat s'establirà la situació econòmica de
l'activitat i l'afectació o impacte ambiental, però des del punt de vista tractat es poden dividir en dos
grups concrets, activitats comercials o serveis i activitats industrials (de forma molt generalitzada).
Determinar de forma detallada les operacions que intervenen en una activitat és complex, no obstant
això, ha de realitzar-se de mode organitzat i atenent als punts que es detallen a continuació.

El control que l'Administració ha de realitzar sobre l'activitat comercial i industrial de les persones,
físiques o jurídiques, disposa que l'activitat d'obertura d'establiments industrials i mercantils ha d'estar
subjecta a llicència, justificant-se la intervenció amb l'objecte de verificar si els locals i instal·lacions
reuneixen les condicions de tranquil·litat, seguretat i salubritat 

Aquesta  intervenció protectora  es plasma en tota una sèrie  de normes locals  i  autonòmiques i  de
caràcter estatal (inclosa la Constitució Espanyola de 1978), sent la més significativa de totes elles el
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 novembre 1961, aprovat per
Decret 2414/1961, de 30 novembre,  que va ser desplaçada de l'ordenament jurídic per les normes
autonòmiques, encara que inspirades elles mateixes en l'esmentat Reglament; i com a conseqüència de
la normativa dictada per  les  autonomies  van sorgint  normes autonòmiques,  que,  unes vegades en
convivència amb les estatals, i altres, al marge d'aquestes, creïn un entramat legislatiu a vegades de
difícil comprensió.

El  concepte  de legalització d'una activitat  és  molt  genèric,  no  obstant  això  aquest  és  un requisit
imprescindible per a desenvolupar l'activitat que normalment es denomina llicència o autorització. La
llicència administrativa és expressió típica d'intervenció de l'Administració i constitueix una de les
principals obligacions per a l'exercici de l'esmentada activitat. Dins del terme llicència es comprenen
figures  afins  (autoritzacions,  permisos,  inscripcions,  etc.),  que  són  conceptes  que  defineixen  la
intervenció administrativa atenent a situacions diverses; així, en l'àmbit local, el terme dominant amb
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què es designa la intervenció administrativa a fi de controlar l'activitat dels administrats en defensa de
l'interès públic, és la llicència.

4.2. La classificació de “activitat econòmica”

4.2.1. Les classificacions de les activitats: CNAE i CCAE
En  el  marc  de  la  Unió  Europea,  tant  els  estats  membres  (administracions  públiques,  empreses,
institucions financeres i altres agents socials) com les institucions comunitàries, necessiten disposar
d'informació estadística fiable, comparable i precisa. Aquesta necessitat requereix d'un sistema per a
classificar, d'una forma clara i ordenada, el gran nombre de fenòmens individuals en què hauran de
basar-se les activitats estadístiques orientades a la producció i difusió de dades estadístiques.

Les classificacions estadístiques oficials són utilitzades per a la presentació de dades econòmiques,
demogràfics  i  socials,  i  al  mateix  temps  faciliten  la  implementació  dels  registres  i  arxius
administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.

El Reial Decret  1560/1992,  de 18 de desembre, va establir una Classificació Nacional  d'Activitats
Econòmiques,  denominada  CNAE-93,  que  va  patir  una  actualització  d'ordre  menor  l'any  2003,
denominada CNAE-93 Rev.1. Amb l'objecte de reflectir els canvis estructurals de l'economia, i en
especial  el  desenvolupament  hi  tecnològic  hagut  des  de  l'última  revisió  de  la  classificació,  ha
d'establir-se una Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques actualitzada, denominada CNAE-
2009.

Aquesta  classificació  permet  que  les  empreses,  les  entitats  financeres,  els  governs  i  els  altres
operadors del mercat disposen de dades fiables i comparables.

La comparabilidad internacional de les estadístiques requereix que els països utilitzen classificacions
d'activitats econòmiques que seguisquen les recomanacions internacionals. Espanya ha de complir els
requeriments del Reglament (CE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell,  de 20 de
desembre del 2006, que estableix la classificació europea d'activitats econòmiques (NAIX Rev.2) i la
relació que han de tenir les versions nacionals amb aquesta classificació. A més, aquesta classificació
europea, i  per tant les versions nacionals,  segueixen les recomanacions adoptades per la Comissió
d'Estadística  de Nacions  Unides  materialitzades  en la  vigent  Classificació  Internacional  Industrial
Uniforme (CIIU Rev.4).

La  Classificació  Catalana  d'Activitats  Econòmiques  2009  (CCAE-2009),  elaborada  per  l'Idescat
(Institut  d'Estadística  de  Catalunya),  és  un  instrument  estadístic  de  classificació  en  l'àmbit  de
l'activitat  econòmica  adequada  a  les  normatives  europea  i  estatal  sobre  classificacions  d'activitats
econòmiques, com són la NACE-Rev.2 i la CNAE-2009, respectivament. 

L'empresa i l'establiment es classifiquen atenent  a la seva activitat principal,  entenent per activitat
principal per a cada unitat estadística d'enquesta, aquella activitat que utilitze xifres de valor afegit, de
negocis, nivell d'utilització, etc. Que suposen un major percentatge segons els casos, d'acord amb la
informació estadística disponible. La resta d'activitats exercides per la unitat estadística d'enquesta es
consideraran activitats secundàries.

Amb les activitats productores principals i secundàries estan associades altres activitats auxiliars, com
per exemple l'administració, la compra, la venda al comerç, l'emmagatzemament, la reparació, etc. Les
activitats productores es consideren auxiliars si satisfan les quatre condicions següents:

a) Produir serveis que no són venuts al mercat.

b)  Existir,  respecte  al  seu  tipus  i  importància,  en  la  generalitat  de  les  unitats  productores
semblants.

c) Servir únicament a la unitat productora de què depèn.
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d) Contribuir al cost dels factors de la unitat estadística de què depèn, però no genera formació
bruta de capital fix.

L'activitat principal d'una unitat estadística es determina mitjançant el mètode descendent (top-down),
que consisteix, en primer lloc, a distingir la secció; dins la secció la subsecció; dins la subsecció la
divisió;  dins  la  divisió  el  grup;  dins  el  grup  la  classe;  i  dins  la  classe  la  subclasse;  i  obtenir  la
classificació de la unitat estadística en els diferents nivells.

4.3. La classificació d'impacte ambiental. Del Reglament d'Activitats 
Molestes a la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats

La  classificació  per  l'impacte  que  produeix  una  activitat  sobre  el  medi  ambient,  és  per  avui
condicionant bàsic, el qual té el seu origen, o es planteja a través de la normativa, des de la necessitat
de preservar el medi ambient  que ens rodeja i  en definitiva la salut d'on convivim. En la societat
actual  hi ha una gran preocupació pel  medi  ambient  i  pel  procés  que origina la degradació de la
naturalesa. La Constitució Espanyola, en l'article 45, atorga rang constitucional al dret a gaudir d'un
medi ambient adequat, en el que tenen una especial incidència les activitats classificades, pels efectes
molestos, insalubres, nocius o perillosos que pugui representar per a les persones. 

4.3.1. Introducció històrica a les activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses

La  normativa  d'impacte  ambiental,  Llei  3/1998,  Llei  d'Intervenció  Integral  de  l'Administració
Ambiental, en el seu pròleg diu: L'any 1925 es publica «el Reglament i nomenclàtor d'establiments
incòmodes,  insalubres  i  perillosos.  Aquest  fet,  a  més  de constituir  l'antecedent  més  immediat  de
l'actual  Reglament  d'activitats,  significa  la  separació,  després  de  quasi  cent  anys,  de  la  matèria
sanitària  i  ambiental.  No obstant  això, aquests dos sectors,  en funció de les realitats  que regulen,
continuaran guardant una estreta i obligada relació.

El  Reglament  de  1925  neix  en  el  context  d'una  societat  que  assistia  a  la  crisi  inevitable  del
plantejament civil tradicional, produït en part, per un procés de creixent industrialització i per una
nova ubicació urbana de la població. El Codi Civil, representant més significatiu d'aquells tradicionals
plantejaments, es mostra ineficaç per a regular la realitat i relacions que produeix una societat molt
llunyana d'aquella eminentment agrària que el va veure néixer. Aquesta dificultat del Codi Civil per a
controlar  el  fenomen d'industrialització no sols es fa patent  en el  moment  de regular les tensions
pròpies que pot suscitar tota relació de producció, en aquest cas la industrial, sinó que també es va a
posar  de  manifest  en  un  nou àmbit  inherent  al  propi  fenomen,  i  que  es  concreta  en  l'alteració  e
influència d'aquest sobre el medi ambient i la salut humana. La industrialització, en els termes en què
comença a plantejar-se, no danyarà simplement a «els heretats i edificis veïns», tal com indica el Codi
Civil, sinó que la seva capacitat de danyar es va a estendre a molt més: les condicions de vida de tota
la col·lectivitat. 

Aquest esquema de disposicions que afecten a les activitats i la seva posada en marxa es completa
amb  les  Ordenances  municipals,  que  han  regulat  tradicionalment  les  condicions  de  salubritat  i
comoditat de les poblacions, però pel seu propi particularisme, inapropiat per a poder contemplar tota
la immensa casuística industrial, són incapaços d'afrontar la problemàtica que plantegen les múltiples
activitats industrials.

Es publica en 1961 el “Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i dos anys
després, en 1963, una Instrucció que ho desenvolupa. Els motius que justifiquen la creació d'aquests
Reglaments  estatals  en  matèria  d'activitats  classificades  són  diversos  i  deduïbles,  en  part,  del  ja
exposat, sent el propi reglament de qui s'extrauen els motius: 
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En primer lloc, la necessitat una normativa adequada a les conseqüències produïdes per la creixent
industrialització, que presenta una complexitat tècnica i una dimensió supralocal que fa molt difícil la
seva introducció en els supòsits de fet de les disposicions fins llavors vigents. 

I,  en segon lloc,  el  procés  de centralització  de  competències  que  es  produeix  en  tots  els  sectors
normatius del nostre país, i el principal instrument d'execució dels quals són els Reglaments, entre els
que es troba el d'activitats del 1961 (Chamorro, 2002).

L'estructura i característiques del Reglament d'activitats no presentava grans diferències respecte a
textos  anteriors.  Constava  de  dos  títols,  dividits  al  seu  torn  en  45  articles,  cinc  disposicions
addicionals, tres transitòries amb un protagonisme propi en l'aplicació del Reglament i tres annexos.
El primer dels títols es dedicava a la intervenció administrativa de les activitats regulades, i el segon
al  règim  jurídic,  en  el  que  s'inclouen  llicències,  sancions  i  recursos.  Respecte  de  les  seves
característiques  destaca,  en  primer  lloc,  la  cobertura  que  realitzava  de  la  totalitat  dels  elements
ambientals, al contrari que altres disposicions normatives que desplegaven els seus instruments sobre
un concret sector ambiental: Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric 38/1972, de 22 de desembre
Llei d'Aigües 29/1985, de 2 d'agost; Llei del Sòl, aprovat el Text refós pel Reial decret 1346/1976, de
9 d'abril; Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos 20/1986, de 29 d'abril;  Llei d'Espais Naturals
Protegits 15/1975, de 2 de maig o Llei de Mines 22/1973, de 21 de juliol. En segon lloc, fa falta
indicar que el Reglament contempla les activitats una per una establint mesures específiques per a
cada una d'elles (Chamorro, 2002).

La divisió de les activitats classificades es correspon amb la valoració del bé ambiental que amenaça.
Aquesta correspondència dóna com resultat una divisió en quatre parts de les activitats: 

Perilloses, o susceptibles de danyar les persones o béns; 

Nocives, o capaços de provocar efectes pertorbadors sobre determinats recursos naturals; 

Insalubres, que incideixen directament o indirectament sobre la salut; 

I, finalment, les molestes, o aquelles que produeixen incomoditat per efecte del seu desenvolupament. 

La qualificació d'una activitat dins d'alguna de les quatre esmentades respondrà a la possibilitat de
poder ser encaixada en algunes de les incloses en el nomenclàtor annex al Reglament, que, d'altra
banda, té un caràcter exclusivament indicatiu. 

Per a arribar a adquirir una idea exacta de quan una activitat encaixa en algun dels grups exposats i
perquè, se'ns ofereixen dos camins; un inductiu o analític consistent a repassar la columna tercera del
nomenclàtor i anar valorant l'entitat del motiu de la classificació consignat en ell; i un altre deductiu o
sintètic,  consistent  a  examinar  la  definició  que  del  concepte  de  cada  activitat  ofereix  el  propi
Reglament d'activitats  en els seus articles, tenint present  que una activitat és susceptible de doble
classificació.

El Reglament d'activitats molestes de 1961 es va convertir en un element molt eficaç i operatiu en la
lluita  contra  la  contaminació;  així  ho  demostra  la  seva  aplicació  habitual  per  l'Administració  i
tribunals de Justícia. Aquesta aplicació es produeix amb menyscabament d'altres normes com la Llei
38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric (Chamorro, 2002). 

Des que en 1961 es va publicar el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
(RAM) fins al moment actual han sorgit molts nous factors. Factors que fan impossible una aplicació
literal  i  exacta  de  totes  les  seves  disposicions,  ja  que  introdueixen  nous  elements  normatius,
interpretatius i estructurals. La Constitució de 1978, en l'article 45 dicta el dret a gaudir d'un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona, definint com una funció pública la custòdia de
la utilització racional dels recursos, i la defensa i restauració del medi ambient. 

A partir de la Constitució Espanyola es poden formular alguns principis de gran transcendència per a
la protecció del medi ambient (Chamorro, 2002): 
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En primer lloc, la compatibilitat entre medi-ambient i industrialització, 

En segon lloc, la funció de protecció dels poders públics ha de tenir un caràcter preventiu, relegant les
mesures repressives a un segon pla; 

En tercer  lloc,  la  solidaritat  col·lectiva i  participació  social  en les  tasques  de protecció  del  medi
ambient. 

La Constitució Espanyola en els seus articles 148 i 149, estableix una distribució de competències
entre l'Estat i  les comunitats  autònomes en matèria de medi ambient,  la qual cosa ha suposat  una
substancial  alteració  de  l'esquema  de  competències  que  originàriament  establia  el  Reglament
d'Activitats,  en intervenir  un subjecte  nou, amb competències  específiques  en matèria  ambiental  i
susceptible d'adaptar el Reglament a les característiques de cada Comunitat Autònoma. 

“És necessari assenyalar la incidència que la nova normativa autonòmica emparada per l'article 149.
1.23.A de  la  Constitució  i  desenvolupada  per  la  legislació  bàsica  de  l'Estat  està  tenint  sobre  la
vigència  i  aplicació  del  Reglament  d'Activitats  de  1961.  En  aquest  sentit,  la  major  part  de  les
comunitats autònomes s'estan dotant d'un conjunt normatiu, especialment referit a la regulació de les
activitats amb incidència ambiental, que substitueix en molts dels seus apartats al Reglament de 1961.
A la  llum d'aquestes  consideracions,  es  fa  indispensable  l'ocupació  d'aquesta  normativa,  que,  en
desplegament de les normes estatals (RD Legislatiu 1302/1986, de 20 de juny i RD 1131/1988, de 30
de setembre, sobre avaluació d'impacte ambiental, entre altres), soluciona molts dels problemes que
presenten les activitats amb incidència ambiental” (Chamorro, 2002).

Un altre factor ve determinat per l'ingrés d'Espanya en la Comunitat Europea, ja que la política de
medi ambient és un element consolidat de l'activitat que duen a terme els organismes comunitaris,
l'ampli  repertori  de  disposicions  dels  quals,  està  incidint  en  l'ordenament  estatal,  condicionant
l'activitat industrial i les seves conseqüències.

4.3.2. Les activitats subjectes a llicència
L'article  84 de la  Llei  Reguladora  de les  Bases  del  Règim Local,  de  2 abril  1985,  diu que:  Les
corporacions locals podran intervenir l'activitat dels ciutadans a través dels següents mitjans:

a) Ordenances i bans.

b) Sotmetiment a prèvia llicència i altres actes de control preventiu.

c)  Ordres  individuals  constitutives  de  mandat  per  a  l'execució  d'un  acte  o  la  prohibició  del
mateix.

Per tant fa falta analitzar quines activitats estan subjectes a llicència municipal. L'art. 8 del Reglament
de Serveis de les corporacions locals de 17 juny de 1955, RSCL, diu que “Les corporacions podran
subjectar als seus administrats en deure obtenir prèvia llicència en els casos previstos per la Llei, el
present  Reglament  o  altres  disposicions  de  caràcter  general”.  Com  a  actuació  d'intervenció
administrativa de l'activitat dels administrats, el de llicència constitueix un deure per als administrats i
requereix una norma legal  que habilita  a l'Administració per a poder exigir-la.  Així ho imposa el
principi constitucional de legalitat de l'Administració (Art. 9.1 i 103.1 de la Constitució Espanyola de
1978),  que  exigeix  que  sent  lliure,  en  principi,  l'actuació  dels  ciutadans  o  administrats,  sigui
necessària una norma amb rang legal que imposa el deure obtenir la llicència administrativa. Per tant,
s'imposa la legalitat en matèria de llicències locals, i la possibilitat que, d'acord amb les lleis (estatals
o autonòmiques, en els respectius àmbits competencials) i els supòsits en què segons les lleis sigui
necessària la llicència per a poder realitzar la corresponent actuació; és per això que es desenvolupen
normes de caràcter reglamentari, com poden ser les ordenances locals i altres disposicions generals
entre les que, per la seva especial transcendència en aquest àmbit, es troben les contingudes en els
instruments de planejament urbanístic.
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4.3.2.1. La legislació estatal

Des que, mitjançant el Decret de 17 juny 1955, pel que es va aprovar el Reglament de Serveis de les
corporacions locals (RSCL), es determinaven quines activitats estaven sotmeses a llicència d'obertura
(Art. 22), fins als nostres dies s'ha produït un ampli canvi, tant de quantitatiu com qualitatiu, de les
activitats  industrials  que  necessiten  l'autorització  prèvia  municipal  per  al  seu  funcionament.  Així
resulta que les activitats sotmeses a llicència d'obertura es van ampliant cada dia com a conseqüència
de l'aparició de noves indústries, comerços i negocis, la qual cosa fa que el nombre d'aquestes sigui
pràcticament indefinit; de la mateixa manera, dins de cada gènere d'activitats es generen espècies amb
singularitats  de  tal  magnitud  que conformen  una  àmplia  necessitat  intervenció  de  l'Administració
municipal, i si és el cas, de l'administració estatal o autonòmica, en funció del grau de competències
atribuïdes per a garantir el bon funcionament.

En l'article 22 del Reglament de Serveis de les corporacions locals, RSCL, s'afirma que “1. Estarà
subjecta a llicència l'obertura d'establiments industrials i mercantils. ” Per la seva banda l'article 9.5
del mateix Reglament en regular el procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicències
distingeix dos períodes de temps, un d'un mes per a les “instal·lacions industrials menors i obertura de
petits establiments”, i un altre de dos mesos, per a la “obertura d'escorxadors, mercats particulars i, en
general, grans establiments”. 

Després del Reglament de Serveis de les corporacions locals, es va publicar el Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 novembre 1961 (RAM), que en l'article 1 definia
l'objecte del mateix, sent aquest el de “evitar que les instal·lacions, establiments, activitats, indústries
o magatzems, siguin oficials o particulars, públics o privats, a tots els quals se'ls aplica indiferentment
la denominació de ‘activitats', produeixin incomoditats, alterin les condicions normals de salubritat i
higiene del medi ambient i ocasionin danys a les riqueses públiques o privades o impliquin riscos
greus per a les persones  o béns”,  establint  un sistema de numeració que permetia  incloure  noves
tipologies  d'activitats,  segons  indicava  l'article  2:  “Queden  sotmeses  a  les  prescripcions  d'aquest
Reglament, en la mesura que a cada un correspongui, totes aquelles ‘activitats' que als efectes del
mateix siguen qualificades com molestes, insalubres, nocives o perilloses, d'acord amb les definicions
que figuren en els articles següents i independentment que conste o no en el Nomenclàtor annex, que
no té caràcter  definitiu”,  sistema aquest  que permetia  una adaptació  automàtica  conforme anaven
sorgint noves activitats en cada una de les seves categories. En suport d'aquest sistema, l'article 3 del
RAM definia quines activitats eren classificades com molestes, insalubres, nocives i perilloses Eren
qualificades:

Molestes:  Les  activitats  que  constitueixin  una  incomoditat  pels  sorolls  o  vibracions  que
produeixin o pels fums, gasos, olors, núvols, pols en suspensió o substàncies que eliminin.

Insalubres:  Es  qualifiquen com insalubres  les que donen lloc a despreniment  o evacuació de
productes que puguin resultar directament o indirectament perjudicials per a la salut humana.

Nocives: S'aplicarà la qualificació de nocives a les que, per les mateixes causes, puguin causar
danys a la riquesa agrícola, forestal, pecuària o piscícola. 

Perilloses: Es consideren perilloses les que tinguin com a objecte fabricar, manipular, expendre o
emmagatzemar  productes  susceptibles  d'originar  riscos  greus  per  explosions  combustibles,
radiacions o altres d'anàloga importància en les persones o els béns.

Conseqüència d'aquesta classificació és la interrelació existent entre les diferents activitats de manera
que, tal com en el nomenclàtor del RAM es recollia, aquelles que no formin compartiments estancs,
sinó que una activitat pot revestir-se d'unes característiques que la facen estar inclosa en diverses
categories.

Aquesta tècnica de classificació ha sigut seguida pel Reial decret 2816/1982, de 27 agost, pel que
s'aprova  el  Reglament  General  de  Policia  d'Espectacles  Públics  i  Activitats  Recreatives,  que  en
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l'article 1 estableix que: Seran aplicables els preceptes del present Reglament als espectacles, esports,
jocs,  recreacions  i  establiments  destinats  al  públic,  enumerats  en  l'annex  i  a  les  altres  activitats
d'anàlogues característiques, amb independència que siguin de titularitat pública o privada i que es
proposen o no finalitats lucratives.

En canvi hi ha altres disposicions legals que estan en contra d'aquesta línia legislativa de què una
activitat pugui pertànyer a diferents classificacions, segons s'anuncia en el Reial decret 1302/1986, de
28 de juny,  d'Avaluació d'Impacte Ambiental,  que en l'article  1  diu que “se  sotmetran a impacte
ambiental les activitats compreses en l'annex de l'esmentat Reial Decret, sense possibilitat que també
ho siguin aquelles activitats de caràcter anàleg”.

Enfront  de  les  activitats  ressenyades  anteriorment  i  que  genèricament  podem  denominar  com
“classificades”, ens trobem amb les “activitats innòcues”, la principal característica de les quals es
basa en la presumpció de no causar efectes insalubres, molestos, nocius i perillosos, la qual cosa les
excloïa del sotmetiment al procediment del RAM i del Reglament General de Policia d'Espectacles
Públics i Activitats Recreatives, per a obtenir llicència. Aquest tipus d'activitats estaven subjectes a
llicència ordinària i no a la llicència especial que prescrivia el RAM o normativa autonòmica que
regulava aquesta classe d'activitats.

Per tant, una primera classificació dels actes subjectes a llicència municipal d'obertura comprenia dos
grans tipus:

1  La  llicència  d'activitats  classificades  com  “molestes,  insalubres,  nocives  i  perilloses,  la
regulació general,  la  qual  era el RAM, i la relació del qual  figura detallada en l'annex 1 del
mateix, en el que figuraven les activitats agrupades en grans blocs: Molestes, Insalubres, Nocives
i Perilloses.

2 Les llicències d'obertura d'establiments destinats a activitats innòcues, que s'ajustaven al règim
general  contingut  en els  articles  9 i  22 del  Reglament  de Serveis de les corporacions locals,
RSCL. Dins d'aquest grup es trobaven totes aquelles activitats que no estaven compreses en cap
dels grups afectats per les activitats classificades, espectacles públics i recreatius.

Conseqüència  de  la  preocupació  medi  ambiental,  i  que  ja  es  va  plasmar  en  el  RAM,  són  les
avaluacions d'impacte ambiental que com diu el preàmbul del Reial decret 1302/1986, de 28 de juny,
d'Avaluació d'Impacte Ambiental:  “aquestes avaluacions constitueixen una tècnica generalitzada en
tots  els  països  industrialitzats,  recomanada  de  forma  especial  pels  organismes  internacionals,  en
especial la Comunitat Europea que, reiteradament, a través dels programes d'acció, les han reconegut
com l'instrument  més  adequat  per  a  la  preservació  dels  recursos  naturals  i  la  defensa  del  medi
ambient,  fins  a  l'extrem de  dotar-la  en  l'últim dels  citats,  d'una  regulació  específica,  com és  la
Directiva 85/377 CEE de 27 de juny de 1985”.

Aquesta tècnica, que introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes amb
incidència important en el medi ambient, s'ha vingut manifestant com la forma més eficaç per a evitar
els  atemptats  a  la  naturalesa,  proporcionant  una  major  fiabilitat  i  confiança  en  les  decisions  que
deguin  adoptar-se  a  poder  triar,  entre  les  diferents  alternatives  possibles,  aquella  que  millor
salvaguardi els interessos generals des d'una perspectiva global i integrada i tenint en compte tots els
efectes derivats de l'activitat projectada. La importància d'aquesta normativa recau substancialment
que, en matèria d'activitats classificades com molestes, insalubres, nocives i perilloses, el  Projecte
Tècnic  i  la  Memòria  Descriptiva  contindran  preceptivament  l'Estudi  d'Impacte  Ambiental,  que  es
sotmetrà  al  procediment  administratiu  d'avaluació  establert  en  el  Reial  decret  1131/1988,  de  30
setembre segons disposa la disposició addicional  d),  de forma prèvia a l'expedició de la llicència
municipal, sempre que es tracte d'activitats previstes en l'annex del Reial Decret 1302/1986, de 28 de
juny.
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4.3.2.2. La legislació autonòmica.

La legislació dictada per les diverses comunitats autònomes en l'àmbit de la seva competència sobre
activitats  sotmeses  al  règim de  la  llicència  prèvia  d'obertura,  instal·lació  o  posada  en  marxa  és
nombrosa, destacant-se primordialment un doble objectiu, d'una part la d'adaptar a la seva legislació
autonòmica el RAM, i d'una altra part la de recollir la problemàtica medi ambiental. 

La  Llei  10/1990,  de  15  juny,  sobre  Policia  de  l'Espectacle,  Activitats  Recreatives  i  Establiments
Públics i el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de 27 agost
1982 (RD 2816/1982) ho trobem traslladat a nivell autonòmic de Catalunya en la Llei 10/1990, de 15
de juny,  sobre Policia  de l'espectacle,  les activitats  recreatives  i  els  establiments  públics.  (DOGC
1308, de 22.06.1990), la que després de definir en l'article 1 l'àmbit d'actuació, estableix en l'annex el
catàleg d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, i que posseeix caràcter obert.

Mitjançant  la  Llei  3/1998,  de  27  febrer,  de  la  Intervenció  Integral  de  l'Administració  Ambiental
(LIIA), a Catalunya es modificava el tractament uniformista de les activitats, classificant-les en tres
grups en funció de la incidència ambiental  que poguessin tenir,  segons sigui elevada, moderada o
baixa, de tal forma que la intervenció administrativa també variava i era més o menys intensa, o podia
arribar a no existir en les activitats d'incidència ambiental baixa. 

Com a conseqüència de l'esmentada incidència ambiental es produïa un repartiment de funcions entre
les  Administracions,  evitant  la  superposició  d'actuacions.  Així  en el  grup  d'activitats  d'incidència
ambiental  elevada, corresponia  a l'òrgan ambiental  competent  de l'Administració de la Generalitat
resoldre  sobre  la  corresponent  autorització  ambiental,  però  en  el  procediment  es  garantia  tant  la
intervenció de l'Ajuntament en què es projectava emplaçar l'activitat com la d'altres Administracions o
organismes que hagueren de pronunciar-se en aspectes de la seva competència. En el grup d'activitats
d'incidència ambiental  moderada era l'Ajuntament qui resolia sobre la llicència ambiental,  amb un
informe previ de la Generalitat o del corresponent consell comarcal, en determinats supòsits.

La  Llei  de  la  Intervenció  Integral  de  l'Administració.  Ambiental  dividia  les  activitats  en  quatre
annexos:

Annex I. Activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental.

Annex II. 1. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requerien informe preceptiu
emès per l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Annex II. 2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental.

Annex III. Relació d'activitats sotmeses al règim de comunicació. 

4.3.2.3. Consideracions entorn de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats té per objectiu establir el sistema
d'intervenció  administrativa  de  les  activitats  amb  incidència  ambiental,  en  el  que  es  prenen  en
consideració  afeccions  sobre  el  medi  ambient  i  les  persones.  Aquest  sistema  d'intervenció
administrativa ambiental es basa en el fet que les autoritats competents s'han d'assegurar, abans de
concedir  una  autorització  i  una  llicència  ambientals,  que  s'han  fixat  les  mesures  adequades  de
prevenció i  reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera,  l'aigua i  el  sòl.  Així,  en
l'autorització són fixats els valors límit d'emissió i es consideren, si procedeix, les millores tècniques
disponibles en cada moment. D'altra banda, la norma estableix de forma clara que la responsabilitat
sobre les instal·lacions i l'obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones
titulars i al personal tècnic de l'activitat com les persones que han de controlar el seu funcionament.

Aquest  sistema  d'intervenció  administrativa  integra  també  l'avaluació  d'impacte  ambiental  de  les
activitats. El sistema d'intervenció administrativa i, si procedeix, el sistema d'avaluació de l'impacte
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ambiental establerts en aquesta Llei 20/2009 s'aplica a les activitats de titularitat pública i privada
emplaçades a Catalunya relacionades en els annexos de la pròpia norma.

4.3.3. Les activitats no subjectes a llicència d'obertura.
Una vegada definides les activitats subjectes a llicència, podríem afirmar que no estan subjectes a
llicència totes aquelles activitats que no es troben compreses en cap dels annexos de les diferents
normes estatals o autonòmiques reguladores de les activitats classificades o de les innòcues, encara
que aquesta afirmació no està exempta de risc, i això per un doble motiu, en primer lloc perquè alguns
annexos o nomenclàtor tenen el caràcter d'estar concretats  i  definits,  la qual cosa ens pot portar a
conclusions errònies si  s'interpreta  que una activitat  pel  fet  de no estar  inclosa en l'annex s'ha de
considerar com no subjecta a llicència; i en segon lloc perquè la gamma d'activitats innòcues és tan
àmplia que impedeix realitzar una enumeració exhaustiva de les mateixes.

La major problemàtica sobre les activitats no subjectes a llicència té el seu origen en les activitats
professionals i és aplicable a totes aquelles que comparteixen les mateixes característiques, entre les
que trobem l'activitat professional d'arquitecte, enginyer, metge, advocat etc., activitats totes elles que
es  desenvolupen  en  un  marc  de  relació  directa  professional-client,  però  que  no  pertanyen  a  la
categoria de pública concurrència que caracteritza a les activitats comercials i industrials i, no obstant
això, són activitats en què el professional rep i atén els clients a la seva local d'activitat.

4.4. La intervenció integral de l'administració ambiental
Les comunitats autònomes s'han anat dotant de normativa pròpia, i aquest és el cas de Catalunya amb
la Llei  3/1998 de 27 de febrer,  de  la  Intervenció Integral  de  l'Administració  Ambiental  (LIIAA),
actualment derogada. Atenent al preàmbul d'aquesta llei es pretenia que el règim vigent d'activitats
classificades, contingut en el reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses aprovat
pel decret 2414/1961, 30 de novembre, i la normativa d'avaluació d'impacte ambiental no foren els
únics  instruments  normatius  per  a  poder  valorar  globalment  els  impactes  en el  medi  ambient.  El
reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, per la data en què va ser aprovat i pel
tractament  uniformista  i  correctiu  de  les  activitats  que  oferia,  havia  deixat  de  ser  l'instrument
d'intervenció  que  cobria  les  necessitats  que  es  donaven  en  matèria  de  medi  ambient  i  seguretat
industrial.  Aquesta  situació  originava,  d'una  banda,  una  intervenció  ambiental  de  diferents
administracions públiques sobre una mateixa activitat, de diversos òrgans dins de cada administració
actuant  i  una  àmplia  gamma  de  procediments  i  autoritzacions.  Com  a  conseqüència,  el  règim
d'intervenció administrativa resultava complex i sovint incoherent.

La LIIAA donava resposta al conjunt de necessitats medi ambientals amb dos grans objectius, com
són la substitució del sistema d'intervenció administrativa de caràcter ambiental i aconseguir un alt
grau de protecció del medi ambient en conjunt. D'acord amb això, en primer lloc, es modificava el
tractament uniformista vigent de les activitats, classificant-les en tres grups en funció de la incidència
ambiental que poguera tenir, segons sigui elevada, moderada o baixa 

Al mateix temps, s'integraven les autoritzacions i els sistemes de control medi ambientals sectoritzats
com un mitjà per a dur a terme un enfocament integral en el procediment de valoració dels diferents
tipus d'emissions a l'aigua, a l'aire i al sòl, evitant que es produís una transferència de contaminació
d'un medi a un altre. Aquesta llei establia un sistema d'intervenció administrativa atenent als principis
i els criteris generals següents: 

Integració de l'acció de prevenció i control de la contaminació, tenint en compte el medi ambient
en conjunt,

Descentralització, 

Coordinació entre les administracions públiques competents, 
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Simplificació dels procediments, 

Modernització de les ferramentes de gestió, 

I participació ciutadana.

La llei de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental també especificava el repartiment de
les funcions entre les administracions, evitant la superposició d'actuacions:

Així,  en  el  grup  d'activitats  d'incidència  ambiental  elevada,  corresponia  a  l'òrgan  ambiental
competent  de  l'administració  de  la  Generalitat  resoldre  sobre  l'autorització  ambiental
corresponent, però en el procediment es garantia tant la intervenció de l'ajuntament en què es
projectava emplaçar l'activitat com la d'altres administracions o organismes que s'hagueren de
pronunciar en aspectes de la seva competència. 

En el  grup  d'activitats  d'incidència  ambiental  moderada  era  l'ajuntament  qui  resolia  sobre  la
llicència ambiental, amb l'informe previ de la Generalitat o del corresponent consell comarcal, en
determinats supòsits. 

En el grup d'activitats d'incidència ambiental baixa era l'ajuntament qui resolia sobre la llicència
ambiental.

Un  altre  objectiu  d'aquesta  llei  era  aconseguir  la  màxima  simplificació  administrativa  i  la
descentralització de la gestió  ambiental,  amb la  integració de les  autoritzacions  i  els  sistemes  de
control medi ambientals, la implantació de les oficines de gestió ambiental unificada, la reducció i
l'agilitació  de  tràmits  i  la  integració  d'altres  procediments  sectorials,  entre  els  quals  s'inclouen  el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan fóra necessari. 

4.4.1. La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control 
Ambiental de les Activitats

Aquesta llei  té com a objecte establir  el  sistema d'intervenció administrativa de les activitats  amb
incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les
persones. Aquest sistema d'intervenció administrativa integra l'avaluació d'impacte ambiental de les
activitats. 

La llei 20/2009 deroga la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració
Ambiental (LIIAA).

Les finalitats d'aquesta llei són:

a) Aconseguir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a
garantir  la  qualitat  de  vida,  mitjançant  els  instruments  necessaris  que  permeten  prevenir,
minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient dels recursos i de les matèries
primeres.

b) Afavorir  un desenvolupament sostenible  mitjançant  un sistema d'intervenció administrativa
ambiental  que  harmonitzi  el  desenvolupament  econòmic  i  social  amb  la  protecció  del  medi
ambient.

c)  Contribuir  a  fer  efectius  els  criteris  d'eficiència  en  la  instrucció  dels  procediments
administratius, i garantir la col·laboració i la coordinació de les administracions públiques que
han d'intervenir.

d) Facilitar l'acció de l'activitat productiva d'una manera respectuosa amb la protecció del medi
ambient.

El sistema d'intervenció administrativa i, si és procedent, el sistema d'avaluació de l'impacte ambiental
establerts en aquesta llei 20/2009 s'apliquen a les activitats de titularitat pública i privada emplaçades
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a  Catalunya  relacionades  en  els  annexos  d'aquesta  llei.  La  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  de  la
Intervenció Integral de l'Administració Ambiental  va establir  a Catalunya  el model  de prevenció i
control  integrats  de  la  contaminació  instaurat  per  la  Directiva  96/61/CE,  del  Consell,  del  24  de
setembre de 1996, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (IPPC).

En els últims anys, l'Estat va aprovar un conjunt de normes amb caràcter de legislació bàsica que, junt
amb la modificació recent i la substitució de la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de
1996, per la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació,
obligaven a modificar la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i a adequar els règims d'intervenció ambiental a
la regulació establida, concretament, a la Llei 16/2002, de l'1 de juliol, de prevenció i control integrats
de la contaminació, a la Llei 27/2006, del 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació,
de participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, i al Reial decret legislatiu
1/2008 , de l'11 de gener, pel qual s'aprovava el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental
de projectes.

Al mateix temps, amb la llei 20/2009 es volen superar les dificultats que es van presentar arran de la
regulació  de  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  i  també  incorpora  altres  requeriments  derivats  de
modificacions recents de la legislació ambiental sectorial.  L'execució de la Llei 3/1998, del 27 de
febrer  ha evidenciat  la  dificultat  d'aplicar  alguns  dels  preceptes  i  la  complexitat  del  procediment
d'intervenció  administrativa  per  a  determinades  categories  d'activitats,  per  aquest  motiu,  la  llei
20/2009 pretén racionalitzar i simplificar tràmits i corregir les determinacions que han generat dubtes
i han originat pràctiques de gestió clarament millorables.

El sistema d'intervenció administrativa ambiental  que estableix aquesta llei  es basa, tal  com es va
instaurar en la Llei 3/1998, en el fet que les autoritats competents s'han d'assegurar, abans de concedir
una autorització  i  una llicència  ambientals,  que s'han fixat  les mesures  adequades  de prevenció i
reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera, l'aigua i el sòl. Amb aquest objecte es
fixen en l'autorització ambiental els valors límit d'emissió i es consideren, si és procedent, les millors
tècniques disponibles en cada moment. Aquestes millors tècniques ja estableixen els casos en què la
situació especial de l'entorn de les activitats justifica l'aplicació de mesures addicionals de protecció.

La  llei  20/2009  integra,  amb  una  voluntat  de  simplificació  administrativa  clara,  l'avaluació  de
l'impacte  ambiental  de  les  activitats  relacionades  en  el  seu  annex  I  (de  la  mateixa  llei)  en  el
procediment  d'atorgament  de  l'autorització  ambiental.  Aquesta  integració  de  diferents  règims
d'intervenció administrativa ambiental  s'emmarca en l'estratègia del Consell  Europeu de Lisboa de
l'any 2000, i té l'objectiu de compaginar la reducció necessària de càrregues administratives per a les
persones que exerceixen activitats econòmiques amb el respecte i les garanties en la prevenció i el
control del medi ambient que la societat demana.

Els objectius de facilitació de tràmits en l'activitat econòmica i de simplificació administrativa són
presents,  de fet, en el conjunt  del sistema d'intervenció administrativa ambiental  que regula la llei
20/2009, en compliment dels compromisos adquirits  per a millorar la competitivitat de l'economia
catalana i eliminar les traves administratives innecessàries que obliga la Unió Europea.

Per això, aquesta llei estableix un sistema d'intervenció integral, atenint-se a la major o a la menor
incidència ambiental de les activitats, però limitat únicament als aspectes ambientals. La intervenció
administrativa per raó d'altres matèries, com per exemple la seguretat i la salut de les persones, es
regeix per la legislació de règim local i per la normativa sectorial corresponent. D'altra banda, encara
que la llei regula règims d'intervenció de caràcter estrictament ambiental, també reconeix que fa falta
establir  mecanismes  que  permeten  tramitar  simultàniament  el  conjunt  d'intervencions  preceptives
respecte a una mateixa activitat.

És també un objectiu de la llei 20/2009 establir, d'una manera clara, que la responsabilitat sobre les
instal·lacions, i l'obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones titulars i al
personal tècnic de l'activitat com les persones que han de controlar el funcionament.
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La Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera va derogar, d'una
manera  expressa,  el  Reglament  d'activitats  molestes,  insalubres,  nocives  i  perilloses,  aprovat  pel
Decret 2414/1961, del 30 de novembre, declarat inaplicable a Catalunya per la disposició addicional
sisena de la Llei  3/1998,  del  27 de febrer.  Els  conceptes  tradicionals  de perillositat,  insalubritat,
caràcter  nociu  i  molèstia  que  es  definien,  i  també  l'establiment  de  mesures  d'allunyament  de  les
activitats  respecte  als  nuclis  de població,  van quedar  substituïts  a partir  de la Llei  3/1998,  per la
utilització de les condicions i millors tècniques ambientals disponibles en cada cas per a garantir la
protecció del medi ambient i la població.

4.4.1.1. Estructura de la llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les 
activitats

Aquesta llei s'estructura en deu títols. 

El títol primer, relatiu a les disposicions generals, conté les finalitats de la Llei, l'àmbit d'aplicació i un
quadre de definicions ampli, i també les condicions generals de funcionament de les activitats i les
obligacions generals dels titulars d'aquestes activitats. 

En aquest títol destaca la determinació dels règims d'intervenció administrativa als quals
es sotmeten les diferents categories d'activitats, enumerades en els annexos I, II, III i IV
de la Llei atenint-se a la major o a la menor incidència ambiental.  Finalment, el  títol
primer es completa amb les referències als valors límit d'emissió, la informació ambiental
necessària per a gestionar els règims d'intervenció administrativa i l'ús de mitjans tècnics.

El  títol  segon  estableix  el  règim de  l'autorització  ambiental  de  les  activitats  amb  l'avaluació  de
l'impacte ambiental i el règim de declaració de l'impacte ambiental de les activitats, conjuntament amb
una autorització substantiva.

En el  règim de l'autorització  ambiental  de  les  activitats  amb l'avaluació  de  l'impacte
ambiental s'estableix la integració dels dos sistemes capitals d'intervenció administrativa
per a prevenir  i  reduir  en origen la contaminació.  Aquests  sistemes són l'autorització
ambiental i la declaració d'impacte ambiental i recauen sobre les activitats productives
que tenen un potencial d'incidència ambiental elevat. L'Administració de la Generalitat té
la competència per a resoldre el procediment únic en el qual ara conflueixen aquests dos
sistemes. 

Encara que la integració d'ambdós sistemes en un procediment únic pot tenir l'aparença
d'una complexitat major en la tramitació, aquesta llei, mitjançant l'establiment de llindars
concrets i situacions determinades en les quals no cal avaluar les activitats establides en
l'annex II del Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, pel qual s'aprova el text
refós  de  la  Llei  d'avaluació  d'impacte  ambiental  de  projectes,  atorga  més  seguretat
jurídica als titulars de les activitats afectades i, al mateix temps, elimina la càrrega del
procediment administratiu de consulta prèvia.

És necessari remarcar el fet que el règim d'autorització és estrictament ambiental, excepte
en el cas de les activitats amb un risc d'accidents majors, supòsit en el qual la participació
de  l'òrgan  que  té  la  competència  substantiva  sobre  aquesta  matèria  s'integra  en  el
procediment de l'autorització ambiental. El municipi en què es porta a terme l'activitat
també  participa  en  aquest  procediment  mitjançant  un  informe  ambiental  referit  a  les
matèries sobre les quals té competència.

Respecte  al  règim  de  declaració  d'impacte  ambiental  de  les  activitats  amb  una
autorització substantiva, l'acció de prevenció ambiental  s'integra en el procediment de
l'autorització substantiva que és competència de l'òrgan que té la competència sectorial.
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El títol tercer estableix el règim d'intervenció de la llicència ambiental de competència municipal. En
aquest títol es regulen totes les activitats que, per la incidència que tenen en el medi ambient, s'han de
sotmetre obligatòriament a algun règim d'intervenció preventiva ambiental, de competència municipal
estricta. 

La participació de l'Administració de la Generalitat en el procediment d'atorgament de la
llicència ambiental es limita a l'emissió dels informes que són preceptius, d'acord amb
aquesta llei o amb el desplegament reglamentari de la llei, o d'acord amb la normativa
sectorial ambiental aplicable. S'estableix, també, la intervenció dels consells comarcals,
que han de donar la suficiència  tècnica i  jurídica  als municipis i  garantir,  en tots els
casos, un alt  grau d'autonomia als ajuntaments per a definir  la seva relació amb l'ens
comarcal.

Així  mateix,  es difereix a la regulació de les ordenances municipals la possibilitat  de
sotmetre algunes d'aquestes intervencions preventives al règim de comunicació, en funció
de la ubicació urbanística, de les característiques ambientals del medi receptor i d'altres
factors  d'incidència  ambiental,  sempre  que  no  ho  impedeixi  el  compliment  de  la
normativa sectorial ambiental.

El títol quart regula el règim de comunicació, que també és de competència municipal. La prevenció
ambiental, en aquest cas, es du a terme mitjançant l'acte de certificació tècnica del compliment de les
normes ambientals. 

No hi ha la possibilitat de sotmetre aquestes activitats a un règim de llicència ambiental,
alhora  que  es  reforça  el  compliment  dels  requeriments  ambientals  i  l'obertura  de
l'activitat sota la responsabilitat de les persones o l'empresa titulars i del personal tècnic.

El títol cinquè estableix els règims d'intervenció ambiental de les proves o de les actuacions dirigides
a investigar, desenvolupar i experimentar productes i processos nous.

El  títol  sisè  estableix  els  règims  d'intervenció  ambiental  coordinats  amb  altres  intervencions
municipals. 

En  les  activitats  subjectes  a  la  legislació  sectorial  d'espectacles  públics  i  activitats
recreatives  i,  si  és  procedent,  altres  activitats  sotmeses  a  la  llicència  o  comunicació
municipal substantiva que es determine, l'avaluació ambiental de l'activitat s'integra en el
procediment d'atorgament de la llicència o comunicació municipal substantiva.

Així  mateix,  l'avaluació ambiental  dels  projectes  d'equipaments  i  serveis de titularitat
municipal s'integra en el procediment d'aprovació del projecte corresponent.

El títol setè conté les disposicions legals comunes a tots els règims d'intervenció ambiental regulats
per la llei, entre les quals destaquen les disposicions referents a la intervenció administrativa de les
modificacions, la caducitat i la revisió de l'autorització i la llicència ambientals, i les especificitats de
les explotacions ramaderes.

El títol vuitè estableix el règim de control de les activitats que es regula per a les diferents categories
d'activitats. 

Les  característiques  més  significatives  són  el  foment  dels  sistemes  d'autocontrol,
especialment mitjançant el sistema de eco-gestió i eco-auditoria i la necessitat disposar
de la informació de l'acció de control inicial que evite les dilacions injustificades en dur a
terme les activitats a causa del risc que comporta, per al medi ambient i per a la població,
un període de posada en marxa molt prolongat. Aquest títol estableix la periodicitat dels
controls.

El títol novè regula els règims d'inspecció, sancionador i d'execució forçosa. 
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El títol  desè determina l'establiment  i  l'ordenació de taxes  per a prestar  els  serveis administratius
relatius als procediments d'autorització, llicència o comunicació ambientals.

Els annexos inclosos en la llei 20/2009 són:

Annex I. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental,
subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996 de prevenció i control
integrats de la contaminació

Annex II. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental

Annex III. Activitats sotmeses al règim de comunicació

Annex IV. Activitats  que, en el supòsit  de no-subjecció al règim de llicència  establert  per la
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten subjectes al
règim de  llicència  ambiental  establert  pel  títol  III de  la  llei  20/2009  (Algunes  instal·lacions
esportives, bars musicals, discoteques, etc.). 

4.5. El projecte de llicència d'activitats
El  nombre  de  projectes  destinats  a  obtenir  l'autorització  o  registre  de  l'exercici  d'una  activitat,
comporta la necessitat establir uns criteris de redacció del projecte a fi d'establir una garantia -tant per
al propietari, l'enginyer, les administracions implicades i els usuaris finals- que el projecte és adequat
per a l'ús al qual està destinat.

“En les entrevistes realitzades pel responsable de Qualitat de l'AEIC/COEIC (Associació d'Enginyers
Industrials de Catalunya i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya) amb els tècnics municipals
dels  diferents  ajuntaments  de  Catalunya,  s'ha  detectat  que  un  dels  temes  recurrents  és  la  poca
elaboració dels expedients de llicències d'activitats presentats pels enginyers industrials.

L'any 2002 es va crear dins el Col·legi un grup de treball format per enginyers municipals i per
enginyers  d'exercici  professional  amb l'objectiu  de fomentar  la comunicació entre els dos àmbits
professionals, per a resoldre alguns dels problemes que crega la complexitat de disposicions legals i
de  tràmits,  la  intervenció  de  diferents  administracions,  així  com  les  diferents  interpretacions  i
aplicacions que es fa de les reglamentacions i d'aquells punts que no quedin ben definits per llei. ”
(Guasch, 2004).

En conjunt el projecte no deixa de ser un document amb una línia bàsica i objectiva. Generalment
compleix  amb un guió ja  establert,  que ha de ser  completat  i  ampliat  per  a donar  solucions  que
s'ajusten als paràmetres que s'apliquen, per tant ha de complir  i  demostrar  les condicions que són
exposades. L'estructura d'aquest document denominat projecte tècnic, s'ha d'ajustar a l'estructura del
projecte tradicional i com a mínim a l'esquema general següent (Norma UNE 157001):

1. Memòria

2. Pressupost.

3. plànols.

4. Plec de condicions.

5. Estudi de seguretat.

4.5.1. L'estudi de seguretat
L'Estudi de seguretat és un dels “Estudis amb entitat Pròpia” previstos en la Norma UNE 157001
”Criteris generals per a l'elaboració de projectes”.
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La documentació  de l'estudi  de seguretat  i  salut  no estava incorporat  com a part  documental  del
projecte. No obstant això, des de l'aparició de la llei  31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos  laborals  és  contemplat  com un  punt  de  vital  importància,  i  de  compliment  obligatori.  En
principi  l'estudi de seguretat  va dirigit  als industrials  que realitzaran els treballs  que s'efectuen en
condicionar les instal·lacions o altres operacions relacionades amb la posada en marxa de l'activitat.
És necessari que la redacció estiga realitzada per un tècnic competent i estarà compost amb els punts
següents (Llei 31/1995):

Memòria

Plec de condicions.

Plànols.

La Memòria ha de contenir la justificació de l'estudi de seguretat i salut, segons la llei 31/1995, ha de
contemplar  i  tenir  en  compte  les  condicions  de  l'entorn,  s'han  de  determinar  el  procés  i  l'ordre
d'execució  dels  treballs,  establint  l'anàlisi  de  riscos  i  les  mesures  preventives.  En  el  Plec  de
Condicions (el contingut habitual és el corresponent a la tipologia d'instal·lació que es descriu en el
projecte) s'han de detallar les normes aplicades i reglaments, i els preceptes d'ús i conservació dels
equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva. I, finalment, en els Plànols, registres
gràfics on apareixen les indicacions de les proteccions a establir en plantes i seccions; és habitual que
es realitzin esquemes per a donar més claredat i enteniment.

4.6. Conclusions del capítol
Per a realitzar correctament l'anàlisi, és necessari fer distincions, de forma general, entre la legislació
estatal d'una part i l'autonòmica d'una altra, a fi d'establir una visió àmplia de quina és la legislació
que regula el règim de les activitats subjectes a llicència, alhora que classificar aquestes dins dels tres
grans grups en què es poden situar o vincular; això és: activitats innòcues, activitats classificades i
espectacles públics i activitats recreatives.

Si a tots els efectes podem afirmar que estan subjectes a llicència l'obertura d'establiments industrials i
mercantils,  de  caràcter  públic  o privat,  i  recolzant-nos en la  diferent  normativa existent,  estatal  i
autonòmica, podem afirmar que perquè el municipi atorgue la llicència d'obertura ha d'examinar si
l'activitat en qüestió està compresa en algun dels grups, classes, annexos o nomenclàtors existents en
funció  de  l'especialitat  de  l'activitat  a  desenvolupar  i,  en  aquest  cas,  necessàriament  es  tramitarà
l'expedient  per  a  atorgar  la  qualificació  ambiental,  l'informe  ambiental,  etc.,  havent  d'aportar  la
qualificació a l'expedient que culminarà amb la concessió o denegació, segons sigui procedent. D'altra
banda,  i  en el  cas  d'activitats  innòcues,  els  tràmits  es  simplifiquen notablement,  i  la  concessió  o
denegació de la llicència d'obertura tindrà lloc de forma més senzilla.

L'onze d'agost  del  2010 va entrar  en vigor una nova versió de la  Llei  que regula les  activitats  a
Catalunya, dels criteris de la LIIAA, Llei 3/1998, Llei de la intervenció integral de l'Administració
ambiental, s'ha passat a l'entrada en vigor d'una versió millorada, des del punt de vista de gestió que és
la LPCAA, Llei 20/2009, Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.

Un dels objectius d'aquesta Llei 20/2009 és establir de forma clara que la responsabilitat sobre les
instal·lacions i l'obertura i funcionament de les activitats correspon a les persones titulars, al personal
tècnic de l'activitat, i al personal tècnic que ha de controlar el seu funcionament. 

Per exemple,  si  abans s'havia d'entregar un projecte al  'ajuntament  i  esperar que donessin la seva
conformitat per a obrir una activitat de restauració, ara (sota la responsabilitat del titular i del tècnic
contractat)  s'han de realitzar  les instal·lacions i  sol·licitar  el  seu control  quan estigui acabat,  si  és
procedent, segons el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. això trasllada molta més
responsabilitat cap als tècnics contractats pel promotor, i allibera de treball als ajuntaments.
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És necessari indicar que la llei anterior, la Llei 3/1998, ja habilitava als ajuntaments a no exercir un
control documental previ per a les activitats en règim de comunicació, però la majoria van decidir
carregar-se amb aquesta funció, i les llicències es van eternitzar. Ara aquesta possibilitat es tanca i les
activitats de l'annex III de la Llei 20/2009, que són la majoria, no han de superar un control previ al
seu muntatge, però sí que per a posar-la en funcionament.

Respecte  a  les  llicències  d'obres  i  la  compatibilitat  urbanística  és  necessari  tenir  en  compte  que,
encara que no s'hagi d'efectuar una sol·licitud prèvia per a instal·lar un local o indústria (si  és de
l'annex III de la Llei 20/2009), això no eximeix de l'obligació de sol·licitar la llicència d'obres que
correspongui, i també d'assegurar-se que l'activitat és compatible amb el pla d'usos. Allí on abans no
es podia instal·lar una determinada activitat, amb l'aplicació de la Llei 20/2009 tampoc es pot. El que
ha  canviat  és  que  no  serà  necessari  obtenir  la  llicència  d'activitat  de  cap  activitat  de  l'annex III
d'aquesta llei per a iniciar les obres.

Les activitats innòcues tenen pocs o nuls impactes ambientals i cada municipi ha actualitzat sense
massa  canvis  el  procediment  de  comunicació  que  estaven  aplicant  fins  ara:  entrega  de  petites
memòries tècniques, certificacions tècniques, formularis, etc.

Les activitats de restauració són un cas especial, per l'elevat nombre d'activitats que es sol·liciten i
perquè  no  tenen  una  reglamentació  específica.  La  Llei  20/2009,  PCAA,  remet  al  Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, i aquest al mateix temps les regula amb caràcter supletori,
assignant procediments de comunicació o llicència d'acord amb el seu aforament i la utilització de
terrassa. A part de la legalització de l'activitat en si, entesa com l'obtenció d'un permís municipal per a
desenvolupar l'activitat en un emplaçament concret, les activitats de restauració, entre altres, reben
controls addicionals que no tenen caràcter ambiental (denominades intervencions sectorials): controls
de reglaments d'instal·lacions (elèctrica, gas, tèrmica), obtenció d'autoritzacions sanitàries, prevenció
d'incendis, etc.

L'entrada en vigor de la Llei 3/2010 de prevenció d'incendis va extraure aquesta matèria de l'àmbit
ambiental, de manera que la prevenció d'incendis és una intervenció sectorial que ha de realitzar-se
d'acord  amb  l'esmentada  Llei,  encara  que  la  comprovació  es  realitzi  de  forma  simultània  i  pels
mateixos tècnics que realitzin el control ambiental.

Els canvis més substancials que implica la llei 20/2009 en el moment de la seva publicació van ser
incomplets. S'han de desenvolupar, modificar i/o adequar alguns reglaments per tal de desplegar-la i
que han d'aclarir els tipus de comprovacions a realitzar per les entitats Ambientals de Control (o els
tècnics municipals) a nivell d'emissions, i de quina forma s'assegura el seguiment preventiu de les
activitats. 

La  Llei  20/2009  no  canvia  cap  dels  requisits  tècnics  aplicables  a  les  activitats  i  les  seves
instal·lacions.  Pretén  agilitar  i  integrar  els  procediments  de  control,  però  aquests  controls  no  es
relaxen, és més, la tendència és augmentar el seu rigor i amplitud.

El treball de l'enginyer, a més de dissenyador d'instal·lacions, consisteix moltes vegades en tasques de
tipus  comercial  i  econòmic,  en  el  coneixement  dels  materials  existents  en  el  mercat  i  les  seves
característiques. Al mateix temps haurà de tenir coneixements de la gestió dels documents a tramitar
davant  l'Administració  i  del  procediment  administratiu,  per  a  poder  programar  temporalment  les
tasques i poder complir amb els terminis establerts d'execució de les obres o instal·lacions. Per tot el
que  s'ha  exposat  es  pot  afirmar  que  a  més  haurà  de  tenir  un  coneixement  de  l'estructura  de
l'administració en tots els nivells  i  els  seus àmbits  de competència,  ha de conèixer  la legislació i
reglamentació  existent  i  vigent  que  s'aplica  en  cada  cas  concret,  i  la  comprensió  i  interpretació
d'aquesta és, molt sovint, tasca difícil i complicada. 

Si  el  reglament  d'activitats  molestes,  insalubres,  nocives  i  perilloses,  no  donava  solucions  als
problemes que plantegen les noves tecnologies, es dóna pas a una nova legislació de caràcter medi
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ambiental  amb les  lleis  d'intervenció  integral  de  l'administració  ambiental.  Les  noves  tecnologies
industrials i serveis són assumits directament per les comunitats autònomes que tenen competències
completes  davant  de  l'administració  central,  la  qual  cosa  provoca  que  la  legislació  estatal  tingui
caràcter supletori, donant lloc a l'aparició de diferents classificacions d'activitats subjectes a llicència.

Resulta  indiscutible  la  potestat  dels  ajuntaments  d'intervenir  la  propietat  i  activitat  dels  seus
administrats, valent-se per a la qual cosa, entre altres mitjans, de la preceptiva llicència municipal,
apareixent  activitats  subjectes  a  avaluació  d'impacte  ambiental  sense  que  necessitin  llicència
municipal  i,  el  cas  contrari;  és  a  dir,  que  no  totes  les  activitats  subjectes  a  llicència  municipal
necessiten la declaració d'avaluació d'impacte ambiental.  Finalment la legislació autonòmica sobre
protecció medi ambiental engloba dins de la mateixa, les activitats pròpiament classificades junt amb
les de tipus recreatiu, la qual cosa suposa una simplificació de procediments.

Existeix a més una gran quantitat de normativa a tenir en compte en un projecte d'activitats: normativa
d'àmbit  estatal,  autonòmic  i  municipal.  Així  a  les  normes  estatals  s'ha  d'afegir  que  la  Comunitat
Autònoma posseeix  legislació  pròpia  (o pot  crear-la)  i  cada població  té,  o pot  desenvolupar,  una
normativa municipal pròpia. A més, l'esmentada normativa municipal, pot ser, i de fet és en molts
casos, sensiblement diferent de la dels altres municipis. 

La grandària i les característiques de cada municipi estudiat són prou dispars com per a poder extraure
conclusions  sobre  l'existència  d'homogeneïtat,  o  no,  de  les  seves  respectives  reglamentacions
municipals.

A  part  de  la  legislació  d'aplicació  en  tot  el  territori  de  Catalunya,  existeixen  en  cada  població
ordenances  municipals,  amb  continguts  i  estructures  propis,  que  fan  inviable  extrapolar  conjunts
homogenis de normes a aplicar. En la majoria dels casos són semblats, però amb matisos que les fan
diferents entre si. 

Tenint en compte aquesta situació i allò que s'ha exposat en l'estudi de llicències d'activitats, en els
que  la  reglamentació  pot  donar  lloc  a  diversitat  d'interpretacions,  es  pot  concloure  que  hi  ha
homogeneïtat (encara que de gran complexitat) si es considera només la normativa d'àmbit territorial
estatal i/o autonòmic català i, per tant, seria viable un model únic de contingut per als projectes de
llicència d'activitats, però:

Un  model  global  i  complet  de  contingut  de  projecte  de  llicència  d'activitats  és  inviable  si
considerem la diversitat de normativa municipal.

El model complet de contingut de projecte de llicència d'activitats només és viable si considerem
únicament l'àmbit territorial del propi municipi. 

Generalment, l'estructura per als projectes que proposen els municipis no compleixen l'estructura
del projecte tradicional, però l'estructura proposada pels ajuntaments es pot reordenar i complir
l'estructura del projecte tradicional.
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5. 5. Els projectesEls projectes
d'instal·lacions específiquesd'instal·lacions específiques

El  compliment  reglamentari  en  matèria  de  seguretat  de  les  instal·lacions  industrials,  així  com la
corresponent intervenció administrativa configura actualment una situació complexa. Els diversos agents
que  intervenen,  els  titulars,  els  tècnics  competents,  els  instal·ladors,  els  organismes  d'inspecció  i  la
mateixa  Administració,  sovint  interactuen  amb unes  regles  del  joc  que  no  sempre,  segons  el  nostre
semblar, són prou clares (Tornos, 2004).

La seguretat de les instal·lacions industrials i el medi ambient no són compartiments estancs, sinó que
es superposen i, al mateix temps, no són gens aliens a altres camps com la prevenció de riscos laborals
i el control de la construcció. I a més, totes aquestes matèries estan relacionades; així les diverses
modalitats de control i d'intervenció administrativa existents al nostre país poden ser, en determinats
casos, una font de conflicte d'interessos.

S'inicia aquest estudi amb l'anàlisi de les diferents formes amb què les diferents entitats de control i
inspecció exerceixen la seva activitat en matèria de seguretat industrial. Es tracta de les genèricament
conegudes com a entitats d'Inspecció i Control (EIC), les anteriorment denominades ECAs (Entitats
Col·laboradores  de  l'Administració),  encara  que  “la  seva  col·laboració  no  és  sempre  amb
l'Administració  sinó  que,  en  realitat,  bona  part  de  la  seva  activitat  és  de  col·laboració  amb  els
particulars” (Tornos, 2004).

S'analitza  en  aquest  capítol  l'evolució  de  la  funció  de  policia  administrativa  o  d'intervenció  de
l'Administració  en  la  seguretat  industrial,  essencialment,  per  la  via  de  l'autorització  i/o  de  la
comunicació,  prèvies  al  funcionament  de l'activitat,  i  el  posterior  règim d'autocontrol,  control  i/o
inspecció  d'aquest  funcionament,  i  la  progressiva incorporació  a  aquestes  funcions  de les  entitats
col·laboradores.

Aquesta  anàlisi  es  fa  amb  una  concreta  referència  al  territori  de  Catalunya  i  tenint  en  compte
l'ordenament estatal d'aplicació; això sense perjudici d'efectuar alguna referència als règims establerts
en altres comunitats autònomes quan sigui especialment il·lustrativa.

En el vigent règim constitucional, l'exercici d'activitats industrials per part dels ciutadans està emparat
pel  dret  a  la  llibertat  d'empresa,  en  els  termes  que  està  expressat  en  l'art.  38  de  la  Constitució
Espanyola.  És a dir,  en el marc de l'economia de mercat,  i  amb el mandat  constitucional  que els
poders públics han de garantir i protegir l'exercici d'aquesta llibertat, d'acord amb les exigències de
l'economia general i, si és procedent, de la planificació. Així doncs, la llibertat d'empresa, a la seva
manifestació de llibertat d'indústria, no està subjecta a cap limitació administrativa, de manera que el
fet que una activitat econòmica tingui com a objecte l'exercici de qualsevol tipus d'indústria no està,
per si mateixa, sotmesa a una intervenció administrativa prèvia. Aquest principi constitucional no va
tenir,  no  obstant  això,  un  desplegament  legal  sistemàtic  fins  a  la  Llei  21/1992,  de  16  de  juliol,
d'Indústria,  que, com a primera finalitat  (art.  3)  té,  justament,  la  de garantir  i  protegir  la llibertat
d'empresa industrial (Tornos, 2004). 

En aquest sentit, l'art. 4 de la Llei d'Indústria proclama la llibertat d'establiment per a la instal·lació,
l'ampliació i el trasllat d'indústries; i limita el règim d'autorització prèvia als supòsits en els quals, per
raons d'interès general, així ho estableixi la Llei o els tractats i convenis internacionals. L'existència,
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no obstant  això,  d'altres  fins,  com la  seguretat  i  la  salut  i  la  necessitat  fer  compatible  l'activitat
industrial amb la protecció del medi ambient exigeix, a este efecte, una ordenació de les diferents
activitats  industrials  i  una  intervenció  administrativa  d'aquestes.  No  obstant  això,  el  principi  de
responsabilitat industrial, contingut en l'art. 2.4 de la Llei d'Indústria, té com a conseqüència que la
intervenció prèvia en forma d'autorització sigui l'excepció a la regla, tal com es preveu en l'art. 4.2 de
la  mateixa  Llei  d'Indústria.  D'aquesta  manera,  normalment,  l'exercici  d'activitats  industrials  està
només  sotmès a la comunicació  prèvia,  ja  sigui  en la seva forma més simple  de declaració o bé
acompanyant aquesta d'una certificació o acta d'un tècnic competent (art. 13.1 de la Llei d'Indústria),
passant  la intervenció administrativa a la inspecció i control  de l'activitat  una vegada aquesta s'ha
posat en marxa.

De fet, una de les qüestions principals és la de distingir entre l'actuació de les entitats col·laboradores
actuant en el marc de la seva responsabilitat i del compliment reglamentari (i actuant en el marc del
seu  propi  autocontrol  industrial),  i  la  seva  actuació  per  compte  de  l'Administració  en  funcions
d'inspecció i de control administratiu.

A tots els efectes, l'autorització prèvia deriva, en tot cas, de la planificació i, sent avui pràcticament
inexistent  la  de  caràcter  econòmic,  es  limita  a  l'urbanisme,  que  és  l'únic  aspecte  en  el  qual  les
activitats industrials, com tots els usos del sòl, estan subjectes a llicència. I encara en aquesta matèria,
la llicència es refereix estrictament a la construcció;  perquè l'adequació al planejament urbanístic,
pròpiament  dita,  queda integrada en una altra  llicència  o autorització:  l'antiga llicència  municipal
d'activitat, avui reconvertida –a Catalunya en particular– en autorització o llicència ambiental, en el
marc de la normativa sobre prevenció i control integrats de la contaminació.

5.1. Els antecedents
Segons  Tornos  (Tornos,  2004):  “la  llibertat  d'establiment  industrial  té  els  seus  orígens  en  la
revolució liberal, iniciada a Espanya per les Corts de Cadis, entre 1811 i 1813. Tant en el règim
feudal  com en  l'absolutisme,  l'exercici  de  les  activitats  industrials  més  elementals,  com a  forns,
molins o aprofitaments hidràulics estava sotmès a privilegis exclusius, privatius o prohibitius, que
s'atorgaven primer els senyors feudals o eclesiàstics i després el rei i que, en realitat, s'articulaven
legalment  com una espècie de concessions,  en les que el titular  disposava del domini  útil  de les
instal·lacions i l'activitat, mentre que el domini directe es reservava al Reial Patrimoni”.

“Aquest règim va ser abolit per les Corts de Cadis, per Decret de 6 d'agost de 1811; i, una vegada
consagrada la llibertat d'indústria en l'art. 13.21 de la Constitució de 1812, es va desenvolupar pel
Decret de 6 de juny de 1813. El contingut d'aquest segon Decret és de gran interès, ja que, en síntesi,
recull l'antecedent del règim jurídic d'intervenció administrativa de la indústria avui vigent: “... tots
els espanyols i els estrangers veïns o que s'acosten als pobles de la monarquia, podran lliurement
establir les fàbriques o artefactes de qualsevol classe que les acomodi, sense necessitat permís ni cap
llicència...” això sí, ja es preveia el compliment de les normes adequades amb la seguretat i a la
protecció  del  medi  ambient,  en  el  que  es  va  basar  la  llicència  municipal  d'activitat  i,  avui,
l'autorització o llicència ambiental: “..., sempre que es subjectin a les regles de policia adoptades, o
que s'adaptin per a la salubritat  dels mateixos pobles.”.  En aquest  mateix sentit,  el  Decret  de 6
d'agost de 1811 també preveia que el lliure exercici d'activitats industrials només quedava limitat pel
“... lliure ús dels pobles, d'acord amb el dret comú, i  a les regles municipals establides en cada
poble.” (Tornos, 2004). 

Diu també Tornos (2004) que la intervenció administrativa, circumscrita a la seguretat i la salubritat,
s'atribueix  als  municipis  i  la  primera  vegada  que  l'ordenament  jurídic  demana  alguna  funció  a
l'Administració estatal, aquesta és de foment de la indústria i no de policia administrativa. “ Així el
Reial Decret i la Instrucció de 30 de novembre de 1833, preveu que els sotsdelegats provincials de
Foment –Predecessors dels desapareguts governadors Civils i dels actuals Delegats i sotsdelegats
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del Govern– S'encarreguin de: “..., generalitzar el coneixement de les màquines i els mètodes que
hagin inventat o inventen en tota Europa...”. Així com, “..., visitar les manufactures i sembrar en una
esperança, vessar en una altra consols, encoratjar amb elogi, estimular allí amb censura, afalagar
més enllà amb la remoció [“eliminació”] d'entrebancs; deuen en fi, popularitzar la indústria, com el
medi més expedit i segur de generalitzar els seus beneficis. En realitat, més que la voluntat d'establir
una vertadera política d'acció de foment la Instrucció de 1833 manifesta una concepció paternalista
de l'Estat,  molt pròpia de l'absolutisme il·lustrat que s'imposa a Espanya després de les Corts de
Cadis”.

A partir d'aquí, allò que fa falta entendre com a intervenció administrativa de les activitats industrials
es remet, inicialment, als ajuntaments i en aquest sentit les “Reals Ordres d'11 d'abril de 1860 i d'11
de novembre de 1863, abunden en la necessitat reglamentar i classificar activitats, d'acord amb la
seva perillositat.  En aquestes  normes es fa referència expressa al  primer ordenament  francès  en
aquesta matèria, el Decret de 15 d'octubre de 1810 i el seu Reglament de 14 de gener de 1815, que
estan en l'origen del règim d'activitats classificades que encara regeix en bona part d'Espanya, i que,
adaptat a la normativa sobre prevenció i control integrats de la contaminació segueix aplicant-se a
França”. (Tornos, 2004).

Explica Tornos (2004) que la intervenció municipal queda consagrada pel Codi Civil de 1888 (Art.
590 i 1908). Aquesta línia d'actuació, iniciada amb la Instrucció General de Sanitat de 12 de gener de
1904, la Reial Orde de 12 d'octubre de 1910, sobre les bases dels reglaments municipals d'higiene,
l'Estatut Municipal i el seu Reglament d'Obres i Serveis de 1924, el Reglament de Sanitat Municipal
de 9 de febrer de 1925 i, finalment la Reial Orde de 17 de novembre de 1925, per la qual s'aprova el
Reglament  d'Establiments  Classificats,  condueix  directament  al  Reglament  d'activitats  molestes,
insalubres i perilloses de 1961, encara en vigor en diverses comunitats autònomes.

De totes maneres, junt amb aquest ordenament municipalista i respecte a determinades indústries que
es consideren de major risc d'afecció a la seguretat i la salut de les persones apareixen autoritzacions
prèvies al marge de la intervenció de l'Ajuntament. Així, el Reial Dcret de 13 de maig de 1857, sobre
el servei de carruatges destinats al transport de viatgers, i la Reial Orde d'11 de gener de 1865, sobre
fabricació i magatzematge de pólvora i substàncies explosives, serien els primers a contemplar una
autorització específica del governador Civil (Tornos, 2004).

Paral·lelament i amb la intervenció del primer establiment de les activitats, es manifesta la rellevància
de prestar atenció al seu funcionament, naixent així la inspecció industrial. Amb antecedents en les
Reals Ordres de 10 d'octubre 1902 i 16 d'octubre de 1903, el Reial decret de 19 de febrer de 1904
aprova el Reglament d'Inspecció Industrial (Tornos, 2004). L'objecte de la inspecció que es regula en
aquest primer Reglament està més relacionat amb la informació i l'estadística que amb la seguretat, als
efectes de la qual es preveu la creació d'un futur cos d'inspectors. 

En l'exposició de motius del Reglament d'Inspecció Industrial s'afirma que la inspecció amb càrrec a
un cos de funcionaris públics no és en absolut la fórmula que han adoptat altres països més avançats,
però que a Espanya sembla l'alternativa més adequada a l'estat de la indústria: “Van ara per diferents
camins i  prenen altres  rumbs els  procediments  de la Inspecció industrial  tècnica  als països  més
avançats. Hi ha en ells associacions especials de propietaris, de tot llinatge de màquines, els fins del
qual són el millor funcionament d'elles, i Societats per a vigilar-les i perfeccionar-les contínuament;
aquests  organismes,  a  canvi  de  petites  concessions,  ajuden  de  la  manera  més  eficaç  l'acció
inspectora  de  l'Estat,  facilitant-la  àmpliament.  No existint  a  Espanya  encara  agrupacions  de tal
gènere, la utilitat pràctica del qual és notòria pel que simplifica i abarateix la Inspecció, clar està
que no és possible adoptar el moderníssim sistema, que en totes parts tendeix a prevaldre.”

La cita és ben significativa de la consciència i del convenciment que ja tenia el primer legislador
sobre la necessària complementarietat entre la responsabilitat i l'autocontrol amb càrrec als mateixos
industrials, i la funció pública d'inspecció amb càrrec a l'Administració. I és en aquesta línia que és
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necessari fer efectiu el principi de responsabilitat industrial, que recull la Llei d'Indústria de 1992 i
que es manifesta en el règim de compliment reglamentari i de control administratiu establert als arts.
13 i 14 de la Llei d'Indústria.

No és fins a la Dictadura de Primo de Rivera que, per Reial Orde de 25 de gener de 1924, es creïn els
Serveis  Provincials  d'Inspecció  Industrial,  en  els  que,  junt  amb  les  funcions  pròpiament  dites
d'inspecció tècnica, amb vista a la seguretat de les instal·lacions i del seu funcionament, es manifesta
un forta component de foment. Un dels primers àmbits on actuen aquests serveis és el del compliment
del primer Reglament d'aparells i recipients de fluids de pressió, de 21 de novembre de 1929, que
atribueix al respectiu Servei Provincial d'Inspecció Industrial el reconeixement i prova de les calderes
de vapor i altres aparells i recipients a pressió. És en aquesta funció d'inspecció on podem advertir una
nova  modalitat  d'intervenció,  en  forma  d'autorització  prèvia,  almenys  de  la  posada  en  marxa  de
l'aparell, independent de la llicència de l'Ajuntament referida al conjunt de la indústria o activitat.

L'altre sector objecte d'intervenció estatal, dirigida a la seguretat és el dels automòbils i altres vehicles
de motor. A partir del Reial Decret de 23 de juliol de 1918, la posada en circulació de tots els vehicles
de motor es sotmet al previ reconeixement i matriculació, i a una inspecció tècnica periòdica per part
dels enginyers d'obres públiques. Amb el Codi de la Circulació aprovat per Decret de 25 de setembre
de 1934, aquestes funcions passen a les Delegacions provincials del Ministeri d'Indústria. I per Ordre
de  27  de  gener  de  1936,  la  inspecció  i  autorització  de  posada  en  marxa  de  qualsevol  classe  de
màquines  de  motor  i  altres  dispositius  s'atribueix,  en  general,  a  aquestes  mateixes  Delegacions
d'Indústria. Junt amb aquesta intervenció estatal de caràcter eminentment tècnic, la dictadura de Primo
de Rivera també inicia una nova política que ja no és de seguretat ni salubritat, si no limitadora de
forma patent de la llibertat industrial. Així, els Reials decrets de 4 de novembre de 1926 i 16 de febrer
de 1927 condicionen la creació de qualsevol societat o negoci industrial, així com la seva ampliació o
trasllat a l'autorització del denominat Comitè Regulador de la Producció Industrial (Tornos, 2004).

Amb  antecedents  en  els  esmentats  Reials  decrets  de  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera,  el  model
absolutista que, amb la dictadura de Franco, adopta l'economia espanyola després de la Guerra Civil,
elimina o redueix a la seva mínima expressió la llibertat industrial, tal com posa de manifest la Llei
d'Ordenació i Defensa de la Indústria, de 24 de novembre de 1939. D'acord amb aquesta Llei i amb
criteris que no tenen res a veure amb la seguretat, les indústries es classifiquen en:

a) les vinculades a la Defensa Nacional i les auxiliars d'aquesta; 

b) les indústries bàsiques per a l'Economia Nacional; i 

c) les indústries diverses (totes les altres). 

En  qualsevol  cas  i  amb  independència  de  limitacions  específiques,  no  podien  instal·lar-se  noves
indústries,  ni  traslladar-se  o  ampliar-se,  sense  la  resolució  favorable  del  Ministeri  d'Indústria  i
Comerç, adoptada d'acord amb la normativa i el procediment establerts pel mateix Ministeri i sempre
segons les necessitats nacionals. La llibertat d'indústria va deixar d'existir condicionada com estava
per una discrecionalitat difícil de distingir de la pura i simple arbitrarietat. En realitat, les dictadures
reprodueixen el règim de concessió que el feudalisme primer i després l'absolutisme havien sotmès a
les activitats industrials, apunta Torn (2004).

A partir dels anys seixanta i amb l'estabilització econòmica iniciada amb el decret llei de 21 de juliol
de 1959 i el Decret de 23 de desembre de 1962, de directrius i mesures preliminars de què seria el
primer Pla de Desenvolupament, es va iniciar una etapa de liberalització de la instal·lació, ampliació i
trasllat d'indústries, representada pel Decret 157/1963, de 26 de març. Aquest Decret estableix una
classificació en tres categories d'indústries: 

Una primera amb els serveis d'aigua, gas i electricitat mineria i hidrocarburs subjecta al règim
d'autorització prèvia; 
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Una segona que les indústries quedaven sotmeses a autorització segons determinades dimensions
i condicions tècniques; 

I una tercera categoria, la realment liberalitzada que es limitava a la petita indústria.

A través d'aquests mecanismes, l'Administració de l'Estat regulava l'abast de la lliure competència en
cada sector, amb una intervenció “aliena de forma patent a criteris de seguretat industrial i prou lluny
de l'objectivitat” (Tornos, 2004). El posterior Decret 1775/1967, de 23 de juliol que va derogar i va
substituir el 157/1963, va mantenir el mateix sistema; és més, a partir del Decret 2072/1968, de 27 de
juliol,  i  de  decrets  posteriors,  molts  sectors  industrials  van quedar  subjectes  a autorització prèvia
específica, de manera que l'àmbit de les activitats liberalitzades es va reduir més encara.

Amb el Reial decret 378/1977, de 25 de febrer desapareix el sistema de mínims, com a paràmetre de
l'autorització prèvia, que es substitueix per dos criteris un poc més objectius: 

Que  el  procés  productiu  exigira  un  consum  superior  a  6.000  tones  de  fueloil  o  la  seva
equivalència, 

o bé 24 milions de quilovats/hora anuals; i que les peces o components d'importació superaren el
30% del valor del producte fabricat. 

A més,  es  sotmetien  a  autorització  prèvia  les  indústries  beneficiàries  d'accions  concertades  amb
l'Administració  i  aquelles  que  utilitzaren  tecnologia  estrangera.  Junt  amb  aquesta  intervenció
administrativa,  es  manté  i  evoluciona  la  intervenció  en quant  a  seguretat  industrial,  regulada  per
sectors i subjecta a la respectiva reglamentació tècnica.

Així, per Ordre del Ministeri d'Indústria, de 21 d'octubre de 1952, s'aprova el llavors nou Reglament
d'aparells  i recipients a pressió. D'acord amb aquesta reglamentació tècnica es manté l'autorització
prèvia de la instal·lació i la posterior posada en marxa; i s'afegeix la regulació de l'autorització de
tipus d'aparells, de l'autorització dels fabricants i de reparadors, i l'autorització dels instal·ladors. Per
Ordre  d'1  d'agost  de  1952,  s'aprova el  Reglament  per  a  la  construcció  i  instal·lació  d'ascensors  i
muntacàrregues, que regula l'autorització de tipus, la de la instal·lació i la posada en marxa, i  les
revisions periòdiques. I d'aquestes revisions, s'estableix l'obligació dels propietaris o arrendataris de
formalitzar  un  contracte  de  conservació  amb  una  entitat  inscrita  en  el  Registre  especial  de  cada
Delegació Provincial d'Indústria.  Aquestes entitats  de conservació són un dels primers antecedents
espanyols  de  les  entitats  Col·laboradores  de  l'Administració  en  matèria  de  seguretat  industrial  i,
probablement, en qualsevol altre àmbit.  És necessari assenyalar que, en els diferents procediments
d'autorització esmentats, les proves que en principi havien de practicar els funcionaris de la Delegació
d'Indústria,  es  podien  suplir  per  un  certificat  expedit  per  qualsevol  Escola  Tècnica  Superior
d'Enginyers Industrials.

5.1.1. El model preconstitucional d'intervenció administrativa de la 
indústria

Posteriorment a aquests processos de centralització i  control  industrial  es van materialitzar  canvis
legislatius en matèria de protecció del medi ambient, afirma Tornos (2004) que: “quant a la prevenció
de la  salubritat  o  del  que ja  es  comença  a denominar  protecció  del  medi  ambient,  durant  l'etapa
franquista i en la línia empresa durant la Dictadura de Primo de Rivera d'adoptar el model francès
d'activitats  classificades,  per  Decret  2414/1961,  de  30  de  novembre,  es  va aprovar  el  Reglament
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses”.

En el model normatiu espanyol preconstitucional, d'intervenció administrativa de la indústria i amb
dels antecedents fins aquí al·ludits, s'observa una intervenció dual de les activitats industrials, respecte
a la seva salubritat i seguretat: 
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D'una  banda,  la  intervenció  municipal,  de  caràcter  general,  que  té  com  a  instrument  essencial
l'autorització  o  llicència  de  l'activitat  considerada  en  el  seu  conjunt,  amb  finalitats  de  control
urbanístic i de prevenció evidentment ambiental, com les antigues referències a l'atmosfera i a l'aire.
No  obstant  això  i  atès  que  les  principals  mesures  correctores  són  la  pura  i  simple  prohibició  o
l'allunyament del nucli urbà i dels nuclis de població, el vessant tècnic no és particularment rellevant.
En tot  cas,  encara  que la  competència  és  municipal,  els  aspectes  més tècnics  s'encomanen a  una
comissió dependent del Govern Civil i de caràcter interdisciplinari, l'informe de la qual és vinculant
en la qualificació de desfavorable i en les mesures correctores que imposa. Ja des del seu inici, queda
clar que les llicències municipals d'activitat són autoritzacions de funcionament i no d'execució –com
és el cas de les llicències d'obres–, però sense perjudici de l'eventual exercici de la potestat d'inspecció
per part dels serveis de l'Ajuntament, el control de l'ampliació o reforma de les activitats es remet a
l'autorització de les modificacions, la caracterització de les quals sempre ha sigut, i continua sent,
prou difícil.

Per un altre part, i encara que més tard, respecte a instal·lacions o aparells específics, va apareixent
una intervenció estatal de contingut més clarament tècnic, dirigida a la seguretat de cada aparell o
instal·lació, la qualificació d'aquesta intervenció estatal com a inspecció industrial posa l'èmfasi en el
fet que el  seu objecte  és la seguretat  en el funcionament,  i  en el fet  que els  seus paràmetres  són
estrictament  tècnics,  en  aplicació  de  reglamentacions  tècniques.  No  obstant  això,  aquesta  forma
d'intervenció no es limita a la inspecció dels aparells i instal·lacions en funcionament, sinó que la seva
primera i més rellevant manifestació és l'autorització de la posada en marxa. Així mateix, les diferents
reglamentacions  presten  igualment  atenció  a  l'acció  d'inspecció  durant  tota  la  vida  de  l'aparell  o
instal·lació, per la via d'un règim de controls periòdics.

Per a Tornos (2004): “no deixa de ser estrany, no obstant això, que a la vista del que van tardar a
consolidar-se els estudis d'enginyeria industrial en la resta d'Espanya i amb ells l'efectiva assumpció
per part de l'Administració de l'Estat de la intervenció i la inspecció industrials, a Catalunya i/o el
País  Basc  no  van  sorgir  formes  d'autocontrol  amb  càrrec  als  mateixos  empresaris  i/o  dels
professionals tècnics, com a Alemanya i el Regne Unit.  Molt  abans que en la resta d'Espanya,  a
Catalunya ja hi havia tècnics qualificats, i és prou coneguda la tendència catalana d'adoptar models
germànics  i  anglosaxons,  més  acomodables  a  un  país  sense  estructura  política  i  administrativa
pròpia.  És  probable  que  la  convulsa  història  del  segle  XIX,  tant  a  Catalunya  com en  la  resta
d'Espanya, hagi sigut la causa que l'empresa catalana, més enllà de l'associacionisme industrial, no
donés passos en la línia de l'autocontrol corporatiu de la seguretat.

A Alemanya, i ja des de 1850, el control industrial es confia a agrupacions d'enginyers, constituïdes
en “associacions de Verificació Tècnica” – Les Technische Überwachungs Vereine, TÜV– Entitats
sense  ànim  de  lucre  en  què  finalment  l'Administració  –  ara  els  Länder  o  estats  federats  de  la
República  Federal  Alemanya–  confia  oficialment  aquesta  funció  per  la  via  d'un  apoderament  o
Beliehene. Aquest apoderament no és clarament assimilable a una delegació de funcions públiques
en favor d'entitats privades com la que, a vegades, es pot produir en el nostre ordenament jurídic; no
obstant  això,  s'acosta  prou,  particularment,  quan  aquesta  delegació  es  fa  en  favor  d'entitats
corporatives sense ànim de lucre.

Al Regne Unit, és el legislador el que promou un model de control industrial essencialment privat. La
Llei o Boiler Explosió Act, de 1890, va exigir als titulars de calderes de vapor i altres aparells o
recipients de pressió un segur de responsabilitat  civil. A partir d'aquesta exigència legal,  són les
companyies d'assegurances les que condicionen la seva efectiva assumpció de la responsabilitat a
què  la  indústria  hagi  fet  inspeccionar  l'aparell  per  una  enginyeria  acreditada  per  l'entitat
asseguradora, com a mínim, catorze mesos abans de l'eventual sinistre.

Fins i tot a França, per Decret de 2 d'abril de 1926, es van encomanar a l'APAVE (Associació de
Propietaris d'Aparells de Pressió) les funcions d'inspecció prèvia a l'autorització, la primera prova i
les  inspeccions  periòdiques;  les  certificacions  de  l'APAVE  són  després  convalidades  per
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l'Administració. A Espanya, va haver-hi un intent prou tardà i infructuós, amb el Decret 1765/1961,
de 22 de setembre,  pel  qual  es  preveu la creació d'associacions  d'Investigació  Industrial;  i  amb
l'Ordre de 2 de novembre de 1966 es va contemplar la possibilitat de col·laboració entre el Ministeri
d'Indústria i unes denominades entitats per a l'assistència tècnica d'aparells i recipients de pressió
amb funcions de reconeixement i prova d'aquestes instal·lacions”.

5.1.2. El model constitucional d'intervenció administrativa de la indústria
L'aprovació i entrada en vigor de la Constitució Espanyola de 1978, i en particular de l'art. 38 de la
Constitució Espanyola, en el que “Es reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de
mercat. Els poders públics garanteixen i protegeixen el seu exercici i la defensa de la productivitat,
d'acord amb les  exigències  de l'economia general  i,  si  és  el  cas,  de  la  planificació”,  exigia  una
reforma radical del model d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries. Aquest canvi imprescindible
es  materialitza  en  el  Reial  decret  2135/1980,  de  26  de  setembre,  de  liberalització  industrial,
desenvolupat per l'Ordre ministerial de 19 de desembre de 1980. Es fa efectiu el principi de llibertat
d'empresa industrial, establint el criteri  que l'autorització prèvia és un requisit  excepcional, mentre
que la regla general és la comunicació, sota la responsabilitat  de cada industrial  i  els seus tècnics
(Malaret,  1991  i  Tornos,  2004).  L'exposició  de  motius  del  Reial  Decret  2135/1980  és  prou
significativa de la nova filosofia: “... La liberalització industrial ve emmarcada en la disposició, no
sols a través de l'eliminació de l'autorització administrativa prèvia per a la majoria de les indústries,
sinó el que és més fonamental, de l'eliminació de tràmits, de tal forma que l'elaboració d'un projecte i
la certificació per tècnics competents, coneguts per l'òrgan administratiu corresponent, és suficient
requisit  per a la posada en funcionament de la indústria,  sense necessitat  la prèvia comprovació
administrativa de cada un dels elements establerts per les normes vigents.”

I més endavant es destaca el paper dels tècnics i el trasllat de responsabilitat  de l'Administració a
aquests professionals al servei de l'industrial, precisant que: “... potenciar la participació dels tècnics
competents, tant quant a funcions com en quant en responsabilitat, ja que la liberalització projectada
no prescindeix, com és lògic, que la instal·lació industrial hagi de complir les normes de seguretat,
protecció  del  medi  ambient,  qualitat  de  processos,  etcètera,  sinó  que  té  com  a  idea  bàsica  el
descarregar a l'Administració de tràmits burocràtics, en favor de la major agilitat de la instal·lació
industrial que redunde en última instància en benefici de l'administrat” (Reial decret 2135/1980).

Els tràmits essencials del procediment, segons el Reial Decret 2135/1980, són els següents:

a)  Presentació d'un projecte  redactat  i  signat  per tècnic  competent,  i  visat  pel  col·legi oficial
corresponent. Presentat el projecte, l'Administració disposa del termini d'un mes per a demanar
aclariments,  transcorregut  el  qual  s'entendrà  que  no  hi  ha  inconvenient  per  a  l'execució  del
projecte, sense que això suposi en cap cas, l'aprovació tècnica per l'Administració de l'esmentat
projecte.

b) Executat  el projecte,  per a la posada en marxa de la indústria només fa falta comunicar a
l'Administració un certificat entregat per tècnic competent, en el que es faci constar l'adaptació
de  l'obra  al  projecte  i  al  compliment  de  les  condicions  tècniques  i  les  prescripcions
reglamentàries d'aplicació.

c) El certificat esmentat és també document suficient per a practicar les inscripcions al Registre
Industrial.

L'Administració manté les potestats d'inspecció i de sanció, podent ordenar amb posterioritat, si és
procedent, l'adopció de les mesures per a l'efectiva adequació a la normativa aplicable i la paralització
immediata  de  l'activitat  en  el  cas  que  això  sigui  imprescindible.  El  règim  de  llibertat
industrial/intervenció  industrial  del  Reial  decret  2135/1980  és  al  mateix  temps  clar  i  senzill:  La
llibertat d'indústria es manifesta en la supressió de la potestat d'intervenció administrativa exercida en
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l'autorització  prèvia  de  les  instal·lacions  i  de  la  seva  posada  en  marxa,  de  manera  que  la
responsabilitat del compliment reglamentari es trasllada l'empresari industrial i al tècnic competent.

D'esta manera l'esmentada potestat pública queda circumscrita, a partir de la posada en marxa, en la
funció inspectora i, si és procedent, en la sancionadora. Fins a la posada en marxa, aquesta inclosa, ve
a  significar  que  la  tutela  tècnica  del  industrial  es  posa  en  mans  del  tècnic  competent,  és  a  dir,
degudament titulat i col·legiat, sense altres intermediaris i, en particular, sense que les certificacions
dels tècnics hagin de ser validades per cap entitat o organisme de control. I una vegada la instal·lació
està en funcionament,  aquesta tutela tècnica s'integra en la funció pública  inspectora exercida per
l'Administració.

Posteriorment,  l'art.  6.1  del  Reial  decret  Llei  1/1986,  de  14  de  març,  de  mesures  urgents,
administratives, financeres, fiscals i laborals, va suprimir les autoritzacions per a l'obertura de centres
de treball, així com per a alteracions, ampliacions o transformacions, regulades en el Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Decret 2065/1974, de 30 de maig, i es va establir, al
seu lloc, un règim de simple comunicació prèvia. Aquest precepte va ser desenvolupat per la via de
l'Ordre ministerial de 6 de maig de 1988.

5.1.3. Les Entitats d'Inspecció i Control
La delimitació de responsabilitat privada i pública, que es desprèn del Reial Decret de liberalització
industrial de 1980, es desdibuixa amb la possibilitat que l'Administració pugui exigir la intervenció
d'entitats col·laboradores. Per a Tornos (2004) l'antecedent general en matèria de seguretat industrial,
és el Reial Decret 735/1979, de 20 de febrer, que, encara que essencialment dirigit a la intervenció
d'aquestes entitats en l'homologació de productes, inclou també, entre les seves possibles funcions, les
de verificació, control i inspecció d'aparells i instal·lacions.

Pel que es refereix a la naturalesa d'aquestes entitats col·laboradores tant poden ser públiques com a
privades, sense ànim de lucre o bé societats mercantils. La possibilitat que empreses amb ànim de
lucre actuen com a entitats col·laboradores, passant a constituir un sector de mercat en règim de lliure
competència  entre  elles,  no  es  fa  efectiva  immediatament,  però  és  un  primer  indici  de  la  futura
evolució en aquest sentit i del nou règim que instaurarà la Llei d'Indústria de 1992. 

No obstant això, en un sector determinat, el de les activitats industrials potencialment contaminants de
l'atmosfera es produeix una evolució clarament favorable a les entitats  col·laboradores de caràcter
privat, amb ànim de lucre i en règim de lliure competència. Inicialment, la Llei 38/1972, de 22 de
desembre de Protecció de la Contaminació Atmosfèrica, i en particular el Decret 833/1975, de 6 de
febrer, que la desenvolupa, opten per entitats col·laboradores de naturalesa pública fins que, per Ordre
del Ministeri d'Indústria i Energia de 25 de febrer de 1980, s'obri la porta a les entitats privades. Ara
bé, tal com es desprèn de l'art. 1 d'aquesta Ordre: “El Ministeri d'Indústria i Energia, per a realitzar
les funcions de comprovació seguiment, vigilància i inspecció de la contaminació atmosfèrica, podrà
exigir de les Empreses, Organismes o persones físiques que estan afectades, que presenten document,
expedit per l'entitat col·laboradora, en el que s'acrediten les comprovacions o inspeccions realitzades
per aquesta”. Clar està, que la intervenció d'aquestes entitats  col·laboradores per al control de les
emissions a l'atmosfera es situa al terreny de la responsabilitat de l'empresari industrial –Que pot triar
entre les entitats acreditades–, més que no en l'àmbit de la inspecció per compte de l'Administració
per part d'aquestes entitats.

A Catalunya, en canvi, s'adopta un model radicalment diferent. A partir de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric –Modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny–, l'art.
48 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, que desenvolupa la Llei 22/1983, s'opta pel règim de
concessió  què  denomina  entitats  d'inspecció  i  control  (EIC).  Per  Ordre  de  3  de  juliol  de  1986
confirmada per Decret 230/1993, de 13 de juliol, es van adjudicar dues concessions a ICICT, S.A. i
ECA, S.A., existint en l'actualitat més empreses concessionàries. 
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L'entitat col·laboradora ja no actua per compte del particular,  sinó de l'Administració, en funcions
delegades d'inspecció, sense perjudici que l'interessat pugui triar entre els concessionaris. Encara que
Joaquín Tornos (Tornos, 2004) assegura que: la sentència del Tribunal Suprem de 17 de novembre del
2000 també  és  d'interès  quan distingeix,  amb la  suficient  nitidesa,  el  règim d'autorització  de  les
entitats d'inspecció i control, d'altres règims de concessió: “La utilització de la tècnica d'autorització
en  relació  amb allò  que  s'ha  demandat  en  aquestes  entitats  privades  de  determinades  funcions,
certifiquen  l'exercici  que  podia  tenir,  respecte  dels  tercers  inspeccionats  o  controlats,  i  una
immediata eficàcia tecnicojuridicoadministrativa en l'àmbit de la seguretat industrial (...), no encaixa
en l'àmbit  de les  relacions  contractuals  (...).-  En efecte,  no ens  trobem en presència  d'un règim
concessional ni de qualsevol altre en què hi hagi unes relacions bilaterals de naturalesa contractual,
a diferència del que ocorria amb respecte de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles regulades
pel Reial decret 1987/1985, de 24 de setembre,  l'article de les quals 2 adoptava expressament el
mecanisme concessional.” En definitiva que, segons aquesta Sentència, és prou clar  que en règim
d'autorització no s'actua per compte de l'Administració, sinó del titular privat de la instal·lació.

Tornant a la seguretat industrial,  el Reial Decret 1407/1987, de 13 de novembre, crega les entitats
d'inspecció i control reglamentari. No hi ha limitacions entre entitats públiques i privades, ni entre
particulars amb ànim de lucre o sense; és més, de les condicions generals per a la seva autorització, es
desprèn que, normalment, seran societats mercantils amb afany de lucre. En l'art. 1.1 d'aquest Reial
Decret 1407/1987, les funcions genèriques de les entitats d'inspecció i control en matèria de seguretat
industrial  es  formalitzen  de forma molt  semblada  a  les  de les  entitats  col·laboradores  en matèria
d'emissions a l'atmosfera: “El Ministeri d'Indústria i Energia, i si és el cas, les comunitats autònomes
que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia, tinguin competències en matèria
de vigilància del  compliment  de la legislació de l'Estat  sobre seguretat  de productes  industrials,
equips  i  instal·lacions  industrials,  podran  exercir  aquestes  funcions  directament  o  exigint  als
interessats  que  presentin  els  documents  acreditatius  del  compliment  reglamentari  corresponent
expedits  per  una  entitat  d'Inspecció  i  Control  Reglamentari”.  Es  distingeix  clarament  entre  les
funcions de control  i  inspecció exercides per la mateixa Administració,  i  l'activitat de les entitats
d'inspecció i control que actuen per compte de l'empresa industrial.

5.2. La seguretat industrial
A  partir  del  marc  constitucional  i  de  la  Llei  d'Indústria,  i  el  seu  desplegament  reglamentari,
s'incorporen plenament al dret espanyol l'ordenament comunitari europeu contingut en les directives
europees. Basant-se en els principis constitucionals i comunitaris, les finalitats de la Llei d'Indústria
de 16 de juliol de 1992 (que precisa en el seu art. 2, d'aplicació plena segons la Disposició Final
Única) són les següents:

Garantia i protecció de l'exercici de la llibertat d'empresa industrial.

Modernització, promoció industrial i tecnològica, innovació i millora de la competitivitat.

Seguretat i qualitat industrials.

Responsabilitat industrial.

Fer compatible l'activitat industrial i la protecció del medi ambient.

Pel que es refereix a la interacció entre els principis de llibertat, seguretat i responsabilitat industrials,
que s'estipula en l'art. 4 de la Llei d'Indústria (LI), que reconeix la llibertat  d'establiment per a la
instal·lació, ampliació i trasllat de les activitats industrials, la seguretat i la protecció del medi són una
qüestió que Roman en l'esfera de la responsabilitat  de l'empresari  industrial.  I segons l'art. 4.2 LI,
aquest  règim  general  de  llibertat  o  responsabilitat,  només  pot  ser  objecte  d'excepció  per  via
d'autorització administrativa prèvia quan:

a) Així es disposa per la llei, per raons d'interès públic.
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b) S'estableixi reglamentàriament pel compliment d'obligacions estatals imposades per tractats o
convenis internacionals, amb força de llei per tant.

Respecte a la seguretat industrial,  l'instrument normatiu essencial  són els reglaments de seguretat.
Aquests  reglaments  poden condicionar  la  posada  en  marxa  de determinades  instal·lacions  en  què
s'acredite  el  compliment  de  les  normes  reglamentàries,  i  establir  l'obligació  de  comprovar  el
funcionament i estat de conservació o manteniment per la via de controls o inspeccions periòdiques.
Aquest compliment reglamentari, referit tant a la posada en marxa com les inspeccions periòdiques, es
fa efectiu, mitjançant:

a) Declaració del titular de la instal·lació.

b) Certificació o acta d'un instal·lador o conservador autoritzat, d'un tècnic facultatiu competent i
d'un organisme de control autoritzat.

c)  Qualsevol  altre  mitjà  de  comprovació  previst  pel  dret  comunitari  europeu  que  no  estiga
comprès entre els anteriors.

En  tot  cas,  perquè,  el  règim  de  llibertat/responsabilitat  –quan  no  està  sotmès  a  l'excepció  de
l'autorització prèvia– utilitza la declaració o comunicació com a únic instrument administratiu i això
tant respecte a la posada en marxa com a les inspeccions periòdiques. I no es tracta d'un règim de
comunicació  establert  en  nom de  la  simplificació  administrativa,  sinó  d'una  qüestió  directament
dirigida a fer efectiu el principi i el dret al lliure establiment industrial, consagrat per la Constitució
Espanyola del 1978 (Tornos, 2004).

Ara bé, la llibertat/responsabilitat  poden no estar sotmeses a cap tutela tècnica, de manera que el
contingut de la comunicació és només la declaració responsable del titular de la instal·lació; o bé es
poden sotmetre a una tutela encomanada –pel reglament de seguretat corresponent– a un instal·lador o
conservador  autoritzat,  a  un  tècnic  facultatiu  competent  o,  amb  major  grau  d'exigència,  a  un
organisme de control,  o successivament als tres.  Fins i tot, en el règim excepcional d'autorització,
aquesta es pot limitar a l'autorització del projecte, mentre que la seva execució i posada en marxa, així
com els controls periòdics poden regular-se i efectuar-se en règim de responsabilitat i comunicació.

Però en qualsevol cas cal destacar que el compliment reglamentari s'ubica en l'àmbit de la llibertat i la
responsabilitat  de l'empresari  industrial,  i  no en el  de la intervenció o control  de l'Administració.
Excepte en el supòsit de l'autorització prèvia, el compliment reglamentari no està subjecte a una altra
potestat  administrativa que no sigui la reglamentària;  però el compliment d'aquesta correspon a la
responsabilitat industrial del titular de l'activitat. Fins i tot quan, a més d'un instal·lador o conservador
autoritzat o d'un tècnic competent, la tutela tècnica s'atribueix a un organisme de control, no estem
davant una intervenció administrativa delegada a un organisme de control, per la senzilla raó que “en
el compliment reglamentari no hi ha potestats administratives i, per tant, no hi ha delegació possible
d'allò que no existeix” (Tornos, 2004). 

Una qüestió diferent del compliment reglamentari és el control administratiu exercit, directament o
indirectament, per a les Administracions públiques. Així i en aplicació de l'art. 14.1 Llei d'Indústria:
“Les Administracions Públiques competents podran comprovar en qualsevol moment per si mateixes,
comptant amb els mitjans i requisits reglamentàriament exigits, o a través d'Organismes de Control,
el compliment de les disposicions i requisits de seguretat, d'ofici o instància de part interessada en
casos de risc significatiu per a les persones, animals, béns o medi ambient.”

Aquest control administratiu no és una altra cosa que la típica funció pública d'inspecció, entesa com
la de policia administrativa i, per tant, que s'exerceix a través de l'Administració pública. Per a referir-
se a aquesta funció pública, la Llei d'Indústria utilitza l'expressió ‘control administratiu', en compte de
la d'inspecció. En la definició de conceptes que fa l'art. 8.9 de la Llei d'Indústria, al terme inspecció se
li  defineix  com:  “L'activitat  per  la  qual  s'examinen dissenys,  productes,  instal·lacions,  processos
productius i serveis per a verificar el compliment dels requisits que se li apliquen .” 
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Com hem vist, els organismes de control actuen en l'àmbit de la seguretat industrial, però la norma
reglamentària que els regula en desplegament de la Llei d'Indústria, el Reglament de la infraestructura
per  a  la  qualitat  i  la  seguretat  industrial,  RICSI  aprovat  pel  Reial  Decret  2200/1995,  de  28  de
desembre,  i  modificat  pel  Reial  Decret  411/1997,  de  21  de  març,  regula  un  palmito  més  ampli
d'entitats  col·laboradores  que  inclou  les  de  certificació  voluntària  de  qualitat  industrial  també
previstes  per  la  Llei  d'Indústria,  i  els  verificadors  ambientals  que  actuen  en  l'àmbit  del  sistema
comunitari de gestió i auditoria medi ambientals o EMAS. 

Els organismes de control  constitueixen el que el RICSI, Reglament de la infraestructura per a la
qualitat i la seguretat industrial, denomina la infraestructura acreditable per a la seguretat industrial.
L'art.  41  del  RICSI  defineix  aquests  organismes  com  “...  entitats  públiques  o  privades,  amb
personalitat  jurídica, que es constitueixen amb la finalitat  de verificar el compliment de caràcter
obligatori  de les condicions de seguretat  de productes  i  instal·lacions industrials,  establides  pels
Reglaments  de  Seguretat  Industrial,  mitjançant  activitats  de  certificació,  assaig,  inspecció  o
auditoria.”

En principi, perquè, els organismes de control actuen en l'àmbit del compliment reglamentari i, per
tant,  sempre  al  servei  dels  industrials  quan la seva responsabilitat  està  sotmesa,  pel  corresponent
reglament de seguretat, a aquesta tutela tècnica addicional, a la seva mera declaració o a la certificació
d'un tècnic competent. L'actuació dels organismes de control en l'àmbit del control administratiu per
compte  de  l'Administració,  constitueix  perquè,  un  règim diferent  i  independent  del  compliment
reglamentari, aplicable segons la legislació de cada Comunitat Autònoma.

La naturalesa i la personalitat jurídica dels organismes de control no estan subjectes a cap limitació,
poden adoptar qualsevol de les admeses en dret. Així tant es pot tractar d'organismes públics com
d'entitats privades, i d'entre aquestes tant poden tenir ànim de lucre com no tenir-ho. No obstant això,
en realitat la fórmula habitual és de societats mercantils amb ànim de lucre i participació íntegrament
privada al seu capital social. L'actuació efectiva d'un organisme de control està sotmesa a una doble
intervenció: l'acreditació i l'autorització.

5.2.1. Els projectes específics i les instal·lacions industrials.
A manera de conclusió d'allò que s'ha exposat fins al moment es pot afirmar que en aplicació del dret
a la llibertat d'empresa, declarat per l'article 38 de la Constitució, la Llei d'Indústria de 1992 reconeix
la llibertat d'establiment per a la instal·lació, ampliació i trasllat de les indústries, amb subjecció als
principis de responsabilitat industrial, seguretat i qualitat industrials, i compatibilitat de les activitats
amb la protecció del medi. 

Existeix també una relació entre la Llei d'Indústria de 1992 i la legislació autonòmica. D'acord amb la
Disposició Final Única de la Llei d'Indústria, els arts. 12, 13 i 14, així com els arts. 15 a 17 de la Llei
d'Indústria  sobre  organismes  de  control,  i  el  seu  desenvolupament  pel  RICSI,  Reglament  de  la
infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, són preceptes que es dicten a l'empara de les
competències  estatals  en matèria  de condicions  bàsiques  per  a  la  igualtat  en l'exercici  dels  drets
constitucionals (art. 149.11a Constitució Espanyola),  i de bases i coordinació general de l'activitat
econòmica (art. 149.113a). És a dir que, com la resta d'articles que l'esmentada Disposició Final Única
declara que tenen l'empara dels esmentats títols constitucionals, els preceptes indicats s'apliquen plena
i prevalent sobre la legislació autonòmica.

La responsabilitat  industrial del titular  de l'activitat respecte a la seguretat i la protecció del medi
ambient  es  fa  efectiva  per  mitjà  del  compliment  dels  reglaments  de  seguretat  i  altres  normes
d'aplicació.  El  compliment  efectiu  reglamentari  pot  ser  objecte  de  comprovació  per  part  de
l'Administració per mitjà del control administratiu. 

El compliment reglamentari consisteix en el compliment de prescripcions establides en l'art. 12 Llei
d'Indústria,  en relació  amb els  reglaments  de  seguretat  i  altres  normes  d'aplicació.  En particular,
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constitueixen  actuacions  de  compliment  reglamentari  la  inspecció  o  el  control  inicial,  previ  a  la
posada en funcionament d'una instal·lació, i els controls, inspeccions o proves periòdiques. A menys
que, a l'empara del que estableix l'art. 4.2 de la Llei d'Indústria, l'ordenament d'aplicació hagi establert
el règim d'autorització, el compliment reglamentari ho fa efectiu el titular de la instal·lació en règim
de llibertat i responsabilitat industrial, per simple declaració, o bé acompanyant certificació o acta de
tècnic  competent,  d'instal·lador,  conservador  o  organisme  de  control  autoritzat.  Com els  tècnics
competents, tant els instal·ladors i conservadors com els organismes de control autoritzats, actuen per
compte del titular de la instal·lació i no per compte de l'Administració, les actuacions de compliment
reglamentari, per tant, no constitueixen cap tipus de potestat o funció pública (Tornos, 2004).

Com també  posa  de  manifest  l'art.  14.1  Llei  d'Indústria,  el  control  administratiu  comprèn  totes
aquelles  comprovacions  que  en  qualsevol  moment  i,  per  tant,  no  previstes  expressament  per  les
reglamentacions tècniques, pot efectuar l'Administració, ja sigui directament o a través d'organismes
de control concessionaris. El control administratiu no s'exerceix només sobre la instal·lació i el seu
titular, sinó sobre tots els agents que han intervingut en el règim de compliment reglamentari, d'acord
amb els arts. 12 i 13 de la Llei d'Indústria i les corresponents reglamentacions tècniques de seguretat.
El control  administratiu, perquè,  s'exerceix també respecte a tots aquells  que, amb una habilitació
específica com la del tècnic competent, la de l'instal·lador o conservador autoritzat i la de l'organisme
de control, han participat en les diferents actuacions de verificació del compliment reglamentari. 

En  els  establiments  per  a  condicionar  l'activitat  són  necessaris,  generalment,  subministraments
d'energia,  aigua,  etc.,  això  implica  que  es  construïsquen  aquestes  instal·lacions  i  que  han  de
regularitzar-se per a la concessió de la llicència d'obertura i posada en marxa de les instal·lacions
(aigua, aire, fred, electricitat, gas, elevadors, sanejament, etc.). Aquestes instal·lacions han de complir
amb els  requisits  que  estableixen  els  diferents  reglaments  que  els  regulen,  i  en molts  casos,  són
imprescindibles la realització de projectes tècnics d'instal·lació, uns per motius de potència i altres per
seguretat.

Els  esmentats  projectes  d'instal·lacions  es  cursen  i  tramiten  de  manera  diferent  del  de  llicència
d'obertura, utilitzant per a això l'òrgan de l'administració que regula les citades instal·lacions que en la
Generalitat de Catalunya és el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, encara que la majoria dels
tràmits habituals d'aquestes instal·lacions es realitzen davant les entitats d'Inspecció i Control.

L'Administració  té,  entre  les  seves  missions  fonamentals,  garantir  que  els  entorns  industrials  es
duguin a terme minimitzant el risc d'un impacte negatiu sobre la salut, la seguretat i el medi ambient.
això determina la intervenció administrativa, en el sentit reglamentari i normatiu, i pot arribar a ser un
element condicionant per a la realització d'iniciatives econòmiques. Per a una indústria, els factors
que determinen aquesta intervenció són: 

• L'ús dels recursos energètics i matèries primeres.

• La utilització d'una ubicació física.

• El funcionament d'unes instal·lacions i la dedicació d'uns recursos humans.

• La producció i comercialització d'uns productes o serveis.

• El risc d'un impacte negatiu sobre les persones i les coses.

Cada  un  d'aquests  aspectes  implica  la  necessitat  iniciar  un  conjunt  de  tràmits  per  a  complir  als
requisits  tècnics  i  documentals  davant  els  departaments  que  hagin  d'intervenir  com  poden  ser:
Indústria, Comerç i Turisme, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Ambient.

Tenint  en  compte  allò  que  s'ha  exposat  fins  al  moment,  realitzant  un  rigorosa  anàlisi  de  les
reglamentacions tècniques vigents i  utilitzant (entre altres textos) com a base l'Ordre de 12 febrer
2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana, que modifica l'Ordre de 13
març 2000, de contingut mínim en projectes d'indústries i instal·lacions industrials, es proposen (en
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els annexos) diferents models per a projectes específics d'instal·lacions en què es pot comprovar es
compleixen  els  requisits  reglamentaris  i  funcionals  tant  d'estructura  documental  com de contingut
específic de cada tipologia de projecte.

A  Catalunya,  per  a  legalitzar  les  instal·lacions  industrials  sotmeses  als  diferents  reglaments  de
seguretat s'han de realitzar una sèrie d'inspeccions i controls. L'any 2000, es va iniciar un procés de
col·laboració  en  què  van  participar  el  Consell  de  Col·legis  d'Enginyers  Tècnics  Industrials  de
Catalunya a més del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i les entitats d'inspecció i
control ECA, SA i ICICT, SA. Aquesta col·laboració va consistir en una sèrie de trobades periòdiques
entre els representants i els interlocutors d'aquestes entitats amb la intenció de millorar els processos
d'inspecció sobre la seguretat que afecten els projectes i les instal·lacions.

Una de les iniciatives sorgides d'aquestes reunions va ser la d'elaborar uns guions dels continguts
mínims  dels  projectes  d'instal·lacions  industrials  i,  d'aquesta  manera,  facilitar  el  treball  dels
professionals  en  el  moment  de  realitzar  els  projectes  sent  els  documents  elaborats  i  aprovats  els
Guions de Continguts Mínims per a projectes  d'instal·lacions.  Aquests  documents  i  l'Ordre de 12
febrer 2001 de la Conselleria d'indústria i comerç de la Generalitat Valenciana, de contingut mínim en
projectes  d'indústries  i  instal·lacions  industrials  han  servit  de  base  per  als  models  proposats  de
projectes que figuren en els annexos.

5.3. Conclusions del capítol 
La tasca de l'enginyer de projectes no es limitarà exclusivament al disseny d'unes instal·lacions, o a la
realització d'uns plànols o memòries més o menys ben presentats. El treball de l'enginyer de projectes
comprèn un camp molt ampli de matèries i el propi mercat exigeix a l'enginyer de projectes tenir un
coneixement de totes les instal·lacions que puguin existir en una indústria, no sols a nivell tècnic, sinó
també a nivell legislatiu. Per tant, tots aquests paràmetres hauran d'estar previstos en l'estructura dels
continguts  de  projectes  de:  gasos  combustibles;  instal·lacions  tèrmiques;  aparells  a  pressió;
instal·lacions frigorífiques; emmagatzemament de productes químics; productes petrolífers electricitat
(baixa tensió, alta tensió,...).

Encara que la complexitat final d'un projecte d'enginyeria sigui elevada es pot, tenint en compte els
requisits propis de cada instal·lació específica, implantar satisfactòriament una estructura comuna del
projecte perquè:

Hi ha homogeneïtat si es considera la normativa d'àmbit territorial estatal i/o català i, per tant,
seria viable un model de contingut de projectes específics d'instal·lacions.

L'estructura  de projectes  específics  d'instal·lacions proposada  per  diferents  organismes es pot
reordenar i complir l'estructura del projecte tradicional. 

5.4. Lectura  complementària  del  capítol:  Exemple  d'índex  d'un
projecte de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió
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5.5. Lectura complementària del capítol: Exemple de Memòria d'un
projecte de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

1. MEMORIA

1.1. RESUM DE CARACTERISTIQUES

1.1.1. Titular

TALLERES LA VIRUTA, S.L.
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C/ Antonio Rubio, 12

Polígon Industrial Masia d’en Frederic

08800, Vilanova i la Geltrú

B-27.236.098

1.1.2. Tipus de industria 

L’empresa  està  enfocada  a  la  fabricació  mecànica,  especialitzada  en  la  fabricació  de  finestres
d'alumini i metal·listeria en general. Les zones de vestuaris i banys seran considerades zones humides
segons la ITC-BT-27. 

1.1.3. Potencia instal·lada

La potencia instal·lada es de 76.964 kW.

1.1.4. Potencia sol·licitada

La potencia sol·licitada es de 64.06 kW.

1.1.5. Potencia màxima admissible

La potencia màxima admissible serà de 86.6 kW.

1.1.6. Potencia a contractar

 La potencia a contractar serà de 69 kW.

1.1.7. Tensió simple y composta

L’alimentació de la nau es realitzarà en trifàsic, amb una tensió de línea de 400 V i una tensió entre
fase i neutre de 230 V.

1.1.8. Pressupost total

El pressupost  necessari para realitzar la instal·lació es de 18.146,82 €

1.2. Objecte

L’objecte  del  present  projecte  es  desenvolupar,  el  càlcul,  disseny  i  justificacions  enfront  dels
Organismes  Oficials  que l’  instal·lació  que ens  ocupa compleix  les  condicions  i  garanties  mínimes
exigides pel reglament vigent, amb la finalitat d’obtenir l’Autorització Administrativa i l’execució de
d’instal·lació, així com servir de base en l’execució d’aquest projecte.

1.3. DADES DEL TITULAR

TALLERES  LA  VIRUTA,  S.L.”  amb  numero  N.I.F.  B-72.237.258  i  en  el  seu  nom,  com  a
administrador el Sr. Roman Domínguez Bujaldon amb DNI. 74.255.375 W.

1.4. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT

L’emplaçament de l’activitat esta ubicat en el polígon industrial Masia d’en Frederic, al C/ Antonio
Rubio, nº 12; de Vilanova i la Geltru.

1.5. NORMATIVA A APLICAR

Per a la realització del la present instal·lació s’ha tingut en compte els següents documents i annexes:

  Instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries (Real Decret
842/2002 de 2 de agost).

Normes de la Compañía Subministradora de Fluxe Electric, FECSA ENDESA.
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Instruccions 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines sobre procediment
administratiu paer l'aplicació del Reglamento Electrotècnic per Baixa Tensió mediant les intervencions
de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de Cataluña.

Reglament de Verificacions Elèctriques i Real Decret 875/1984 de 28 de Març.

Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 del 8 de Novembre).

1.6. DESCRIPCIO DE L’ACTIVITAT

L’empresa  està  enfocada  a  la  fabricació  mecànica,  especialitzada  en  la  fabricació  de  finestres
d'alumini i metal·listeria en general.

L’activitat es desenvolupa en una nau industrial ubicada al carrer Antonio Rubio, 12, del Polígon
Industrial  Masia d’en Frederic,  del  terme municipal  de Vilanova i  la  Geltrú,  es distribueix en dues
plantes, la zona de producció mecànica, els vestuaris, la recepció, els serveis i el magatzem. A la planta
superior tenim, zones comuns i oficines. Amb un superfície total d’ aproximadament 525 m2.

1.7. RELACIO DE MAQUINARIA

Pel desenvolupament de l’activitat del taller de producció es necessària la següent maquinària:

1.8. CLASSIFICACIO I CARACTERISTIQUES DE LES INSTALACIONS

1.8.1. Calcificació de d’instal·lació

La ITC-BT 04 documentació i  posada en servei de les instal·lacions” fa un recull  del que ha de
contenir  el  projecte  d'instal·lacions elèctriques  de baixa tensió per ser  posades  en servei  davant  els
Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Barcelona.

La nostra instal·lació segons la ITC-BT 04 es classifica en el grup a, corresponent a indústries en
general amb P>20 kW, i d'obligat compliment precisar un projecte de la instal·lació elèctrica, de tallat a
la ITC-BT 04 apartat 2.

En el  cas  dels  vestuaris  i  vestuaris  seran  considerats  zones  humides  d'acord amb la  ITC-BT-30
“instal·lacions en locals de característiques especials” del Reglament de Baixa Tensió, on les preses de
corrent i la il·luminació seran estanques.

1.8.2. Característiques de l’ instal·lació

1.8.2.1. Canalitzacions fixes

En la instal·lació diferenciarem 4 tipus de canalitzacions, segons la guia d'aplicació BT-21.

1- Tubs en canalitzacions fixes en superfície. 

En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en casos especials es
podran usar tubs curables. Les seves característiques mínimes segons taula 1 BT-21 .

El  compliment  d'aquestes  característiques  es  realitzarà  segons els  assajos  indicats  en les normes
UNE-EN 50.086 -2-1, per a tubs rígids i UNE-EN 50.086 -2-2, per a tubs curables.

Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i extracció dels cables o
conductors aïllats. En la taula 2 figuren els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i
la secció dels conductors o cables a conduir.

Per més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar
en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a mínim igual a 2,5 vegades la secció ocupada pels
conductors.

Aquet tipus de canalització anirà Instal·lat en les zones de producció.
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2- Tub metàl·lic d’acer galvanitzat, no flexible, no propagador de la flama. Instal·lat exclusivament a
la xona de producció mecànica, destinat a albergar conductors pels baixants de subministrament elèctric
des de les canalitzacions fixes en superfície fins a les maquines, taules de treball o qualsevol connexió
fixa com endolls. 

3- Tubs en canalitzacions encastades.

Destinades a donar servei a les oficines, despatxos, sala d'actes, vestuaris i la resta de zones que no
siguin zones de producció a més de les citades en els apartats anteriors, d'aquest subíndex 1.6.2.1. 

Els tubs protectors podran ser rígids, curables o flexibles, les seves característiques mínimes seran
segons taula 3 BT-21 per a tubs encastats en obres de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres), buits de la
construcció o canals protectores d'obra, taula 4 BT-21 per a tubs encastats embegut en formigó.

Les canalitzacions ordinàries  precablejades  destinades  a ser  encastades  en ranures  realitzades  en
obra de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres) seran flexibles o curables s i les seves característiques
mínimes per a instal·lacions ordinàries seran les indicades segons taula 4 BT-21.

4-Tubs en canalitzacions soterrades 

Destinats a fer la connexió entera la línia de subministrament i el quadre general.

En els canalitzacions soterrades, els tubs protectors seran conformes a l’establer en la norma UNE-
EN 50.086 2-4 i les seves característiques mínimes seran, per a les instal·lacions ordinàries segons taula
8 BT-21. 

Les  característiques  del  sòl  es  determinarà  segons  la  BT-21.El  compliment  d'aquestes
característiques  es realitzarà  segons els  assajos  indicats  en la norma UNE-EN 50.086 -2-4.Els  tubs
hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i extracció dels cables o conductors
aïllats.  Els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i la secció dels conductors o
cables a conduir segons Taula 9 BT-21

1.8.2.2. Canalitzacions mòbils

En l’ instal·lació no s’ha instal·lat cap canalització mòbil. 

1.8.2.3. Lluminàries

La instal·lació es composa de les següents lluminàries:

Ala zona de taller hem instal·lat unes lluminàries vapor de mercuri de 400 W, model Philips Hermes
3 HPK300 P4. Penjades dels travessers uniformement a una altura de 6.8 metres fins al sòl. 

En les  oficines  i  resta  d’estàncies  s'instal·len tubs  fluorescents  de 58 W model  Philips  TCS097
2XTLD 58W P. Que estaran encastats en el fals sostre a una altura de 3.3 metres fins al sòl. 

1.8.2.4. Presses de corrent

A la primera planta hem fet una divisió a l’hora d’alimentar la nau.

A la zona de Producció Mecànica hem fet una divisió simètrica de la maquinaria e instal·lat  dos
subquadres.

A la zona de Producció  Mecànica,  hem instal·lat  un altre  subquadre  per tota  la  lluminària  i  els
endolls.

 A la zona d’oficines, hem instal·lat un altre subquadre per tota la lluminària i els endolls. 

Tots aquests subquadres van alimentats al quadre general.

Tots els endolls de la nau son monofàsics de tensió de 230 V i una intensitat admissible màxima de
15 A.
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1.8.2.5. Aparells de maniobra i protecció

Els dispositius generals de comandament i protecció, es situaran el més a prop possible del punt
d'entrada de la derivació individual. Es col·locarà una caixa per a l'interruptor de control de potència
(ICP), immediatament abans dels altres dispositius, en compartiment independent i precintat. Aquesta
caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals de comandament i
protecció i tot juntament el mes a prop possible d'una porta d’accés.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim:

Un interruptor general automàtic de cort omnipolar que permeti el seu accionament manual i que
aquest  dotat  d'elements  de  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits.  Aquest  interruptor  serà
independent de l'interruptor de control de potència.

Dispositius destinats a la protecció contra sobre tensions permanents amb caràcter obligatori.

Dispositius destinats a la protecció contra les sobre tensions transitòries, segons la ITC-BT-23.

Un interruptor  diferencial  general,  destinat  a  la  protecció  contra  contactes  indirectes  de tots  els
circuits;  excepte  que  la  protecció  contra  contactes  indirectes  s'efectuï  mitjançant  altres  dispositius
d'acord amb la ITC-BT-24.

Dispositius  de  tall  omnipolar,  destinats  a  la  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits  de
cadascun dels circuits interiors.

1.8.2.6. Aparells de mesura

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica,estaran situats en mòduls de
doble aïllament TMF1. Situat en recinte independent, col·locat a una altura entre 1,50 i 1,80 metres i de
forma que resulti accessible por tots els seus costats. En la seva instal·lació compleix amb tot el descrit
en el punt 2.1 de la ITC-BT 16 del REBT.

En el plànol adjunt es por comprovar la seva ubicació.

1.8.2.7. Sistema de protecció contra  contactes directes e indirectes 

Par la protecció contra contactes directes, s’adopten dispositius de los descrits en el punt 3.5 de la
ITC-BT 24 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, amb d’interposició d’obstacles d’aïllament
que  limiten,  en  tot  moment  un  contacte  accidental  amb  les  parts  actives  de  d’instal·lació.  Es
correspondrà, també al recobriment d'aquests amb aïllaments adequats que limitin el corrent de contacte
a valors no superiors a 1 mA.

S'instal·lessin  els  interruptors  proveïts  de  relés  diferencials  per  a corrent  per  defecte  descrits  en
l'esquema unifilar, amb intensitats i sensibilitat que s'indiquen, (30 y 300 mA).

1.8.2.8. Protecció contra sobrecarregues i curtcircuits

Tot circuit  estarà protegit conta els efectes de les sobre intensitats que es puguin presentar en el
mateix,  per la qual  cusi  la interrupció d'aquest  circuit  es realitzés en un temps convenient  o estarà
dimensionament per les sobre intensitats previsibles.
Es disposarà  d'un Interruptor  General  automàtic  (IGA) i  interruptors  automàtics  que protegeixin els
circuits individualment (PIA) aquests dispositius estan situats en el quadre de comandament i protecció.

1.8.2.9. Identificació de conductors

Segons el punt 2.2.4 del ITC-BT 19 els conductors s’identificaran de la manera següent:

Quan existeixi  conductor  neutre  en la instal·lació o se prevegi per un conductor  fase el seu pas
posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests pel color blau clar. 

Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-i-groc.
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Tots els conductors de fase, o si es necessari, aquells pels quals no es prevegi el seu pas posterior a
neutre, s’identificaran pels colors marró o negre.

Quan se consideri necessari identificar tres fases diferents també s’utilitzarà el gris. 

1.8.2.10. Enllumenat  d’emergència

Se disposarà de l’encès d’emergència per tal de que en el cas de fall de l’encès normal es garanteixi: 

L’evacuació dels usuaris.

Evitar situacions de pànic.

Fer visible les senyals indicatives de les sortides i dels medis de protecció.

Posicionament i característiques de les lluminàries:

Se situaran a una altura >= 2 m del nivell de terra.

Se disposarà d’una en cada porta de sortida, en les situacions on es necessiti  destacar un
perill potencial o la situació d’un equip de seguretat. 

Se situaran com a mínim en:

Les portes dels recorreguts d’evacuació.

Les escales.

En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.

Característiques de la instal·lació:

Aquest equip funcionarà en la fallada del subministrament, considerant com a normal el 70%
del seu valor nominal.

En les vies d’evacuació s’ha de garantir en 5 segons, el 50% de la il·luminació necessària i
en 60 segons el 100%.

Aquests  equips  no tenen necessitat  de  manteniment  i  la  seva  duració  és  d’una  hora.  La
connexió d’aquesta lluminària es realitzarà sempre antes del comandament de protecció contra
contactes directes i sobre intensitats.

Els nivells d’il·luminació s’obtindran considerant nul el factor de reflexió en parets i sostres
i un factor de manteniment que contempli la reducció del rendiment per envelliment i falta de
neteja de les lluminàries.

Per facilitar la comprovació ràpida de l’estat del quadre de comandament i protecció, en cas
de  fall  elèctric  i  facilitar  la  sortida  del  local  en  cas  d’emergència,  s’instal·laran  17  equips
d’il·luminació d’emergència amb una autonomia de 60 min del tipus  SAFT-URA-B-30-P.

1.9. PROGRAMA DE NECESSITATS

1.9.1. Potencia elèctrica instal·lada

La potencia total instal·lada es de 76.96 kW.

1.9.2. Nivells  lluminosos

Segons la norma UNE-EN-12464-1:2003,respecte a la il·luminació dels llocs de treball en l’interior,
defineix els paràmetres recomanats per a les diferents tipus d’àrees, tasca o activitat.

En la nostra instal·lació els nivells de il·luminació seguint la norma serà:
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1.9.3. Potencia elèctrica simultània

La potencia Eléctrica simultània es de 64.06 kW.

1.9.4. Potencia contractada

Potencia màxima admissible 86,6 kW.

Potencia total instal·lada 76,964 kW.

Potencia simultània  64,064 kW.

Tensió de subministrament 400/230 V.

Companyia subministradora FECSA-ENDESA

Potencia a contractar 69 kW.

1.10. DESCRIPCIO DE LA INSTALACIO

1.10.1. Instal·lacions d’enllaç

1.10.1.1. Instal·lació d’enllaç: escomesa

L’escomesa  d’enllaç  es  realitzarà  mitjançant  quatre  cables  unipolars  (tres  fases  i  neutre),  amb
aïllament de PVC i seccions de 25 mm2. La longitud serà de 6 m.

Els cables seran no propagadors d’incendis, amb baixes emissions de fums.

Tota aquesta instal·lació es realitzarà d’acord a l’establer en les instruccions ITC BT-14, ITC BT-15
i ITC BT-21.

La  línia  d‘escomesa  des  de  la  xarxa  de  distribució  i  caixa  general  de  protecció  de  la  línia
distribuïdora  seran  les  que,  d’acord  amb  la  demanda  màxima,  la  tensió  de  subministrament  i  les
intensitats màximes de corrent, estableixi la companya subministradora per a que la tensió en les caixes
generals  de protecció estiguin dintre  dels  límits  establerts  pel  vigent  “Reglamento de Verificacions
Elèctriques i Regularitat en el Subministrament de Energia.

Els  conductors  seran  aïllants,  de  coure  i  els  materials  utilitzats  i  les  condicions  d’instal·lació
compliran amb les prescripcions establertes en la ITC-BT-07 per a xarxes subterrànies de distribució
d’energia elèctrica.

1.10.1.2. Caixa general de protecció (CGP).

La caixa general de protecció serà del tipus establert  per l'Empresa Subministradora en les seves
normes  particulars.  estarà  situada  en l'exterior  de  la  nau,  serà  precintat  ble  i  respondrà  al  grau  de
protecció corresponent per a la seva ubicació. La caixa contindrà bases DIN 1 amb curtcircuits de 250
A, així com un born de connexió per al conductor neutre i un altre per a la presa de terra de la caixa.

La porta del nínxol que conté el CGP serà metàl·lica d’alemanys 2 mm de grossor, amb grau de
protecció  IK10  segons  UNE-EN  50.102,  podrà  estar  revestida  exteriorment  d'acord  amb  les
característiques de l'entorn i estarà protegida contra la corrosió, disposarà d'un sistema de ventilació que
impedeixi la penetració de l'aigua de pluja i les frontisses no seran accessibles donis de l'exterior. La
part inferior de la porta es trobés a una distància mínima del sòl de 30 cm.

La CGP complirà amb tot l'estipulat en la norma UNE-EN 60439-1, tindrà un grau d'inflamabilitat
segons s'indica en la UNE-EN 60439-3, una vegada instal·lada tindrà un grau de protecció IP43 segons
UNE-EN 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102.

 La part inferior de la porta es trobarà a una distancia mínima del terra de 30 cm.

1.10.2. Instal·lacions receptores força i/o encesa
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1.10.2.1. Quadre  general i composició

El Quadre general estarà situat en el taller  indicat segons plànol. Des de aquet quadre surten quatre
línies  trifàsiques  que  alimentaran  als  quatre  subquadres  corresponents.  Cadascuna  d’aquestes  línies
estarà protegida pel seu diferencial i tèrmic. Aquests es trobaran a la caixa general de potència.

Els dispositius generals e individuals de comandament i protecció que componen el quadre general
seran els següents:

Un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti  el  seu accionament manual  i que
estigui  dotat  d’elements  de  protecció  contra  sobrecàrrega  i  curtcircuits.  Aquest  interruptor  serà
independent de l’interruptor de control de potència. 

Dispositius destinats a la protecció contra sobre tensions permanents amb caràcter obligatori.

Dispositius destinats a la protecció contra les sobre tensions transitòries, segons ITC-BT-23.

Un interruptor  diferencial  general,  destinat  a  la  protecció  contra  contactes  indirectes  de tots  els
circuits;  excepte  que  la  protecció  contra  contactes  indirectes  se  faixin  mitjançant  altres  dispositius
d’acord amb la ITC-BT-24.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un
dels circuits interiors.

1.10.2.2. Línies de distribució i canalització

Es tracta de totes les  línies monofàsiques i trifàsiques constituïdes per les tres fases, el neutre i el
conductor  de protecció,  i  amb els  seus  corresponents  proteccions,  com es  pot  veure  en els  plànols
adjunts.

1.10.2.3. Quadres secundaris i composició

L’instal·lació  consta  de  quatre  quadres  secundaris,alimentats  per  tensió  trifàsica.  Tres  quadres
secundaris els hem ubicat al taller,  i el quart es troba al primer pis, juntament amb les oficines. La
protecció de cada subquadre es troba al quadre general.

Distribució segons plànol.

A continuació es detallen els subquadres elèctrics amb els serveis que alimenten:

El subquadre 1: Distribueix electricitat a 7 maquines, serra de 45º, serra, premsa excèntrica, taladre,
2 moles i el compressor. La potència d’aquest subquadre és la suma de totes i multiplicant la mes potent
pel factor de carrega 1,25 que te per resultat: 23500 W.

El subquadre 2: Distribueix l’electricitat a 5 maquines, serra de 45º, serra, premsa excèntrica, taladre
banc de mecanitzats. La potència d’aquest subquadre és la suma de totes i multiplicant la mes potent per
el factor de carrega 1,25 que te per resultat: 25500W.

El  subquadre  3:  Distribueix  l’electricitat  per  lluminària  i  endolls  a  la  planta  baixa.  La potència
d’aquest subquadre és la suma de totes que te per resultat: 20048 W.

El subquadre 4: Distribueix l’electricitat per lluminària i endolls a la primera planta. La potència
d’aquest subquadre és la suma de totes que te per resultat: 9916 W.

1.10.2.4. Línia secundaria de distribució i canalització

Las Líneas secundaries,  dels quatre subquadres,  son línies trifàsiques  y contenen las proteccions
adequades per a cada una d'elles. 

Les línies secundàries dels subquadres son trifàsiques i totes contenen les proteccions adequades per
cada un d’elles. En els esquemes unifilars adjuntats als plànols es poden comprovar les proteccions de
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cada línia secundària.

En els plànols adjunts es pot comprovar les proteccions de cada línia secundària. 
Les canalitzacions de la maquinària del taller aniran per mitjà d’un tub metàl·lic d’acer galvanitzat, no
flexible, no propagador de la flama. Instal·lat exclusivament a la xona de producció mecànica, destinat a
albergar  conductors  pels  baixants  de  subministrament  elèctric  des  de  les  canalitzacions  fixes  en
superfície fins a les maquines, taules de treball o qualsevol connexió fixa com endolls. 

Les canalitzacions de les oficines  i  la  resta  de dependències  de la planta  es realitzessin pel  fals
sostre, però subjectades al sostre original mitjançant abraçadores.

1.10.2.5. Protecció de motors i/o receptors

La protecció que es farà servir en els dispositius de corrent diferencial – residual, serà el valor de
corrent diferencial assignada de funcionament que és de 30 mA, així com s’especifica en el punt 3.5 de
l’ITC-BT-24 del REBT del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

1.10.3. Posada a terra

Mitjançant la instal·lació de la posta de terra s’haurà d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions,
edificis  i  superfícies  pròximes  del  terreny no apareguin diferències  de potencial  perilloses  i  que al
mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents de defecte o les de descàrrega d’origen atmosfèric.

L’elecció e instal·lació dels materials que asseguren la posta de terra han de complir les següents
condicions: 

- El valor de la resistència de la posta de terra estarà conforme amb les normes de protecció i de
funcionament de la instal·lació i m’entengui d’aquesta manera al llarg de tot el temps.

- Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuga poden circular sense perill, particularment des
del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

-  La  protecció  mecànica  quedarà  assegurada  amb  independència  de  les  condicions  estimades
d’influències externes.

- Es contemplaran els  possibles  riscs  deguts a d’electròlisis  que poguessin afectar  a  altres  parts
metàl·liques.

El nostre terreny té una composició d’arena silícea.

El sistema protector de posada a terra de la instal·lació, estarà format per un conductor nu de coure,
que es despondrà de forma perimetral a la nau, i que anirà unit a un número de piquetes, a 50cm sota
terra.

Segons la instrucció ITC BT-18, a aquest tipus de terreny li correspon una resistivitat de 900Ωm. La
resistència màxima de la posada a terra serà de 37 Ω. Per tant, per a la posada a terra es precisarà una
filera de 13 piques de 2 metres de longitud, amb una separació entre elles de 4 metres.
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6. 6. La gestió dels projectesLa gestió dels projectes
d'instal·lacions. La tramitaciód'instal·lacions. La tramitació

dels expedientsdels expedients
6.1. Autoritzacions prèvies a l'execució del projecte d'activitats

Partint dels criteris  generals de tramitació del projecte, és necessari reunir  els respectius permisos
provisionals i l'acceptació de les diferents administracions que actuen en les llicències d'obertura de
l'activitat (ajuntaments, consells comarcals, departament de medi ambient, etc.) i això implica que fa
falta tramitar  la documentació (o sigui entregar i  presentar  la documentació que sol·liciten en els
diferents  organismes:  entitats  locals,  comarcals,  etc.).  Una  vegada  que  aquests  responguen,  es
comprovarà si hi ha alguna discrepància o no i, en tot cas, no es podrà començar a realitzar cap treball
o adequació sense la corresponent autorització o llicència, o, sense una autorització la provisional.
Aquest  era  l'esperit  general  per  a  instal·lacions  d'activitats,  però l'actual  legislació permet  que en
alguns supòsits pugui construir-se la instal·lació sense autorització prèvia.

La llicència és la tècnica més utilitzada dins de l'administració per a efectuar un control de l'activitat
dels  particulars.  La  llicència  pressuposa  una  prohibició  relativa  o  prohibició  amb  reserva
d'autorització d'una activitat privada. Sense la llicència o autorització no es pot iniciar l'exercici de
l'activitat privada. La llicència, en conclusió, no és un acte constitutiu d'un dret dels particulars, sinó
simplement una autorització administrativa.

Les llicències poden ser llicències d'operació (com les llicències d'obres) i llicències de funcionament
(com les llicències per a l'exercici d'activitats). En el primer cas, la llicència esgota la seva eficàcia
controladora amb l'acte d'atorgament i la comprovació que l'operació s'ha realitzat segons la llicència,
mentre que, en el segon cas, el control s'exerceix en l'exercici de l'activitat.

El procediment per a gestionar els documents ve determinat segons l'administració a què es sol·licita i
la  competència  per  a  concedir  la  llicència  d'obertura  d'establiments  industrials,  mercantils  o  de
qualsevol  altra  índole,  la  té  el  president  de  la  corporació  municipal  o  sigui  l'alcalde.  L'alcalde
presideix la corporació i  ostenta, entre altres, les atribucions relatives a la concessió de llicències
d'obertura d'establiments industrials, comercials i de qualsevol altra índole. Aquesta competència pot
ser delegada per l'alcalde a favor de la comissió de govern o en els membres de la mateixa (conillars).
L'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Comissió de govern
i on aquesta no existeixi, en els tinents d'alcalde.

6.2. Els antics procediments per a l'obtenció de la llicència 
d'obertura.

El procediment per a l'obtenció de la llicència d'obertura variava en funció de la classe d'activitat
comercial o industrial  de què es tractava. Era aquesta la que determinava la legislació que s'havia
d'aplicar i la competència d'altres administracions (municipal, autonòmica o estatal). En realitat no es
tractava d'un procediment bàsic sinó d'una multiplicitat d'ells. És necessari aclarir que l'obtenció de la
llicència  era un camí  llarg i  que fins i  tot  els  funcionaris  de l'administració es veien sotmesos al
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complex entramat legal i no sempre clar, dificultant l'aplicació de l'ordenament jurídic. No obstant les
administracions diferenciaven les activitats en dos grups:

Activitats innòcues.

Activitats classificades.

El que implicava tenir un procediment per a activitats innòcues i un altre procediment per a activitats
classificades, sent aquest últim el més complicat.

No obstant  la  diferenciació  de les  activitats  innòcues  i  classificades  van ser  perdent  efectivitat  a
mesura que es van aplicar els conceptes i normes de les ordenances municipals que les vinculaven
amb la protecció del medi ambient i la resta de normativa, donant-se casos en què una activitat podria
ser o no classificada segons el municipi on aquesta activitat s'havia d'exercir, basant-se en l'art. 92.2
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (RODES).

6.2.1. Procediment per a activitats innòcues
Es consideraven innòcues, o no classificades, aquelles activitats que en principi no es trobaven en cap
dels grups afectats per les activitats classificades, espectacles públics i recreatives, atenent a la Llei
3/1998,  de  27  febrer,  de  la  Intervenció  Integral  de  l'Administració  Ambiental  (LIIAA),  serien
qualsevol activitat o instal·lació sense incidència ambiental i que no estiguera inclosa en cap annex
d'aquesta llei,  i que la normativa sectorial  regulara per a la instal·lació o activitat concreta que es
voldria exercir, per a l'atorgament d'una llicència específica. 

El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (RODES), en els seus Art. 92, 96 i 97 definia
el procediment que s'ha de seguir i que consistia en una instància: La sol·licitud de llicència d'obertura
s'iniciarà per la via d'un escrit redactat els termes previstos en l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26
novembre, de Règim Jurídic de les Administració Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJPAC),  es  presenta  acompanyada  de  la  documentació  necessària.  Tractant-se  d'una  activitat
innòcua en què no és preceptiva la presentació de projecte tècnic, bastarà en principi que junt amb la
sol·licitud es presenten els documents següents:

• Breu memòria descriptiva de l'activitat.

• Plànol de situació.

• Plànol o croquis de l'establiment.

• Informes tècnics, jurídics i sanitaris.

Adquisició de la llicència per silenci:  L'Art.97 del RODES establia que en el cas que la llicència
sol·licitada es referira a establiments o activitats menors o innòcues: s'entendrà atorgada per silenci
administratiu, quan transcorri un mes, a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de
l'entitat local.

6.2.2. Procediment per a activitats classificades.
Per a analitzar el procediment que es seguia en la tramitació de llicències municipals d'obertura de les
activitats considerades classificades, feia falta establir els requisits que concorrien i que havien de
complir-se per a, finalment establir, el procediment. 

1 Concorrien: Havien de coincidir (en el característic règim d'atorgament de les llicències per a
l'exercici de les activitats classificades) altres òrgans de l'administració estatal o autonòmica junt
amb la intervenció de l'administració municipal, la qual cosa provocava una intercorrelació entre
les  autoritzacions  que  havien  d'atorgar  cada  una  d'elles,  autoritzacions  que  per  costat  eren
concurrents en un únic expedient. Així, perquè, com a primera fase fa falta assenyalar quins són
els òrgans que intervenien:
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Òrgans  municipals:  Eren  competència  dels  ajuntaments  en  aquesta  matèria,  la
reglamentació de les Ordenances municipals de quant es refereixi als emplaçaments de
les  activitats  i  als  altres  requisits  exigits,  que,  sense  contradir  el  que  disposen  els
reglaments, ho complementen i desenvolupen.

Altres  administracions  públiques:  El  caràcter  concurrencial  està  present  amb  la
intervenció ‘vinculant' (RAM, reglament d'activitats molestes) d'un òrgan dependent de
l'Administració central, i a través dels òrgans específics que en les diferents comunitats
autonòmiques s'han creat, en substitució de l'Administració central i fruit de l'assumpció
de competències amb la qual cosa desapareix la intervenció de l'Administració central.

Els interessats: Indubtablement el procediment ha d'iniciar-se a instància de part, bé sigui
aquesta una administració pública o un particular, sent aquest últim el supòsit normal i
freqüent. Els afectats per l'expedient, i amb el caràcter subjectiu que estem analitzant són
dos. El primer el promotor de l'expedient, persona física o jurídica. El segon tot aquell
que  es  consideri  afectat  amb  la  resolució  que  s'hagi  d'adoptar  per  a  la  posada  en
funcionament  o  obertura  de  l'activitat.  Aquest  interessat  fa  acte  de  presència  en  el
procediment  bé  en  la  fase  de  notificació  de  l'expedient,  bé  en  la  fase  d'informació
pública.

2. Havien de complir-se: La principal característica d'aquest procediment, igual que ocorria en el
de les activitats innòcues, és el caràcter reglat del mateix, per la qual cosa la naturalesa reglada
de  la  decisió  sobre  l'atorgament  de  les  llicències  urbanístiques  regeix  també  quan  es  tracta
d'activitats subjectes a aquests règims especials. Conseqüència del caràcter reglat és que s'ha de
comprovar  en cada cas la  conformitat  del  projecte  a l'ordenació  urbanística  i  a  la normativa
específica de la respectiva activitat, a fi de garantir el medi ambient. A aquest efecte té caràcter
preferent la verificació de si compleix l'Ordenament urbanístic i municipal.

Per a establir  un ordre dels procediments veiem que la llei  10/1990,  de 15 de juny,  sobre policia
d'espectacles, activitats recreatives i  establiments de públics és la primera que es dicta en el marc
autonòmic per a regular aquest tipus d'activitats; després de la dita llei s'aprova el decret 179/1995,
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals a Catalunya, que ve a completar el buit
sobre el procediment per a la tramitació de l'expedient d'activitats classificades. Així, el procediment
per a la tramitació de les sol·licituds de llicència d'activitat recreativa o classificada es regia pel que
disposava l'article 4 de la Llei 10/1990 i articles 79 i del Decret 179/1995

La Llei 3/1998, de 27 febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental entre les seves
finalitats assenyalava (Art.2 c) les de reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els
procediments  administratius  garantint  la  col·laboració  i  coordinació  de  les  Administracions  que
havien d'intervenir. Amb tals pretensions es regulaven sengles procediments en funció del sistema de
prevenció, el primer d'ells corresponien a les activitats de l'annex I (activitats sotmeses a autorització
ambiental), i el segon a les de l'annex II (activitats sotmeses al règim de llicència ambiental). Junt amb
aquests dos procediments s'instaurava el règim de comunicació per a les activitats de l'annex III.

6.2.2.1. Procediment segons la Llei de l'espectacle i el Reglament d'obres

Segons l'Art. 4 de la Llei 10/1990 i 77 del Decret 179/1995 per a realitzar un espectacle o exercir una
activitat recreativa en un local o establiment de pública concurrència havia d'obtenir-se prèviament
l'específica  llicència  municipal.  Aquesta  llicència  era  independent  de  qualsevol  altra  autorització
administrativa i tindria caràcter modificable i revocable en funció de canvis en la normativa o en les
condicions  objectives.  En  la  mateixa  instància  s'acreditava  el  compliment  de  la  que  establia  la
reglamentació aplicable a les activitats classificades quan l'exercici de l'activitat era també inclosa en
el seu àmbit. En qualsevol cas el procediment establert per a obtenir la llicència i la resolució eren
únics.
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En el cas que per a la realització d'un espectacle o l'exercici d'una activitat recreativa es requeria,
també, el permís d'obres o urbanístic del local o establiment, el peticionari o promotor sol·licitava
també ambdues llicències en una instància acompanyada d'un projecte únic.

Còpia de l'expedient es remetia a la delegació territorial corresponent del Govern de la Generalitat que
comunicava  l'Ajuntament  els  condicionaments  de  la  llicència  que  considerava  procedents  en
compliment  de la normativa vigent  de policia  d'espectacles  i  activitats  recreatives,  i  també de les
activitats classificades. Els esmentats condicionaments s'incorporaven obligatòriament a la llicència
per als locals i establiments o recintes amb aforament determinat pels reglaments o quan es referien a
aspectes de seguretat.

En cap cas es podia començar a exercir l'activitat abans que s'haguera comprovat que les instal·lacions
s'ajustaven al projecte aprovat i que les mesures correctores adoptades funcionaren amb eficàcia. La
dita comprovació es realitzava en un termini màxim de sis mesos des de la presentació de la llicència
o de la petició d'aplicació de les mesures correctores.

La tramitació de l'expedient, considerant allò anteriorment exposat, seguia els passos següents: 

• Presentació d'instància i projecte redactat per tècnic competent.

• Emissió d'informes tècnics, jurídics i sanitaris.

• Exposició pública de l'expedient als efectes de que poguessin comparèixer interessats afectats
per l'atorgament de la llicència.

Aquest  tràmit  no  estava  del  tot  clar  en  l'article  80  del  Decret  179/1995,  que  exposa  que  «Els
interessats que puguin resultar afectats per l'atorgament de la llicència podran comparèixer en el
procediment i formular al·legacions i presentar els documents que creguin oportuns. L'entitat local
concedirà audiència de les actuacions als interessats que resulten identificats en l'expedient o que ho
hagin sigut pels que s'han personat, perquè en el termini de deu dies puguin formular al·legacions».

Òbviament  perquè  es  produís  aquesta  participació  de  tercers,  devia  procedir-se  a  la  publicació
d'edictes,  o notificar-se personalment  als  limítrofs  de l'activitat,  ja  que en cas contrari  difícilment
podria comparèixer-se en un expedient del què s'ignora la seva existència.

•  Remissió  de  l'expedient  a  la  delegació  territorial  del  Govern  de  la  Generalitat  la  que
comunicaria els condicionaments procedents en compliment de la normativa vigent de policia
d'espectacles i activitats recreatives.

• Llicència d'obertura i funcionament, prèvia comprovació que les instal·lacions s'ajustaven al
projecte aprovat i que les mesures correctores funcionen amb eficàcia. 

La llicència quedava, en tot cas, condicionada a la concertació d'una assegurança que cobrira el risc
de la responsabilitat civil.

6.2.2.2. Procediments de la Llei 3/1998 LIIA, d'Intervenció Integral

L'objecte  d'aquesta  Llei  era  establir  el  sistema  d'intervenció  administrativa  de  les  activitats
susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, en l'àmbit territorial de
Catalunya.

Les finalitats d'aquesta Llei eren:

a) Aconseguir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a
garantir la qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permeteren
prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats originaren.

b) Afavorir  un desenvolupament sostenible  mitjançant  un sistema d'intervenció administrativa
ambiental que harmonitzés el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient.
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c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius
garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que havien d'intervenir.

Quedaven sotmeses a aquesta Llei totes les activitats,  de titularitat pública o privada, susceptibles
d'afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

En realitat el sistema d'intervenció estava format per un total de tres procediments diferents atès que
hi havia tres modalitats de classificació: règim d'autorització ambiental, règim de llicència ambiental i
règim de comunicació.

6.2.2.2.1 Procediment per a activitats de l'annex I (règim d'autorització ambiental)

La sol·licitud d'autorització ambiental es sotmetia als següents tràmits (Art. 13 LIIA):

a) La sol·licitud i documentació que s'acompanyava es presentava a l'Ajuntament del municipi on
es pretenia implantar l'activitat, sense perjudici del que preveia la normativa de règim jurídic i
del procediment administratiu comú sobre el registre. 

b) L'Ajuntament, en el termini màxim de cinc dies, remetia l'expedient a les oficines de gestió
ambiental unificada, que es van crear mitjançant la mateixa Llei 3/1998.

c)  L'Ajuntament,  previ tràmit  d'informació veïnal,  emetia  un informe vinculant  sobre tots els
aspectes que eren de la seva competència, en el termini màxim de dos mesos, a comptar de la
data  de  sol·licitud,  i  ho  remetia  a  la  corresponent  Oficina  de  Gestió  Ambiental  Unificada.
Transcorregut  el termini  fixat  sense haver sigut remès l'informe, aquest  s'entenia favorable al
projecte.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada sotmetia la sol·licitud als tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i idoneïtat del projecte.

c) Informació pública i sol·licitud d'informes.

d) Avaluació d'impacte ambiental.

e) Proposta de resolució.

f) Audiència a les persones interessades.

g) Declaració d'impacte ambiental, si era procedent.

h) Resolució.

La sol·licitud d'autorització ambiental havia d'anar acompanyada de la següent documentació (Art. 14
LIIA): 

a) El projecte bàsic, signat per un tècnic competent, amb informació detallada sobre:

L'activitat projectada i, específicament, la descripció de les instal·lacions, els processos,
les matèries primeres i auxiliars, l'energia i els productes.

Les emissions de la instal·lació a l'aire, a l'aigua i al sòl, els tipus d'elements i compostos
que poden emetre's i les quantitats estimades de cada un d'aquests.

Les tècniques de prevenció i reducció de les emissions.

Les tècniques i les mesures de gestió dels residus generats.

Els sistemes de control de les emissions.

El medi potencialment afectat.
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b) L'estudi d'impacte ambiental, si era procedent, amb el contingut que determinava la legislació
sectorial en la matèria.

c) La documentació que era preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis, d'accidents greus
i de protecció de la salut.

d)  La certificació  de compatibilitat  del  projecte  amb el  planejament  urbanístic,  expedida  per
l'Ajuntament on es projectava dur a terme l'activitat.

e) L'acreditació de la qualitat del sòl a ocupar per les instal·lacions i la compatibilitat d'aquest per
a l'exercici de l'activitat.

f) El nom de la persona responsable tècnica de l'execució del projecte. 

g) La declaració de dades que, a criteri del sol·licitant, gaudien de confidencialitat emparada per
la norma amb rang de llei.

h) Qualsevol altra documentació que es determinara per reglament.

La sol·licitud havia d'anar acompanyada  també d'un resum de la documentació formulat  de forma
comprensible per als ciutadans. En cas d'un canvi substancial en una activitat ja autoritzada d'acord
amb les disposicions de la Llei, la sol·licitud havia d'anar referida a les parts de la instal·lació i als
aspectes afectats pel canvi. Els paràmetres bàsics de la documentació havien de presentar-se en suport
informàtic, d'acord amb el que es determinara per reglament.

Una ponència ambiental avaluava (Art.15 LIIA) la sol·licitud presentada i, si era procedent, l'impacte
ambiental, d'acord amb la normativa vigent, a fi de garantir un enfocament integrat de l'autorització
ambiental.  Les  funcions  i  el  règim  de  funcionament  de  la  ponència  d'avaluació  ambiental  es
determinaven per reglament.  L'anàlisi  del projecte i  de la documentació que era preceptiva en els
aspectes de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut corresponia als òrgans
competents en aquestes matèries.

La  sol·licitud  presentada  amb  la  documentació  que  s'acompanyava  i,  si  era  procedent,  l'estudi
d'impacte ambiental es sotmetien a informació pública (art. 16 LIIA) durant un període de vint dies.
S'exceptuaven  de  la  informació  pública  les  dades  de  la  sol·licitud  i  la  documentació  que
l'acompanyava emparats pel règim de confidencialitat, d'acord amb la normativa vigent.

Als efectes de la resolució del procediment, havien de sol·licitar-se informe (art. 17 LIIA) dels òrgans
competents en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut. Havien de
sol·licitar-se també altres informes que a causa de la naturalesa de l'activitat foren preceptius i aquells
altres que es jutjaren necessaris per a resoldre el procediment. Els informes havien de ser emesos en el
termini màxim de quinze dies, passats els quals, si no havien sigut comunicats, podien prosseguir les
actuacions.

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i, si
era el cas, de l'avaluació de l'estudi d'impacte ambiental, la ponència ambiental elaborava la proposta
de resolució (Art. 18 LIIAA) i, si era procedent, la declaració d'impacte ambiental. A la proposta de
resolució  s'incorporaven els  resultats  de  l'anàlisi  del  projecte  i  de  la  documentació  preceptiva  en
matèria  de  prevenció  d'incendis,  d'accidents  greus  i  de  protecció  de  la  salut,  així  com  les
determinacions sobre sorolls, vibracions, calor, olors o altres que haguera establert l'Ajuntament en el
seu informe, segons la seva competència. 

Havien  de  traslladar  la  proposta  de  resolució  a  les  persones  interessades  (Art.  19  LIIAA)  i  a
l'Ajuntament en què es projectés emplaçar l'activitat, als efectes de que en el termini màxim de deu
dies,  formularen  les  observacions  que  consideraren  oportunes.  La  resolució  (Art.  20  LIIAA)  que
dictava  l'òrgan  ambiental  competent  de  l'Administració  de  la  Generalitat  sobre  la  sol·licitud
presentada posava fi al procediment. 
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L'autorització  ambiental  incloïa  les  mesures  necessàries  per  a  la  protecció  del  medi  ambient  en
conjunt i les corresponents a la prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut, així
com  les  determinacions  sobre  sorolls,  vibracions,  calor,  olors  o  altres  que  hagués  establert
l'Ajuntament segons la seva competència. La resolució es dictava en un termini màxim de sis mesos
(Art. 21 LIIAA), a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Excepcionalment, atenent a la
complexitat  de l'expedient,  l'òrgan ambiental  competent  podia prorrogar el  termini  mitjançant  una
resolució motivada. El termini quedava interromput en cas de sol·licitar-se esmena o millora de la
documentació i es reprenia una vegada hagués sigut esmenada. Passat el termini establert, si no havia
recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'entenia atorgada. 

L'autorització  ambiental  de  la  Generalitat  incorporava,  si  era  necessari,  la  declaració  d'impacte
ambiental, i que tenia el contingut següent mínim (Art. 22 LIIAA):

a)  Valors  límit  d'emissió  de  substàncies  contaminants,  que  podien  ser  substituïts,  segons  la
naturalesa i les característiques de l'activitat, per altres paràmetres o mesures equivalents. 

b) Sistemes de tractament i control de les emissions, amb especificació del règim d'explotació i
de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d'avaluació dels mesuraments i
l'obligació de comunicar, amb la periodicitat que es determinara, a l'òrgan ambiental competent
les dades necessàries per a comprovar el compliment del contingut de l'autorització.

c) Determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals
que pogueren afectar el medi ambient, com poden ser, entre altres, la posada en funcionament,
les fugues, les fallades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de
l'explotació.

d) Determinació, si era necessari, de prescripcions que garantisquen la protecció del sòl i de les
aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió dels residus generats per la instal·lació.

e) Establiment, si era procedent, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarg termini.

f)  Determinació  de  la  suficient  garantia,  en  funció  de  la  magnitud  de  la  instal·lació,  per  a
respondre a les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de l'execució de totes les mesures
de protecció del medi ambient, dels treballs de recuperació del medi afectat i, si era procedent,
del pagament de les sancions imposades per les infraccions comeses per l'exercici incorrecte de
l'activitat. 

g) Establiment de l'import mínim de cobertura de la pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil
per danys ocasionats per l'activitat autoritzada.

h) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació vigent, fora adequada per a la
protecció del medi ambient, en el seu conjunt, afectat per l'activitat.

L'autorització  havia  de  determinar  també  les  condicions  i  les  mesures  preventives  i  de  control
necessari sobre prevenció d'incendis i d'accidents greus i sobre protecció de la salut d'acord amb el
que especificara  la  legislació  sectorial  vigent.  En el  cas  que la  normativa vigent  en l'àmbit  medi
ambiental  requerira  condicions  més  rigoroses  que  les  que  es  pogueren  aconseguir  mitjançant  les
millors tècniques disponibles, l'autorització havia d'exigir l'aplicació de condicions complementàries,
sense perjudici  d'altres mesures que pogueren adoptar-se. L'autorització podia incloure  excepcions
temporals als requeriments especificats, en el cas d'un pla o programa aprovat per l'òrgan ambiental
competent que garantira el respecte d'aquestes exigències en el termini màxim de sis mesos i en el cas
d'un projecte que implicara una reducció de la contaminació.

La resolució per la qual s'atorgava o denegava l'autorització ambiental es notificava (Art. 23 LIIAA), a
través de l'Ajuntament, a les persones interessades en el projecte d'emplaçar l'activitat. Eren d'accés
públic les resolucions d'autorització ambiental, amb les limitacions establides sobre el dret d'accés a la
informació en matèria de medi ambient i d'una altra normativa que s'aplicara.
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6.2.2.2.2 Procediment per a activitats de l'annex II (règim de llicència ambiental)

La sol·licitud de la llicència ambiental es sotmetia als tràmits (Art. 26 LIIAA) següents:

a) Registre i verificació formal de la sol·licitud i la documentació que s'acompanyava.

b) Sol·licitud d'informes i informació pública.

c) Proposta de resolució.

d) Audiència a les persones interessades.

e) Resolució.

La sol·licitud havia d'anar acompanyada de la documentació següent (Art. 27 LIIAA):

a) Projecte bàsic, redactat per una persona tècnica competent, amb suficient informació sobre:

Descripció  de  l'activitat,  amb  indicació  de  les  fonts  de  les  emissions  i  el  tipus  i  la
magnitud de les mateixes.

Incidència de l'activitat en el medi potencialment afectat.

Justificació del compliment de la normativa sectorial vigent.

Les tècniques de prevenció i reducció d'emissions.

Les mesures de gestió dels residus generats.

Els sistemes de control de les emissions.

b) La documentació que fóra preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis i de protecció de
la salut.

c)  Certificació  de  compatibilitat  del  projecte  amb  el  planejament  urbanístic,  expedida  per
l'Ajuntament on es projectara realitzar l'activitat.

d)  Declaració  de  les  dades  que,  a  criteri  de  qui  ho  sol·licitava,  gaudien  de  confidencialitat
emparada per norma amb rang de llei.

e) Qualsevol altra que es determinés per reglament.

La sol·licitud havia de presentar-se al Registre de l'Ajuntament en el terme municipal  del qual es
projectés portar l'activitat.

La sol·licitud presentada, amb la documentació que s'acompanyava, es sotmetia a informació pública
durant un període de vint dies (Art. 28 LIIAA). S'exceptuaven de la informació pública les dades de la
sol·licitud i la documentació que s'acompanyava emparada pel règim de confidencialitat.

Una vegada finalitzat el període d'informació pública, en els supòsits de l'annex II.1 de la LIIAA, la
sol·licitud  i  la  documentació  presentades,  junt  amb  les  al·legacions  que  s'haguessin  realitzat,  es
tramitaven a  l'òrgan ambiental  competent  de  l'Administració  de  la  Generalitat  perquè  emetera  de
forma  integrada  un  informe  preceptiu  (Art.  29  LIIAA)  respecte  a  les  emissions  contaminants,  i
incorporava al mateix els informes relatius a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut. Els
informes de l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat eren vinculants si eren
desfavorables o imposaven mesures preventives, de control o de garantia. 

Les activitats relacionades en l'annex II.2 de la LIIAA no tenien intervenció administrativa prèvia de
l'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat. Aquestes activitats es sotmetien a
informe de l'òrgan ambiental competent de l'Ajuntament, als municipis de 50.000 habitants o més, o
de l'òrgan ambiental competent del consell comarcal, en els altres municipis, i l'informe del consell
comarcal era vinculant si era desfavorable o imposava mesures preventives, de control o de garantia.
L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat podia atribuir, amb audiència prèvia
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del consell comarcal, a municipis de menys de 50.000 habitants la competència d'informe sempre que
justificaren una suficient capacitat tècnica i de gestió. L'informe de l'òrgan ambiental competent de
l'Ajuntament o del consell comarcal havia d'incorporar els informes relatius a la prevenció d'incendis i
a la protecció de la salut.

L'òrgan ambiental competent de l'Administració de la Generalitat tramitava i resolia, si era oportú,
l'atorgament  de  l'autorització  d'abocament,  i  sol·licitava,  igualment,  els  informes  preceptius  o
d'autorització  que  haguessin  d'emetre  altres  òrgans  de  l'Administració  de  la  Generalitat  o  de
l'Administració General de l'Estat.

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit  d'informació pública i dels informes emesos,
l'Ajuntament elaborava la corresponent proposta de resolució de la qual traslladava als interessats, als
efectes de que, en el termini màxim de quinze dies, efectuessin les observacions que consideressin
procedents (Art. 30 LIIAA).

La resolució que dictava l'Ajuntament respecte a la sol·licitud presentada posava fi al procediment
(Art. 31 LIIAA). La resolució es dictava en un termini màxim de quatre mesos, a comptar de la data
de  presentació  de  la  sol·licitud  (Art.  32  LIIAA).  Excepcionalment,  atenent  a  la  complexitat  de
l'expedient,  l'òrgan  ambiental  competent  podia  prorrogar  aquest  termini  mitjançant  una  resolució
motivada. El termini quedava interromput en el cas que es sol·licités        esmena o millora de la
documentació i es reprenia una vegada hagués sigut esmenada. Passat el termini establert, si no havia
recaigut cap resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s'entenia atorgada. La llicència atorgada
per  presumpte  acte  en  cap  cas  generava  facultats  o  drets  contraris  a  l'ordenament  jurídic  i,
particularment, sobre el domini públic.

La llicència ambiental incorporava les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient,
detallant, si era necessari, els valors límit d'emissió i les mesures preventives, de control o de garantia
que foren procedents, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d'incendis i a la protecció
de la salut (Art. 33 LIIAA). 

La resolució per la qual s'atorgava o denegava la llicència ambiental es comunicava a les persones
interessades  i  a  l'òrgan  ambiental  competent  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  del  consell
comarcal, si era el cas (Art. 34 LIIAA).

6.2.2.2.3 Tràmits comuns a ambdós procediments

Els tràmits del procediment per a obtenir l'autorització ambiental o per a obtenir la llicència ambiental
que ho permetessin es realitzaven de forma simultània (Art. 35 LIIAA).

L'autorització ambiental  i  la llicència  ambiental  tenien caràcter  operatiu  i  no generaven drets més
enllà dels que establien l'autorització o la llicència i la LIIAA (Art. 36 LIIAA). La persona titular de
l'autorització  o  de  la  llicència  quedava  obligada  a  informar  l'òrgan  ambiental  competent  de
l'Administració  de  la  Generalitat  o  l'Ajuntament,  de  qualsevol  canvi  relatiu  a  les  condicions
d'autorització o llicència, a les característiques o al funcionament de l'activitat abans del seu inici.
L'esmentada informació havia de ser objecte de comunicació entre ambdues Administracions.

L'autorització i la llicència ambientals quedaven subjectes, en els aspectes medi ambientals,  a una
revisió periòdica cada vuit anys i  a les revisions i  inspeccions periòdica que establia la legislació
sectorial corresponent en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut
(Art. 37 LIIAA). Havia de procedir-se a la revisió de l'autorització i la llicència ambientals quan es
donessin algun dels supòsits següents: 

a) Si la contaminació produïda per l'activitat fera convenient la revisió dels valors límit d'emissió
determinats en l'autorització o la llicència, o incloure nous valors.
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b)  Si  es  produís  una  variació  important  del  medi  receptor  respecte  a  les  condicions  que
presentava en el moment de l'atorgament de l'autorització o la llicència.

c) Si l'aparició d'importants canvis en les millors tècniques disponibles, validades per la Unió
Europea, permetessin reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius.

d) Si la seguretat de funcionament del procés o l'activitat fes necessari utilitzar altres tècniques.

e) Si així ho exigia la legislació ambiental d'aplicació.

f) Si així ho exigia la legislació sectorial que li fóra aplicable en matèria de prevenció d'incendis,
d'accidents greus i de protecció de la salut.

6.2.2.2.4 Procediment per a activitats de l'annex III (règim de comunicació)

Per a l'exercici  d'una activitat  compresa en l'annex III de la LIIAA, emparada per la corresponent
llicència urbanística, si era preceptiva, el corresponent titular havia de presentar, amb una antelació
mínima d'un mes a la data del seu inici, una comunicació a l'Ajuntament (Art. 41 LIIAA). Havia de
determinar-se  per  reglament,  i  atenent  a  la  tipologia  de  les  activitats,  la  documentació  que
acompanyava a la comunicació, que, en tot cas, havia de comprendre:

a) La descripció de l'activitat mitjançant el projecte tècnic o la documentació tècnica.

b) La certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat complien tots els requisits
ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la legislació aplicable per al
compliment dels objectius de la LIIAA.

Els ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, podien substituir el règim de comunicació pel
sistema d'establir la llicència d'obertura d'establiments per a determinades activitats de l'annex III. La
citada llicència municipal es tramitava i resolia simultàniament amb la llicència urbanística quan era
preceptiva. En el cas que la llicència urbanística no fos preceptiva, el règim s'aplicava a la llicència
d'obertura d'establiments. Per a acollir-se a l'esmentat sistema era necessari  aprovar prèviament un
reglament municipal, que havia de subjectar-se a les bases següents: 

a) Havia d'establir les tipologies d'activitats incloses.

b) Havia de regular la documentació que s'acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística.

c) Havia d'establir el tràmit específic d'informació veïnal.

d) En allò no regulat en les lletres a), b) i c) regia la legislació de règim local.

e) Qualsevol canvi substancial que es produïra en les activitats compreses en l'annex III de la
LIIAA també quedava sotmès al règim de comunicació o, si era procedent,  a la llicència que
establia l'apartat 3 de la LIIAA.

Si  una  de  les  activitats  de  l'annex  III s'exercia  sense  haver  donat  compliment  a  les  obligacions
establides o, si era procedent,  sense disposar de la llicència es considerava clandestina i podia ser
clausurada per l'Ajuntament.

6.3. El vigent procediment per a l'obtenció de la llicència d'obertura
La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental va establir a
Catalunya  el  model  de prevenció i  control  integrats  de la contaminació  instaurat  per la Directiva
96/61/CE,  del  Consell,  del  24  de  setembre  de  1996,  de  prevenció  i  control  integrats  de  la
contaminació (IPPC).

L'Estat  va  aprovar  un  conjunt  de  normes  amb  caràcter  de  legislació  bàsica  que,  junt  amb  la
modificació i la substitució de la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, per la
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Directiva 1/2008, de 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació, van obligar a
modificar  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  i  a  adequar  els  règims  d'intervenció  ambiental  a  la
regulació establida, concretament, a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de
la contaminació, a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació, de
participació pública  i  accés  a la  justícia  en matèria  de medi  ambient,  i  al  Reial  Decret  legislatiu
1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de
projectes.

Amb l'aparició  de  la  Llei  20/2009,  del  4  de  desembre,  de  Prevenció  i  Control  Ambiental  de  les
Activitats (PCAA) la Generalitat de Catalunya va voler superar les dificultats que es van presentar
arran  de  la  regulació  de  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  i  també  es  va  voler  incorporar  altres
requeriments derivats de modificacions recents de la legislació ambiental sectorial. L'execució de la
Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  va  evidenciar  la  dificultat  d'aplicar  alguns  dels  preceptes  i  la
complexitat  del procediment d'intervenció administrativa per a determinades categories d'activitats.
Per això, amb aquesta llei es pretenia racionalitzar i simplificar tràmits i corregir els casos que van
generar dubtes i van originar pràctiques de gestió clarament millorables.

El sistema d'intervenció administrativa ambiental que estableix aquesta llei 20/2009 (PCAA) es basa,
com es va instaurar en la Llei 3/1998, del 27 de febrer, en el fet que les autoritats competents s'han
d'assegurar, abans de concedir una autorització i una llicència ambientals, que s'han fixat les mesures
adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera, l'aigua i el sòl.
Amb aquest objecte es fixen en l'autorització ambiental els valors límit d'emissió i es consideren, si és
procedent,  les  millors  tècniques  disponibles  en  cada  moment.  Aquestes  millors  tècniques  ja
estableixen els casos en què la situació especial de l'entorn de les activitats justifica l'aplicació de
mesures addicionals de protecció.

La  llei  20/2009  integra,  amb  una  voluntat  de  simplificació  administrativa  clara,  l'avaluació  de
l'impacte ambiental de les activitats relacionades en l'annex I de la mateixa llei en el procediment
d'atorgament  de  l'autorització  ambiental.  Aquesta  integració  de  diferents  règims  d'intervenció
administrativa ambiental s'emmarca en l'estratègia del Consell Europeu de Lisboa de l'any 2000, i té
l'objectiu de compaginar la reducció necessària de càrregues administratives per a les persones que
exerceixen activitats econòmiques amb el respecte i les garanties en la prevenció i el control del medi
ambient que la societat demanda.

Els objectius de facilitació de tràmits en l'activitat econòmica i de simplificació administrativa són
presents,  de fet, en el conjunt  del sistema d'intervenció administrativa ambiental  que regula la llei
20/2009, en compliment dels compromisos adquirits per a millorar la competitivitat de l'economia i
eliminar les traves administratives innecessàries que obliga la Unió Europea.

Per aquest motiu, la llei 20/2009 estableix un sistema d'intervenció integral, atenint-se a la major o a
la menor incidència ambiental de les activitats, però limitat únicament als aspectes ambientals.  La
intervenció administrativa per raó d'altres matèries, com per exemple la seguretat i la salut  de les
persones, es regeix per la legislació de règim local i per la normativa sectorial corresponent. D'altra
banda,  encara  que  la  llei  regula  règims  d'intervenció  de  caràcter  estrictament  ambiental,  també
reconeix  que  fa  falta  establir  mecanismes  que  permetin  tramitar  simultàniament  el  conjunt
d'intervencions preceptives respecte a una mateixa activitat.

La Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera va derogar, d'una
manera  expressa,  el  Reglament  d'activitats  molestes,  insalubres,  nocives  i  perilloses,  aprovat  pel
Decret 2414/1961, del 30 de novembre, declarat inaplicable a Catalunya per la disposició addicional
sisena de la Llei  3/1998,  del  27 de febrer.  Els  conceptes  tradicionals  de perillositat,  insalubritat,
caràcter  nociu  i  molèstia  que  es  definien,  i  també  l'establiment  de  mesures  d'allunyament  de  les
activitats  respecte  als  nuclis  de població,  van quedar  substituïts  a partir  de la Llei  3/1998,  per la
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utilització de les condicions i millors tècniques ambientals disponibles en cada cas per a garantir la
protecció del medi ambient i la població.

Aquesta llei 20/2009 té com a objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats
amb incidència ambiental, en el que es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i
les persones, a més aquest sistema d'intervenció administrativa integra l'avaluació d'impacte ambiental
de les activitats.

És  també  un  objectiu  d'aquesta  llei  establir,  d'una  manera  clara,  que  la  responsabilitat  sobre  les
instal·lacions, i l'obertura i el funcionament de les activitats, correspon tant a les persones titulars i al
personal tècnic de l'activitat com les persones que han de controlar el seu funcionament.

6.4. La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (PCAA)

La Llei 20/2009 destaca la determinació dels règims d'intervenció administrativa a què es sotmeten les
diferents categories d'activitats, enumerades en els annexos I, II, III i IV de la Llei, atenint-se a la
major o a la menor incidència ambiental. També s'estableix el règim de l'autorització ambiental de les
activitats amb l'avaluació de l'impacte ambiental i el règim de declaració de l'impacte ambiental de les
activitats, conjuntament amb una autorització substantiva.

En  el  règim de  l'autorització  ambiental  de  les  activitats  amb  l'avaluació  de  l'impacte  ambiental
s'estableix la integració dels dos sistemes capitals d'intervenció administrativa per a prevenir i reduir
en origen la contaminació.  Aquests  sistemes són l'autorització ambiental  i  la  declaració d'impacte
ambiental  i  recauen sobre les activitats  productives que tenen un potencial  d'incidència  ambiental
elevat. 

Encara  que  la  integració  d'ambdós  sistemes  en  un  procediment  únic  pot  tenir  l'aparença  d'una
complexitat  major  en  la  tramitació,  aquesta  llei,  mitjançant  l'establiment  de  llindars  concrets  i
situacions determinades en les quals no cal avaluar les activitats establides en l'annex II del Reial
decret  legislatiu  1/2008,  de  l'11  de  gener,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d'avaluació
d'impacte ambiental de projectes, atorga més seguretat jurídica als titulars de les activitats afectades i,
al mateix temps, elimina la càrrega del procediment administratiu de consulta prèvia.

És necessari remarcar el fet que el règim d'autorització és estrictament ambiental, exceptuant el cas de
les activitats amb un risc d'accidents majors, supòsit  en el qual la participació de l'òrgan que té la
competència substantiva sobre aquesta matèria s'integra en el procediment de l'autorització ambiental.
El municipi  en què es du a terme l'activitat  també participa en aquest  procediment  mitjançant  un
informe ambiental referit a les matèries sobre les quals té competència.

Respecte  al  règim  de  declaració  d'impacte  ambiental  de  les  activitats  amb  una  autorització
substantiva, l'acció de prevenció ambiental s'integra en el procediment de l'autorització substantiva
que és competència de l'òrgan que té la competència sectorial.

En el  règim d'intervenció de la llicència  ambiental  de competència  municipal  es regulen totes les
activitats que, per la incidència que tenen en el medi ambient,  s'han de sotmetre obligatòriament a
algun règim d'intervenció preventiva ambiental, de competència municipal estricta. La participació de
l'Administració de la Generalitat en el procediment d'atorgament de la llicència ambiental es limita a
l'emissió  dels  informes  que  són  preceptius,  d'acord  amb  aquesta  llei  o  amb  el  desplegament
reglamentari de la llei o d'acord amb la normativa sectorial ambiental aplicable. S'estableix, també, la
intervenció dels consells comarcals, que han de donar la suficiència tècnica i jurídica als municipis i
garantir,  en  tots  els  casos,  un  alt  grau  d'autonomia  als  ajuntaments  en  la  seva  relació  amb l'ens
comarcal.
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Així mateix, es difereix a la regulació de les ordenances municipals la possibilitat de sotmetre algunes
d'aquestes intervencions preventives al règim de comunicació, en funció de la ubicació urbanística, de
les característiques ambientals del medi receptor i d'altres factors d'incidència ambiental, sempre que
no ho impedeixi el compliment de la normativa sectorial ambiental.

La Llei 20/2009 també regula el règim de comunicació, que també és de competència municipal. La
prevenció  ambiental,  en  aquest  cas,  es  du  a  terme  mitjançant  l'acte  de  certificació  tècnica  del
compliment de les normes ambientals. No havent-hi possibilitat de sotmetre aquestes activitats a un
règim de llicència  ambiental,  alhora  que es  reforça  el  compliment  dels  requeriments  ambientals  i
l'obertura de l'activitat sota la responsabilitat de les persones o l'empresa titulars i del personal tècnic.

Les finalitats d'aquesta llei són:

a) Aconseguir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a
garantir  la  qualitat  de  vida,  mitjançant  els  instruments  necessaris  que  permetin  prevenir,
minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient dels recursos i de les matèries
primeres.

b) Afavorir  un desenvolupament sostenible  mitjançant  un sistema d'intervenció administrativa
ambiental  que  harmonitzi  el  desenvolupament  econòmic  i  social  amb  la  protecció  del  medi
ambient.

c) Contribuir a fer efectius els criteris d'eficiència i servei a la ciutadania en la instrucció dels
procediments administratius, i garantir la col·laboració i la coordinació de les administracions
públiques que han d'intervenir.

d) Facilitar l'acció de l'activitat productiva d'una manera respectuosa amb la protecció del medi
ambient.

6.4.1. Condicions generals de les activitats 
Les  persones  titulars  de  les  activitats  compreses  en  l'àmbit  d'aplicació  d'aquesta  llei  exerceixen
aquestes activitats, sota la seva responsabilitat, d'acord amb els principis següents (article 5, PCAA):

a) Prevenir la contaminació, mitjançant l'aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les
millors tècniques disponibles.

b) Prevenir la transferència de la contaminació d'un medi a un altre.

c)  Reduir,  en  la  mesura  que  sigui  possible,  la  producció  de residus  mitjançant  tècniques  de
minimització, gestionar-los correctament, preferentment valorant-los i, en últim terme, efectuar la
disposició del rebuig dels residus,  de manera que s'eviti  o es redueixi  el impacte en el medi
ambient, d'acord amb què estableix la legislació sectorial.

d) Utilitzar l'energia, l'aigua i les matèries primeres d'una manera racional, eficaç i eficient.

e) Prendre les mesures necessàries per a prevenir els accidents greus i limitar els efectes.

f)  Prendre  les  mesures  necessàries  per  a  evitar,  en  cessar  l'activitat,  qualsevol  risc  de
contaminació i perquè el lloc on es duia a terme l'activitat quedi en un estat satisfactori, de tal
manera que l'impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l'estat inicial.

Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei queden sotmeses als règims d'intervenció
administrativa següents (article 7, PCAA):

a) Autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental. Són sotmeses les activitats
incloses  en  els  annexos  I.1  i  I.2.  El  capítol  primer  del  títol  segon  recull  la  regulació  del
procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats:
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1) L'annex I.1 inclou les activitats especificades per la Llei de l'Estat 16/2002, d'1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

2) L'annex I.2 inclou activitats, no establides en l'annex I.1, que s'ha considerat necessari
sotmetre a una autorització ambiental i a una declaració d'impacte ambiental, ja sigui pel
fet  que  estan  incloses  en  l'annex  I  del  text  refós  de  la  Llei  d'avaluació  d'impacte
ambiental, aprovada pel Reial Decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, o en l'annex II de
la dita llei. En tots els casos, per la incidència que tenen en el medi, s'han de sotmetre a
una declaració d'impacte ambiental.

b) Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva. Són sotmeses les activitats
incloses  en  l'annex  I.3.  El  capítol  segon  del  títol  segon  recull  la  regulació  del  procediment
d'intervenció administrativa sobre aquestes  activitats.  La intervenció ambiental  es du a terme
mitjançant  la  integració  de  la  declaració  d'impacte  ambiental  o  l'informe ambiental,  amb els
valors límit d'emissió associats, els controls i altres requeriments ambientals, en l'autorització de
l'òrgan competent per raó de la matèria substantiva, d'acord amb el procediment que s'estableix
en la Llei 20/2009.

c) llicència ambiental. Són sotmeses les activitats incloses en l'annex II. Aquestes activitats es
subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a la llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat  declaració d'impacte  ambiental.  Aquestes  activitats  són les que en l'epígraf
corresponent  a  l'annex II es  determina  específicament  la  necessitat  aquest  procés.  El
capítol  primer  del  títol  tercer  (Llei  20/2009)  recull  la  regulació  del  procediment
d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats.

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat sotmetre's a cap procés
d'avaluació d'impacte ambiental. El capítol segon del títol tercer recull (Llei 20/2009) la
regulació del procediment d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats.

d) Règim de comunicació. Són sotmeses les activitats de l'annex III. El títol Quart (Llei 20/2009)
conté la regulació del procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats.

En cap cas les ordenances municipals no poden sotmetre al règim de llicència ambiental les activitats
regulades per aquesta llei en el règim de comunicació.

Els ajuntaments  poden establir  que algunes activitats  de l'annex II subjectes  al règim de llicència
ambiental, situades en determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística determinada es
sotmeten al règim de comunicació establert en el títol Quart de la Llei 20/2009.

6.4.2. Règim d'autorització ambiental o d'autorització substantiva amb 
avaluació d'impacte ambiental

6.4.2.1. Règim d'autorització ambiental amb avaluació d'impacte ambiental

L'activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les parts de les instal·lacions corresponents, que
estan ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que estan relacionades en els annexos
I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, es sotmeten a l'autorització ambiental amb l'avaluació d'impacte ambiental
del  departament  competent  en  matèria  de  medi  ambient.  Les  modificacions  substancials  de  les
activitats  esmentades  en l'article  12.1 de la citada llei  es sotmeten igualment  a l'autorització amb
l'avaluació d'impacte ambiental.

Les finalitats de l'autorització ambiental són les següents:

a) Prevenir i reduir en el seu origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl que produeixen
les  activitats  i,  al  mateix  temps,  fixar  les  condicions  per  a  gestionar  correctament  aquestes
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emissions,  a  més  de  prendre  en  consideració  el  consum dels  recursos  naturals  i  l'energia,  i,
particularment, respecte a les activitats de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, mitjançant l'aplicació de
les millors tècniques disponibles.

b) Establir totes les condicions, mitjançant un procediment que assegure la coordinació de les
diferents  administracions  públiques  que  intervenen  en  l'atorgament  de  l'autorització,  per  a
garantir que les activitats sotmeses a la Llei 20/2009 compleixen l'objecte.

c)  Disposar  d'un règim de prevenció i  control  de la contaminació que integre en un sol  acte
l'avaluació  i  la  declaració  d'impacte  ambiental,  les  autoritzacions  sectorials  en  matèria  de
producció i gestió dels residus; d'abocament a les aigües continentals, inclosos els abocaments al
sistema  públic  de  sanejament  d'aigües  residuals,  i  els  abocaments  des  de  terra  al  mar;  les
determinacions de caràcter  ambiental  en matèria  de contaminació atmosfèrica,  i  l'autorització
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

6.4.2.1.1 Organització i procediment

La Ponència  Ambiental  és l'òrgan col·legiat adscrit  al  departament  competent  en matèria de medi
ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals d'aquest departament i, si és procedent,
de la dels departaments que es requereixi d'acord amb l'activitat sectorial de què es tracti, formula la
declaració d'impacte ambiental i garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental.

La Ponència Ambiental  té el suport de les Oficines de Gestió Ambiental  Unificada (OGAU), que
actuen com a òrgans territorials. 

La sol·licitud de les autoritzacions ambientals d'activitats, junt amb la documentació preceptiva, s'ha
de dirigir a l'OGAU corresponent.

La sol·licitud d'autorització ambiental es sotmet als tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de l'estudi d'impacte ambiental i de la resta
de documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud.

c) Informació pública i informes preceptius.

d) Declaració d'impacte ambiental i proposta de resolució provisional.

e) Tràmit d'audiència.

f) Proposta de resolució.

g) Resolució.

h) Notificació i comunicació.

i) Publicació de la declaració d'impacte ambiental.

j) Publicació de la resolució de l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.1 de la Llei
20/2009.

La sol·licitud d'autorització ambiental ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Estudi d'impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es
detalla en l'article 18 de la PCAA, signat pel personal tècnic competent.

b) Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, que contingui la descripció detallada i
l'abast  de  l'activitat  i  de  les  instal·lacions,  les  normatives  sectorials  de  les  diferents
administracions  amb competències  d'intervenció administrativa  i,  si  és  procedent,  les  normes
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tècniques  que estableixen  el  contingut  del  projecte  de l'activitat,  que determinin  el  contingut
específic.

c)  Documentació  preceptiva  sobre  accidents  greus  que  determini  la  legislació  sectorial
corresponent.

d) informe urbanístic de l'ajuntament on s'ha d'ubicar l'activitat, establert  per l'article 60 de la
PCAA,  que  acrediti  la  compatibilitat  de  l'activitat  amb  el  planejament  urbanístic,  i  la
disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat.

e) Característiques del sòl en què s'emplaça l'activitat projectada, sempre que aquesta activitat
estigui definida com potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable.

f)  Designació,  per part  de  la  persona  titular  de  l'activitat,  del  personal  tècnic  responsable  de
l'execució del projecte.

g)  Declaració  de  les  dades  que,  a  criteri  de  la  persona  que  ho  sol·licita,  gaudeixen  de
confidencialitat  de conformitat amb la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei
d'avaluació d'impacte ambiental, aprovada pel Reial Decret legislatiu 1/2008 , d'11 de gener, i
amb la resta de legislació sobre la matèria.

h)  Qualsevol  altra  documentació  que  es  determini  per  reglament  o que sigui  exigible  per  la
legislació sectorial aplicable a l'activitat.

La  documentació  necessària  per  a  sol·licitar  l'autorització  o  les  modificacions  que  es  fan
posteriorment s'han de presentar en el format i el suport informàtic que fixa el departament competent
en matèria de medi ambient.

L'estudi d'impacte ambiental del projecte ha d'incloure, com a mínim, les dades següents (article 18,
PCAA):

a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb relació a la utilització
del sòl i altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat dels residus abocaments i les
emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi receptor.

b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada, atenent
l'ús i l'aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals.

c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població, la flora,
la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, tant terrestres com marítims, els factors climàtics, el paisatge i els
béns  materials,  inclòs  el  patrimoni  cultural.  Igualment,  s'ha  d'atendre  la  interacció  entre  tots
aquests  factors  i  els  possibles  efectes  transfronterers,  entre  municipis  o  entre  comunitats
autònomes.

d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.

e) Programa de vigilància ambiental.

f) Estudi d'impacte acústic.

g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior.

h) Resum de l'estudi i les conclusions en termes fàcilment comprensibles, i, si és procedent, de
les dificultats informatives o de les tècniques utilitzades en el procés d'elaboració.

Les administracions públiques han de facilitar a la persona o a l'empresa sol·licitant la informació
ambiental i qualsevol altra documentació que sigui útil per a elaborar l'estudi d'impacte ambiental.

La persona o l'empresa sol·licitant,  prèviament  a la presentació de la sol·licitud,  pot  requerir  a la
Ponència Ambiental  que es manifesti  sobre el  contingut  mínim,  l'amplitud i  el  nivell  de detall  de
l'estudi d'impacte ambiental,  del projecte i de la informació bàsica necessària per a fer l'avaluació
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ambiental.  La  Ponència  ha  de  consultar  les  administracions  afectades  i,  si  és  procedent,  altres
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La
Ponència Ambiental ha de donar una resposta en el termini màxim de tres mesos.

En el cas que l'activitat formi part d'un pla o d'un programa avaluats prèviament des del punt de vista
ambiental, l'estudi d'impacte ambiental ha de recollir i respectar la informació i les determinacions
contingudes en el pla o en el programa i, especialment, les especificades en la memòria ambiental.

L'estudi  d'impacte ambiental  caduca als quatre anys d'haver sigut formulat,  sense que s'hagi dut a
terme la declaració d'impacte ambiental, sempre que no hi hagi causes no imputables a la persona o a
l'empresa sol·licitant.

La verificació formal i suficiència de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte (article 19, PCAA)
segueix els passos següents:

1.  Una  vegada  rebuda  la  sol·licitud,  es  procedix  a  verificar  formalment  la  documentació
presentada.

2. L'òrgan ambiental competent s'ha de pronunciar, en un termini màxim de trenta dies, sobre la
suficiència  i  la  idoneïtat  de  l'estudi  d'impacte  ambiental,  del  projecte  i  de  la  resta  de
documentació presentada en la consulta prèvia a les administracions competents.

3. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental, del projecte o
de la resta de documentació presentada a tràmit, si es considera que:

a) El projecte, l'estudi d'impacte ambiental o la documentació presentada, a causa de les
insuficiències o les deficiències detectades, s'ha de tornar a formular.

b) Aquests documents no són idonis per a tramitar-los perquè no s'adeqüen a l'objecte o a
les finalitats de l'autorització sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per
raons legals o de planificació sectorial, territorial o per incompatibilitat urbanística.

4. La resolució que acorda la insuficiència o la no-idoneïtat s'ha d'adoptar motivadament i amb
l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i
s'arxiven les actuacions.

5. En el  cas que en el projecte o en la documentació presentada es detecten insuficiències o
deficiències  que siguin esmenables,  és necessari  informar  la  persona  o l'empresa  sol·licitants
perquè les esmeni.  Transcorregut  el  termini  de tres  mesos,  o  el  que es  determini  atenent  les
característiques de la documentació requerida, sense que s'hagin resolt les insuficiències o les
deficiències, s'ha de declarar la caducitat de l'expedient i s'han d'arxivar les actuacions.

Una vegada efectuada la verificació de la suficiència i la idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental, del
projecte  i  de  la  resta  de documentació  presentada,  és  necessari  sotmetre  aquesta  documentació  a
informació pública (article 20, PCAA) per un període de trenta dies, mitjançant la publicació en el
Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  s'ha  de  notificar  a  les  administracions  públiques
afectades i a les persones interessades. També s'ha de difondre per la via de les xarxes telemàtiques
d'informació. Així mateix, en la publicació s'ha de fer constar el dret dels ciutadans a accedir a tota la
informació disponible sobre el procediment concret i, especialment, a la informació gestionada per la
unitat responsable d'informació ambiental del departament competent en matèria de medi ambient.

Simultàniament, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte es posen a disposició de l'ajuntament del
municipi en què es vol ubicar l'activitat, el qual els ha de sotmetre a exposició pública, i també a
informació veïnal durant un període de deu dies, i s'ha d'informar l'òrgan del departament competent
en matèria de medi ambient sobre el resultat obtingut. En el cas que l'impacte ambiental del projecte
pugui tenir efectes significatius en el medi d'altres municipis o altres comunitats autònomes, se'ls ha
de comunicar  i  s'ha  d'adjuntar  una  descripció  del  projecte  i  dels  possibles  efectes  sobre  el  medi
ambient, a fi que, en un termini de trenta dies, puguin manifestar si volen participar en el procediment
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d'avaluació  d'impacte  ambiental  mitjançant  l'establiment  de  consultes  bilaterals  en  la  tramitació
d'aquest  procediment.  Les  al·legacions  formulades  en  aquest  procés  de  participació  s'han  de
considerar motivadament en la declaració d'impacte ambiental.

Les  dades  de  la  sol·licitud  i  de  la  documentació  que  l'acompanya  emparades  pel  règim  de
confidencialitat s'exceptuen de la informació pública.

Les al·legacions rebudes en el tràmit d'informació pública, que han de ser valorades en la proposta de
resolució, es comuniquen a la persona que ha sol·licitat l'autorització ambiental, la qual disposa d'un
termini de deu dies per a manifestar el que considere oportú.

En  el  cas  que  l'activitat  estigui  afectada  per  la  normativa  en  matèria  d'accidents  greus,  l'òrgan
ambiental competent ha de requerir un informe de caràcter vinculant al departament competent en la
matèria.  L'òrgan competent en matèria d'accidents greus ha d'emetre els informes en el termini de
trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

L'ajuntament, en el termini màxim de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, ha d'enviar a
l'òrgan ambiental un informe preceptiu i vinculant de tots els aspectes ambientals sobre els quals té
competència i, específicament, sobre sorolls i vibracions, calfaments, olors i abocaments al sistema
públic de sanejament o al clavegueram municipal. L'ajuntament, quan el sistema públic de sanejament
del municipi en què es vol exercir l'activitat és amb càrrec a un ens diferent del mateix ajuntament o
de  l'administració  hidràulica  de  Catalunya,  sol·licita  directament  a  aquest  ens  l'informe  sobre
l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema de sanejament o al clavegueram municipal. L'informe
s'ha d'emetre en un termini màxim de trenta dies.

S'han de sol·licitar tots els altres informes que són preceptius per la naturalesa de l'activitat i els que
són necessaris per a resoldre el procediment. Aquests informes s'han d'emetre en un termini de trenta
dies.

Els informes requerits d'acord amb els articles 20 a 23 de la PCAA s'han de sol·licitar simultàniament,
per a evitar que hi hagi desajustos temporals a tramitar-los o a emetre'ls. Transcorreguts els terminis
establerts  sense que s'hagin enviat els informes corresponents, es poden prosseguir les actuacions,
sense perjudici que els informes emesos fora de termini, però rebuts abans que es dictara la resolució,
s'han d'incorporar a l'expedient.

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i de
l'avaluació  de  l'impacte  ambiental  que  comporta  l'activitat,  la  Ponència  Ambiental  formula  la
declaració d'impacte ambiental, que s'incorpora a la proposta de resolució provisional que elabora la
mateixa Ponència.

La declaració d'impacte ambiental ha de tenir el contingut mínim següent:

a) Descripció succinta del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental.

b) Relació dels tràmits efectuats.

c) Relació de les entitats, les institucions, les organitzacions i les persones que han participat en
el procediment.

d) Relació dels escrits de les al·legacions formulades a l'expedient i la consideració corresponent
que fa la Ponència Ambiental.

e) Descripció dels impactes significatius sobre el medi i la població apreciats per l'òrgan que
formula la declaració d'impacte ambiental.

f) Qualificació de l'impacte ambiental.

g) Recomanació sobre l'autorització del projecte en un sentit favorable o desfavorable.

h) Mesures correctores o compensatòries que és necessari aplicar.
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Si la proposta de resolució provisional determina la necessitat fer modificacions significatives en el
projecte i en la resta de documentació presentada, s'ha de requerir a la part sol·licitant que presentei
un projecte  o altres  documents  reformats  en els  termes i  en el  termini  indicats  en la proposta  de
resolució atenent les característiques de la documentació requerida. En el cas que no es acompleixi el
requeriment  en  el  termini  fixat  s'ha  de declarar  la  caducitat  de  l'expedient.  S'ha  d'informar  de  la
proposta  de  resolució  provisional  a  les  persones  interessades  que  consten  en  l'expedient,  les
administracions afectades i l'ajuntament del municipi on es projecte emplaçar l'activitat, i donar-los
audiència i vista de l'expedient, perquè en el termini màxim de quinze dies facen les al·legacions que
consideren oportunes.

A la vista de les al·legacions rebudes en el tràmit d'audiència i, si és procedent, del projecte o els
documents modificats,  la Ponència Ambiental  ha de demanar informe, si  és procedent,  als òrgans
competents  per  a  emetre  informes  vinculants  perquè  en  un  termini  màxim  de  quinze  dies  es
pronuncien. Finalitzat aquest tràmit, l'informe s'eleva a l'òrgan del departament competent en matèria
de medi ambient perquè elabore la proposta de resolució definitiva.

Si  no  es  presenten  al·legacions  a  la  proposta  de  resolució  provisional  o  no  s'han  introduït
modificacions  en  el  projecte,  aquesta  proposta  de  resolució  succeeix  definitiva  automàticament  i
s'eleva a l'òrgan competent perquè la resolga.

La resolució que dicta l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient sobre
la  sol·licitud  d'autorització,  amb  el  contingut  establert  per  l'article  29  de  la  PCAA,  posa  fi  al
procediment.  La resolució del  procediment  d'autorització ambiental  de les activitats  de l'annex I.1
(Llei  20/2009)  s'ha  de  dictar  i  notificar  en  un  termini  màxim  de  deu  mesos.  La  resolució  del
procediment d'autorització ambiental  de les activitats de l'annex I.2 (Llei 20/2009) s'ha de dictar i
notificar en un termini màxim de vuit mesos. El termini per a resoldre queda suspens en el cas que es
demane una esmena o una millora de la documentació ja sigui en els tràmits de la verificació formal i
de la suficiència o en la fase de la proposta de la resolució provisional.  El còmput del termini  es
reprèn una vegada les esmenes de documentació es presenten a l'Administració. La no-resolució i la
notificació en el termini establert permeten a la persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud
d'autorització i li permeten interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui
procedent. L'Administració ha d'informar en tot moment de l'estat de la tramitació del procediment
administratiu.

L'autorització ambiental té el contingut mínim següent:

a) Els valors límit  d'emissió de substàncies contaminants,  determinats de conformitat  amb els
paràmetres definits per l'article 9 de la PCAA, les prescripcions de les normes europees i, si és
procedent,  els  paràmetres  o  les  mesures  tècniques  equivalents  que  els  complementen  o  els
substitueixen.

b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental.

c) Els sistemes de tractament i control de les emissions, i, si és procedent, d'autocontrol,  amb
l'especificació  del  règim d'explotació  i  de  la  metodologia  de  mesurament,  la  freqüència,  el
procediment  d'avaluació  dels  mesuraments  i  l'obligació  de  comunicar  a  l'òrgan  ambiental
competent, amb la periodicitat que es fixi, el control amb les dades que sigui necessari per a
comprovar el compliment del contingut de l'autorització.

d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals
que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fugues,
els errors de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació.

e) La determinació, si és necessari, de les prescripcions que garanteixen la protecció del sòl i de
les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals i dels residus
generats per l'activitat.
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f) La fixació, si és procedent, de mesures per a minimitzar la contaminació a llarg termini.

g)  L'import  de  la  garantia  que  és  necessari  constituir,  d'acord  amb  la  magnitud  i  les
característiques  de  la  instal·lació  per  a  respondre  de  les  obligacions  derivades  de  l'activitat
autoritzada, de conformitat amb les normatives de responsabilitat ambiental o altres normatives
específiques.

h) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació, sigui adequada per a protegir
el conjunt del medi ambient afectat per l'activitat.

En el  cas que la  normativa ambiental  requereixi  condicions  més rigoroses  que les  que es  puguin
aconseguir  mitjançant  les  millors  tècniques  disponibles,  l'autorització  ha  d'exigir  l'aplicació  de
condicions  complementàries.  L'autorització  ambiental  pot  incloure  excepcions  temporals  als
requeriments  especificats  (article  29.1 de la PCAA) per als  valors  límit  d'emissió,  sempre que la
persona  titular  acrediti  documentalment  que  el  medi  receptor  les  pot  assumir.  Amb  aquest  fi  la
persona titular de l'activitat ha de presentar alguna de les mesures que s'indiquen a continuació, les
quals  han de ser  aprovades per  l'òrgan ambiental  del  departament  competent  en matèria  de medi
ambient i han de ser incloses en l'autorització:

a) Un pla de rehabilitació que garanteixi el compliment dels valors límit d'emissió en el termini
que fixe l'autorització, amb un màxim de sis mesos.

b) Un projecte que impliqui una reducció de la contaminació, en un termini màxim de sis mesos.

En el cas d'activitats subjectes a la Llei de l'Estat 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim
del  comerç  de  drets  d'emissió  de  gasos  amb  efecte  d'hivernacle,  l'autorització  ambiental  no  ha
d'incloure  valors  límit  per  a  les  emissions  directes  de  diòxid  de carboni  (CO2),  llevat  que  sigui
necessari per a garantir que no es provoca contaminació local significativa.

S'inclouen  en  l'autorització  ambiental  les  determinacions  preceptives  sobre  sorolls,  vibracions,
escalfaments,  olors,  o  els  condicionants  referents  als  abocaments  al  sistema  de  clavegueram  i
sanejament,  o  altres  mesures  ambientals,  sobre  les  quals  té  competència,  que  hagi  establert
l'ajuntament, o bé les que, si és procedent, estableix la Ponència Ambiental per carència d'un informe
municipal.  L'autorització  ambiental  també  inclou  els  informes  emesos  pels  òrgans  competents  en
matèria d'accidents greus, amb les condicions, les mesures correctores i el règim específic de controls
periòdics.

La  resolució  per  la  qual  s'atorga  o  es  denega  l'autorització  ambiental  es  notifica  a  les  persones
interessades,  i  es  comunica  a  l'ajuntament  del  terme  municipal  en  el  qual  es  projecta  emplaçar
l'activitat i a les administracions que hagin emès un informe. La part dispositiva de la resolució per la
via de la qual s'atorga o es modifica l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I i també, en
tots els casos, la declaració d'impacte ambiental es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i s'incorporen a la base de dades ambientals d'activitats, amb la informació determinada per
reglament. El contingut íntegre de les autoritzacions ambientals és d'accés públic, amb les limitacions
establides sobre el dret  d'accés a la informació en matèria de medi ambient  i una altra normativa
aplicable.

6.4.3. Règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització 
substantiva

La intervenció  ambiental  en les  activitats  de  l'annex I.3 de la  PCAA s'integra en el  procediment
corresponent  d'autorització  substantiva,  en  el  qual  s'han  de  tenir  en  compte  les  determinacions
següents:

a)  La  persona  o  l'empresa  sol·licitant,  prèviament  a  la  presentació  de  la  sol·licitud  de
l'autorització davant l'òrgan del departament competent per a atorgar l'autorització substantiva,
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pot  requerir  a  la  Ponència  Ambiental  que  es  pronuncii  sobre  el  contingut  mínim de  l'estudi
d'impacte ambiental, i sobre l'amplitud i el nivell de detall que ha de tenir, del projecte i de la
informació bàsica necessària per a dur a terme l'avaluació ambiental. La Ponència ha de consultar
prèviament les administracions afectades, encara que la consulta es pot ampliar a altres persones
físiques  i  jurídiques,  públiques  o  privades,  vinculades  a  la  protecció  del  medi  ambient.  La
Ponència s'ha de pronunciar en un termini de tres mesos.

b) Una vegada la Ponència Ambiental ha pres una determinació sobre la suficiència i la idoneïtat
de l'estudi  d'impacte ambiental  i  de la resta de documentació presentada a tràmit,  l'òrgan del
departament competent per a atorgar l'autorització sotmet la sol·licitud a informació pública, per
un termini mínim de trenta dies, especificant que aquesta exposició pública també té efecte en el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

c) Transcorregut el termini d'informació pública, l'òrgan del departament competent en la matèria
envia les al·legacions a la Ponència Ambiental, la qual formula la declaració d'impacte ambiental,
de conformitat amb el que estableix l'article 26.2 de la PCAA.

Si  la  declaració  d'impacte  ambiental  fixa  limitacions  respecte  a  les  emissions,  les  prescripcions
tècniques  i  els  controls  periòdics,  l'òrgan del  departament  competent  per raó de la matèria  les ha
d'incorporar en l'atorgament de l'autorització substantiva.

El Govern resol, en cas de discrepàncies entre l'òrgan del departament competent per raó de la matèria
i la Ponència Ambiental, sobre la conveniència, a efectes ambientals, d'executar un projecte o sobre el
contingut de les condicions establides en la declaració d'impacte ambiental.

Per reglament es poden incorporar en l'annex I.3 altres activitats de l'annex I.2 (de la PCAA) que
estiguin subjectes a una declaració d'impacte ambiental i, així mateix, a una autorització substantiva.

6.4.4. Règim de llicència ambiental

6.4.4.1. Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la declaració 
d'impacte ambiental

La persona o l'empresa titulars de les activitats o de les instal·lacions no incloses en l'annex I, i que
estan classificades en els annexos II, III o IV (Llei 20/2009), han de formular una consulta prèvia a
l'Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d'impacte ambiental, en aplicació dels
criteris  fixats  en l'annex V (Llei  20/2009),  quan aquestes  activitats  afecten directament  els  espais
naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN),
aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la
Llei 12/1985; a les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 79/409/CE i
92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres
espais protegits que es determini legalment. Així mateix, s'ha de formular aquesta consulta prèvia a
l'Administració respecte al fet de sotmetre les activitats de l'annex II (Llei 20/2009) a una avaluació
d'impacte ambiental, quan es determina específicament en l'epígraf de l'esmentat annex.

La consulta prèvia es sotmet al procediment següent:

a) La persona o l'empresa titulars de l'activitat han de dirigir la sol·licitud a l'OGAU del territori
on  s'emplaça  l'activitat  projectada,  acompanyada  de  l'informe  municipal  de  compatibilitat
urbanística  i  d'una  memòria  tècnica  descriptiva  de  l'emplaçament  de  l'activitat  i  de  les
característiques ambientals bàsiques que té, amb el contingut mínim següent:

1) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.

2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució adoptada.

3) Una anàlisi d'impactes potencials al medi ambient.
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4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir adequadament el
medi ambient.

5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les
mesures protectores.

b) La Ponència Ambiental de la Generalitat havent fet les consultes prèvies a l'Ajuntament i a
altres administracions, persones i institucions afectades, i amb els informes ambientals, emet la
resolució sobre la consulta, i també sobre l'amplitud i el  nivell de detall  de l'estudi d'impacte
ambiental, si és procedent, en el termini màxim de tres mesos.

c)  La  resolució  que  determina  que  no  s'ha  de  sotmetre  el  projecte  a  l'avaluació  d'impacte
ambiental s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el  cas que es determini  que és necessari  sotmetre  l'activitat  projectada a l'avaluació d'impacte
ambiental s'ha de seguir el procediment establert per l'article 34 de la PCAA.

Per a la declaració d'impacte ambiental d'activitats sotmeses a la llicència ambiental s'ha de tenir en
compte que:

L'estudi d'impacte ambiental s'ha d'acompanyar amb el contingut mínim determinat per l'article
18 de la PCAA, en fer  la sol·licitud de la llicència  ambiental,  si  així  ho resol  prèviament  la
Ponència Ambiental de la Generalitat.

L'ajuntament  ha d'enviar  a  l'OGAU -oficina de gestió  ambiental-  corresponent  l'expedient  de
sol·licitud de la llicència ambiental una vegada ha conclòs el tràmit d'informació pública. Aquest
tràmit ha de ser, com a mínim, de trenta dies. És necessari enviar a l'OGAU les consultes i les
al·legacions presentades.

La Ponència  Ambiental  ha  de formular  la  declaració  d'impacte  ambiental  corresponent  en el
termini màxim de tres mesos i ho ha de comunicar a l'ajuntament perquè la integre en la resolució
de  la  llicència  ambiental.  Aquesta  tramitació  suspèn  el  termini  per  a  resoldre  la  llicència
ambiental.

La resolució  de la  llicència  ambiental  de  l'ajuntament,  que incorpora  la  declaració  d'impacte
ambiental, s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent.

6.4.4.2. Objecte i finalitat de la llicència ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental l'activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o
en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen
en l'annex II (Llei 20/2009). Els objectius de la llicència ambiental són:

a)  Prevenir  i  reduir  en el  seu origen les  emissions contaminants  a l'aire,  l'aigua i  el  sòl  que
produeixen les activitats i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, a més de prendre en
consideració el consum de recursos naturals i energia.

b)  Garantir  que les  activitats  sotmeses  a la  Llei  20/2009 compleixen  l'objecte  mitjançant  un
procediment  que  asseguri  la  coordinació  de  les  diferents  matèries,  inclosa  l'autorització  dels
abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals existent, i la participació de les
altres administracions públiques que han d'intervenir en l'atorgament de la llicència ambiental.

6.4.4.3. Organització i procediment

La sol·licitud de la llicència ambiental es sotmet als tràmits següents:

a) Verificació formal de la documentació presentada.

b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
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c) Informació pública i veïnal.

d) Informes preceptius.

e) Proposta de resolució.

f) Tràmit d'audiència.

g) Resolució.

h) Notificació i comunicació.

Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental es pot sol·licitar el
informe urbanístic de l'ajuntament del terme municipal on s'ha d'ubicar l'activitat, acreditatiu de la
compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic, regulat per l'article 60 de la PCAA.

La sol·licitud de la llicència ambiental ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, amb el contingut
de les lletres a, c, d, f i g de l'article 18 de la PCAA que sigui necessari en cada cas, atenent les
característiques i la incidència de l'activitat en el medi ambient.

b) Les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa
específica aplicable defineixi aquesta activitat com potencialment contaminant del sòl.

c) La designació del personal tècnic responsable d'executar el projecte.

d) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat
d'acord amb la legislació.

e)  Qualsevol  altra  documentació  que es  determine  per  reglament  o que sigui  exigible  per  la
legislació ambiental aplicable a l'activitat.

En el cas d'activitats que, encara que no estan incloses en la legislació d'accidents greus, projecten
tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt  tòxiques, de
conformitat amb els llindars que s'establisquen en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu
l'informe que ha d'emetre el departament competent en aquesta matèria segons estableix l'article 60 de
la PCAA.

En el cas d'una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació
s'han de referir a la part o a les parts de l'activitat que es modifica amb relació a tota l'activitat i als
aspectes  del  medi  afectats  per  la  modificació,  sempre  que  la  modificació  parcial  permeti  una
avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat perquè no es produeixin efectes additius en
el conjunt de les emissions.

La documentació necessària per a sol·licitar la llicència o les modificacions posteriors de l'activitat
s'han de presentar en el format i el suport informàtics que fixi l'ajuntament competent.

La sol·licitud s'ha de dirigir a l'ajuntament del terme municipal en el qual es projecta dur a terme
l'activitat.

En el cas que l'activitat es situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat avaluació d'impacte ambiental en els termes establerts per l'article 33.1 de la
Llei 20/2009.

Verificació formal i suficiència del projecte bàsic amb estudi ambiental:

Una vegada rebuda  la  sol·licitud,  l'òrgan tècnic  ambiental  municipal  o  comarcal,  segons que
correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació presentada.
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L'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons correspongui, s'ha de pronunciar sobre la
suficiència  i  la  idoneïtat  del  projecte  bàsic  amb estudi  ambiental  i  la  resta  de documentació
presentada.

En el cas d'activitats sotmeses als informes preceptius establerts pels articles 42 i 43 de la PCAA,
els organismes del departament competent en matèria de medi ambient, en l'àmbit de les seves
competències, s'han de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi
ambiental.

Insuficiència del projecte.  Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat  del projecte bàsic amb
estudi ambiental, o dels altres documents presentats, si es considera que:

a) El projecte bàsic amb estudi ambiental o la documentació presentada, a causa de les
insuficiències o les deficiències detectades, ha de ser objecte d'una formulació nova.

b)  El  projecte  no  és  idoni  per  a  tramitar-se,  perquè  no  s'adequa  a  l'objecte  o  a  les
finalitats de la llicència sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons
legals o de planificació sectorial, territorial o per la incompatibilitat urbanística.

La resolució que acordi la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte s'ha d'adoptar d'una manera
motivada i amb l'audiència prèvia a la part interessada. Aquesta resolució posa fi al procediment
administratiu i es procedeix a arxivar les actuacions.

En  el  cas  que  en  el  projecte  o  en  la  documentació  presentada  es  detectin  insuficiències  o
deficiències que siguin esmenables, s'ha d'informar la persona o l'empresa sol·licitant perquè les
esmeni. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagin resolt les insuficiències o les
deficiències, s'ha de declarar la caducitat de l'expedient i s'han d'arxivar les actuacions.

Informació pública:

Una  vegada  verificada  la  suficiència  i  la  idoneïtat  de  l'estudi  ambiental,  i  la  resta  de
documentació presentada, s'ha de sotmetre a informació pública per un període de trenta dies i,
simultàniament, s'ha de sotmetre a informació veïnal en un termini de deu dies. També s'ha de
difondre per la via de les xarxes telemàtiques d'informació. En tots els casos, en la publicació cal
fer constar el dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre el procediment concret.

Les  dades  de  la  sol·licitud  i  la  documentació  que  l'acompanyi,  emparades  pel  règim  de
confidencialitat, s'exceptuen de la informació pública.

Informes preceptius en matèria de medi ambient:

És necessari un informe preceptiu de l'administració hidràulica i de l'administració de residus de
Catalunya,  i  també del  departament  competent  en matèria  de protecció del  medi  ambient,  en
l'àmbit  de  les  competències  respectives,  per  a  les  activitats  enumerades  en l'annex VI de  la
PCAA.

Quan el  sistema públic  de sanejament  del  municipi  on es pretén exercir  l'activitat  sigui  amb
càrrec a un altre ens gestor diferent de l'Ajuntament o de l'Administració hidràulica de Catalunya
l'informe sobre l'abocament d'aigües residuals a aquest sistema o al clavegueram municipal ho ha
de sol·licitar l'Ajuntament, directament, a l'ens gestor.

S'han de sol·licitar també tots els altres informes que siguin preceptius per la normativa sectorial
ambiental.

Informe preceptiu en matèria de prevenció d'incendis forestals:

S'ha de sol·licitar  un informe als  òrgans competents  amb relació  a les  mesures  de prevenció
d'incendis forestals per a les activitats síties a una distància de la massa forestal inferior a cinc-
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cents metres,  i  també per a les activitats  situades  als  municipis  declarats  d'alt  risc d'incendis
forestals.

Termini d'emissió i caràcter dels informes:

Els informes regulats pels articles 42 i 43 de la PCAA s'han d'emetre en un termini màxim de
trenta dies, i tenen caràcter vinculant si són desfavorables o imposen condicions. Transcorregut
el  termini  establert  sense  que  s'hagin  enviat  els  informes  preceptius,  poden  prosseguir  les
actuacions,  sense  perjudici  que s'hagi  de considerar,  per  a  atorgar  la  llicència  ambiental,  els
informes emesos fora de termini, però rebuts abans que es dicte la resolució.

Proposta de resolució provisional:

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos i
de  l'avaluació  de  la  incidència  ambiental  o,  si  és  procedent,  de  la  qual  cosa  resulti  de  la
declaració d'impacte  ambiental,  l'òrgan tècnic ambiental  municipal  o comarcal  emet  l'informe
integrat i l'òrgan competent municipal elabora la proposta de resolució provisional.

En la proposta de resolució provisional s'inclouen els continguts que es determinen en l'article 49
de la Llei 20/2009, i també els que es puguin establir per reglament.

Si  la  proposta  de resolució  provisional  determina  la necessitat  modificar  significativament  el
projecte i la resta de documentació presentada, s'ha de requerir a la part sol·licitant que presenti
un projecte o altres documents modificats en els termes i el termini indicats en la proposta de
resolució. En el cas que el requeriment no s'acompleixi en el termini fixat s'ha de declarar la
caducitat de l'expedient.

Audiència a les parts interessades:

S'ha d'informar les parts interessades sobre la proposta de resolució provisional,  perquè en el
termini màxim de quinze dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions
que consideren oportuns.

L'ajuntament, si és procedent, ha d'informar els òrgans competents sobre les al·legacions rebudes
en el tràmit d'audiència per a emetre informes preceptius perquè en el termini màxim de quinze
dies es pronunciïn. Finalitzat aquest tràmit s'ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva, que
s'eleva a l'òrgan municipal competent perquè emeta la resolució.

En el cas que no es presentin al·legacions o no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la
proposta de resolució provisional succeeix definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal
competent perquè emeti la resolució.

Resolució:

La  resolució  que  dicta  l'ajuntament  sobre  la  sol·licitud  de  llicència  ambiental  posa  fi  al
procediment.

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de
presentació de la sol·licitud.

El  termini  per  a  resoldre  queda  suspens  si  es  demana  una  esmena  o  una  millora  de  la
documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la fase de proposta de
resolució  provisional.  El  còmput  del  termini  es  reprèn  una  vegada  esmenada  o  millorada  la
documentació 

La no-resolució i la notificació en el termini establert permet a la persona sol·licitant entendre
desestimada  la  sol·licitud  de  llicència,  i  li  permet  interposar  el  recurs  administratiu  o  el
contenciós administratiu que sigui procedent.
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L'Administració  ha  d'informar  en  tot  moment  de  l'estat  de  tramitació  del  procediment
administratiu.

La llicència ambiental ha de detallar:

a) Els valors límit d'emissió de substàncies contaminants, que es determinen de conformitat amb
els paràmetres definits per l'article 9 de la Llei 20/2009, i, si és procedent, els paràmetres o les
mesures tècniques equivalents que els complementin o que els substitueixin.

b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental, si és procedent.

c) Els sistemes de tractament i  control  de les emissions i, si és procedent,  d'autocontrol,  amb
l'especificació  del  règim d'explotació  i  de  la  metodologia  de  mesurament,  la  freqüència,  el
procediment  d'avaluació  dels  mesuraments  i  l'obligació  de  comunicar  a  l'òrgan  ambiental
municipal competent, amb la periodicitat que es fixi, els controls amb les dades que facin falta
per a comprovar el compliment del contingut de la llicència.

d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals
que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fugues,
els errors de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació.

e) La determinació, si és necessari, de les prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de
les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals i dels residus que
genera l'activitat.

f) La determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud i les característiques de la
instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de conformitat
amb les normatives específiques en aquesta matèria.

g) Qualsevol altra mesura o condició que, d'acord amb la legislació vigent, sigui adequada per a
protegir el conjunt del medi ambient afectat per l'activitat.

La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament i, si és procedent, atorgar conjuntament amb la
resta de llicències sectorials de competència municipal.

Notificació i publicitat:

La resolució que posa fi al procediment s'ha de notificar a la persona o l'empresa sol·licitant i s'ha
de comunicar a l'òrgan ambiental del consell comarcal, si és aquest l'òrgan que ha formulat la
proposta de resolució, i als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que
han emès els informes preceptius.

Per a fer publicitat de la resolució s'ha d'incorporar a una base de dades de llicències ambientals
d'activitats accessible telemàticament. 

6.4.5.  Règim de comunicació
L'exercici de les activitats compreses en l'annex III de la PCAA queda sotmès a comunicació de la
persona o l'empresa titulars.  La comunicació presentada a l'ajuntament,  amb la documentació que
estableix aquesta llei i el desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim d'intervenció
ambiental d'aquestes activitats.

La comunicació s'ha de formalitzar una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les
quals  han  d'estar  emparades  per  la  llicència  urbanística  corresponent  o,  si  és  procedent  ,  per  la
comunicació  prèvia  d'obres  no  subjectes  a  llicència,  i  també  per  la  resta  de  llicències  sectorials
necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme l'activitat.

Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, és necessari
un informe previ favorable  de compatibilitat  urbanística  de l'ajuntament,  en els termes que regula
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l'article 60 de la PCAA. Si aquest informe no s'ha entregat en el termini de vint dies es pot procedir a
executar-ho.

La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en
els casos en què per reglament es determini que només fa falta una memòria ambiental.

b)  La certificació entregada pel  personal  tècnic  competent  que,  si  és procedent,  ha de ser  el
director o la directora de l'execució del projecte que acrediti  que l'activitat i les instal·lacions
s'adeqüen  a  l'estudi  ambiental  i  al  projecte  o  a  la  documentació  tècnica  presentats  i  que  es
compleixen tots els requisits ambientals.

En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat comprovar emissions de l'activitat a
l'atmosfera com per exemple sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització
de determinats residus, és necessari acompanyar també la comunicació d'una certificació emesa per
una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental o pels serveis tècnics municipals.

Una  vegada  efectuada  la  comunicació,  l'exercici  de  l'activitat  es  pot  iniciar  sota  l'exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin emès les certificacions, els mesuraments,
les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sense perjudici que per a
iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord
amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

En el cas que l'activitat inclogui abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, queda sotmès
al règim d'autorització d'abocaments.

En el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia
respecte a la necessitat avaluació d'impacte ambiental.

La certificació entregada per una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental o pels serveis
tècnics municipals, en els casos establerts per l'article 52.4 de la PCAA, acredita que es compleixen
els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental. Si
aquesta certificació no és favorable no es pot presentar la comunicació a l'Administració ni exercir
l'activitat.

6.4.6. Règims d'intervenció ambiental en activitats de competència 
municipal sectorial

S'exposa  en  aquest  apartat  el  règim  d'intervenció  ambiental  en  espectacles  públics  i  activitats
recreatives i altres activitats de competència municipal sectorial.

Les activitats que ja estan subjectes a un règim de llicència o comunicació de conformitat amb la
legislació d'espectacles públics i activitats recreatives, a tots els efectes, no estan sotmeses al règim de
llicència  ni  al  règim de  comunicació  ambiental.  Tampoc  estan  subjectes  al  règim de  llicència  o
comunicació ambiental les activitats d'espectacles públics i activitats recreatives que estan exemptes
de  llicència  municipal  de  conformitat  amb  l'article  29.7  de  la  Llei  11/2009,  del  6  de  juliol,  de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

La  intervenció  ambiental  d'aquestes  activitats  s'integra  en  el  procediment  d'atorgament  de  les
llicències sectorials mitjançant un informe ambiental de l'òrgan tècnic municipal o comarcal o, si és
procedent,  en  les  condicions  establides  per  al  règim de  comunicació  L'informe  ambiental  ha  de
contenir  les  determinacions  establertes  per  l'article  49 de la PCAA, i  també  el  control  ambiental
inicial i, si és procedent, els controls ambientals periòdics de l'activitat.

Únicament  les  activitats  que específicament  es  determinen en l'annex IV de la  PCAA, que en la
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives no estan subjectes a un
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règim de llicència, als efectes de la Llei 20/2009, estaran subjectes al règim de llicència ambiental del
seu títol III.

Les activitats incloses en la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives que es situen en un
espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat avaluació
d'impacte ambiental.

Les  activitats  regulades  per  la  legislació  d'espectacles  públics  i  activitats  recreatives  que  estan
incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres annexos de la Llei 20/2009, o que
formen part, queden sotmeses al règim d'intervenció ambiental.

6.4.7. Disposicions comunes als règims d'intervenció ambiental
L'autorització  i  la  llicència  ambientals  tenen  caràcter  operatiu  en  matèria  ambiental  per  al
funcionament de les activitats i no generen drets més enllà dels que s'estableixen en l'autorització o la
llicència mateixes i en la Llei 20/2009.

6.4.7.1. Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats

Se  sotmeten  a  una  intervenció  administrativa  les  modificacions  substancials  de  les  activitats  ja
autoritzades, i també les modificacions no substancials amb efectes sobre el medi ambient.

Es defineixen per reglament els paràmetres per a qualificar les modificacions com substancials o no
substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i segons els criteris
següents:

a) La dimensió de l'activitat o les activitats afectades.

b) La producció.

c) Els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d'aigua i energia.

d) El volum, el pes i el tipus dels residus generats.

e) La qualitat  i  la capacitat  regenerativa dels recursos  naturals de les àrees geogràfiques  que
poden ser afectades o les limitacions derivades de la declaració de zones de protecció especial
per la capacitat i la vulnerabilitat del medi.

f) El grau de contaminació produïda.

g) El risc d'accident.

h) La incorporació de substàncies perilloses o el fet d'augmentar l'ús.

i) L'acumulació de modificacions no substancials.

La modificació  substancial  d'activitats  de  l'annex I està  subjecta  a  l'autorització  i  a  la  declaració
d'impacte ambiental.

La modificació substancial d'activitats incloses en l'annex II està subjecta a la llicència ambiental.

La  persona  o  l'empresa  titulars  d'una  activitat  que  pretén  dur  a  terme  alguna  modificació  no
substancial  que  té  efectes  sobre  les  persones  o  el  medi  ambient  ho  ha  de  comunicar  a  l'òrgan
ambiental  competent  per  a  atorgar  l'autorització  o  la  llicència  ambientals,  o  bé  a  la  Ponència
Ambiental si es tracta de les activitats dels annexos I.3 i IV de la Llei 20/2009. Aquesta modificació
es pot dur a terme si l'òrgan ambiental la considera no substancial, o si aquest òrgan no manifesta el
contrari en el termini d'un mes.

Si  l'òrgan  ambiental  competent,  o  bé  la  persona  o  l'empresa  titulars,  considera  substancial  la
modificació  projectada,  no  es  pot  dur  a  terme  fins  que  no  s'hagi  atorgat  una  nova  autorització,
llicència ambiental o autorització substantiva, de conformitat amb el procediment determinat per la
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Llei  20/2009.  L'avaluació  pot  ser  parcial  o  total,  segons  si  la  modificació  afecta  una  de  les
instal·lacions que integren l'activitat,  afecta diverses o les afecta totes.  La modificació substancial
només pot ser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l'activitat.

Les modificacions  no substancials  que no tenen conseqüències  per  a les  persones  ni  per al  medi
ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.

S'ha d'informar l'Ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al règim de comunicació,
excepte  del  cas  de modificacions  que comportin  un canvi  d'annex de l'activitat,  les quals  queden
sotmeses al que s'exposa en aquest apartat.

6.4.7.2. Informe urbanístic

L'informe  urbanístic  establert  per  la  Llei  20/2009  s'ha  de  sol·licitar  a  l'Ajuntament  presentant  la
documentació fixada per reglament.

L'Ajuntament ha d'entregar l'informe urbanístic, en el termini màxim d'un mes, amb el contingut que
es  determini  per  reglament.  En el  cas  que  no  s'hagi  entregat  en  el  termini  indicat,  qui  sol·licita
l'autorització ambiental ho pot justificar amb una còpia de la sol·licitud de l'informe urbanístic i de la
documentació presentada a l'Ajuntament amb constància de la data de presentació, per a continuar la
tramitació de l'expedient.

Si l'informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s'ha emès, sempre que
s'hagi  rebut  abans  que  s'atorgués  l'autorització  ambiental,  l'òrgan  ambiental  del  departament
competent en matèria de medi ambient ha de dictar una resolució que pose fi al procediment i arxivar
les actuacions.

En  els  casos  d'activitats  subjectes  a  la  legislació  d'accidents  greus  o  que  tenen  algunes  de  les
substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en la legislació
d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la
sol·licitud ha de contenir la informació que determine l'esmentada legislació.

En el cas que es vulgui ubicar l'activitat en sòl no urbanitzable, l'informe urbanístic s'ha de pronunciar
sobre  la  possibilitat  d'autoritzar  l'activitat  de  conformitat  amb  la  legislació  d'urbanisme  i  el
planejament  urbanístic  aplicables.  L'Ajuntament  ha  de  fer  constar  en  l'informe  si  el  projecte
urbanístic,  o  el  pla  especial  corresponent,  ha  sigut  aprovat  o  no  per  a  condicionar  l'eficàcia  de
l'autorització ambiental a l'aprovació esmentada.

6.4.7.3. Actuacions de control ambiental inicial

En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, el control inicial té com a
objecte verificar:

a) L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació
del tècnic director de l'execució.

b) La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la llicència ambientals,
mitjançant l'acta de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental, llevat que,
per a les activitats dels annexos II i IV (Llei 20/2009), l'ajuntament encomani els controls inicials
als serveis tècnics municipals.

c)  Si  és  procedent,  la  documentació  referida  a assegurances  obligatòries  segons la  legislació
sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que l'entitat col·laboradora de l'Administració
Ambiental encarregada del control inicial, o, si és procedent, el personal tècnic municipal, comunica a
l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la persona titular de
l'activitat, i també les actuacions que fa falta dur a terme durant el procediment de posada en marxa de

156



l'activitat,  perquè  l'Administració  competent  i  les  persones  interessades  tinguin  coneixement.  La
durada  màxima  del  període  de  funcionament  en  proves  ha  de  ser  adequada  i  proporcional  a  les
característiques de l'establiment.

Finalitzat el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o ha
tingut  un resultat  desfavorable, el  funcionament de l'activitat  ha de cessar.  En aquests supòsits  es
poden establir  nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut  el termini  de
caducitat de l'autorització o la llicència ambientals.

L'entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental ha d'emetre l'acta de control inicial que habilita
la persona titular per a exercir l'activitat. En el cas que l'entitat col·laboradora no pugui emetre l'acta
de control favorable, ha d'emetre un informe per a justificar els incompliments detectats i no corregits,
d'acord amb les disposicions que es determinen per reglament.

En el  cas  que  es  detecti  que  la  posada  en  funcionament  de l'activitat  pot  comportar  una afecció
ambiental per al medi o per a les persones, l'entitat col·laboradora de l'Administració Ambiental ho ha
de  comunicar  a  l'Administració  competent  perquè  s'adoptin  les  mesures  provisionals  que  siguin
necessàries i la suspensió del control.

L'acta  de control  ambiental  inicial  verifica  el  compliment  de les  condicions  de l'autorització o la
llicència ambientals i ha de ser presentada a l'Administració competent en el termini màxim d'un mes
a comptar del final del control, habilita per a l'exercici de l'activitat i comporta la inscripció d'ofici en
els registres ambientals corresponents.

6.5. Les llicències annexes a les d'activitats

6.5.1. Les llicència d'obres
Aquesta  llicència  és  conseqüència,  normalment,  de  l'adequació  del  local  a  l'activitat  que  es  vol
exercir. Definir a la llicència d'obres com a llicència d'adequació, seria un terme molt genèric perquè
es tracta de realitzar treballs de construcció, modificacions de la distribució de les parets, sostres i
sòls, realitzar instal·lacions, edificar, etc. Per a realitzar aquests treballs és necessari el corresponent
permís d'obres i, per tant, és necessari un projecte previ. 

Si l'obra que es vol realitzar és de condicionament del local i no afecta l'estructura ni a les façanes
normalment  es  cataloga  d'obres  menors,  si  és  de  nova  construcció  o  el  condicionament  afecta
l'estructura o a les façanes aquestes es cataloguen d'obres majors. Una vegada aclarida la diferència
entre obra menor i obra major, si hi ha una qüestió que suscita polèmica i discussió és precisament la
que es deriva del fet si la llicència d'obres és prèvia a la d'obertura (d'activitat) o al contrari.

Està  clar  que  en  última  instància,  si  hi  ha  responsabilitat  serà  de  l'administració  municipal  que,
coneixedora  de  la  problemàtica  que  produeix  atorgar  llicències  d'obra  per  a  activitats  que
posteriorment  no  es  puguin  autoritzar  amb  els  consegüents  perjudicis  que  es  deriven  per  a
l'administrat, hauria de denegar les llicències d'obres que es sol·liciten quan el seu fi clarament sigui
establir una activitat comercial  o industrial,  sense que prèviament aquesta hagi obtingut l'oportuna
llicència  d'obertura.  La  problemàtica  sorgeix  de  l'Art.  22.3  del  Reglament  de  Serveis  de  les
corporacions locals de 17 de juny 1955, vigent i modificat parcialment pel Reial Decret 2009/2009, de
23 de desembre) que dicta: “Quan, d'acord amb el projecte presentat, l'edificació d'un immoble es
destina específicament a establiment  de característiques determinades,  no es concedirà el permís
d'obres sense l'atorgament de la llicència d'obertura, si fóra procedent.”

Això ha generat un ampli  conjunt  d'interpretacions jurisprudencials,  que en uns casos la llicència
d'obertura és la que ha de condicionar a la d'obres i en altres el condicionament és recíproc entre
llicències d'obres i d'obertures i la discussió sobre quina d'elles ha de condicionar més a l'altra, és un
problema que no admet una solució general  i  prèvia; això és diferenciable per les circumstàncies

157



concurrents en cada obra i en el coneixement que tingui l'òrgan que autoritza del subsegüent destí
específic per al que van ser projectades i construïdes.

Per  a  establir  un  ordre,  considerant  la  varietat  d'activitats  comercials,  industrials  i  recreatives
existents, i considerant allò que s'ha exposat en apartats anteriors, podem fer la següent classificació
sobre  el  binomi  obres-llicència  d'obertura,  establint  com condiciona  el  grau  de  classificació  de
l'activitat, així tenim:

- Activitats que no precisen autorització prèvia.

- Activitats que precisen autorització prèvia.

6.5.1.1. Obres d'activitats que no precisen autorització prèvia

Aquest  seria  el  cas  més  senzill  i  atenent  a  les  característiques  d'aquestes  activitats,  en  les  que
l'execució  d'obres  serà  pràcticament  innecessària  o  supèrflua  revestint  el  caràcter  d'obra  menor
(condicionament de local, reparacions en instal·lacions, revestiments, aparadors, etc.) en principi no
és  causa  de  conflicte  el  que  s'atorgui  una  llicència  d'obres  per  a  tal  fi  (condicionament...)  i
posteriorment es sol·liciti la d'obertura. 

6.5.1.2. Obres d'activitats que precisen autorització prèvia

En aquestes  haurem de distingir  dues  fases,  una primera,  consistent  en el  procediment  inicial  de
tramitació  de  l'expedient  amb  la  classificació  de  l'activitat  amb  la  imposició  de  les  mesures
correctores, en aquesta fase s'aclareixen els problemes d'índole urbanística que comporta l'activitat
subjecta a llicència. La segona, s'inicia a partir que l'activitat ha sigut classificada. Arribats aquest
punt, l'actuació de l'Administració ha de materialitzar-se a autoritzar la instal·lació de l'activitat com a
actuació prèvia a la seva posterior comprovació i inspecció per part de l'Ajuntament, per a finalment
concedir la llicència d'obertura o posada en marxa.

Serà  amb  la  llicència  d'instal·lació  quan  es  concedeixi  la  llicència  d'obres  com a  requisit  per  a
executar les obres i instal·lacions previstes en el projecte, realitzar les comprovacions de tota índole
que hagin de realitzar-se (soroll, electricitat, aigua, mesures de seguretat, etc.). Serà necessari que es
sol·liciti conjuntament la llicència d'obertura i la d'obres, i que el projecte reculli les obres a realitzar.
Si  per  qualsevol  raó  el  tècnic  redactor  no  pogués  dur  a  terme  ambdós  projectes,  l'expedient  es
paralitzarà  quan  l'activitat  quedi  classificada  i  assenyalades  les  mesures  correctores.  En  aquest
moment  es  requerirà  al  promotor  perquè  sol·liciti  llicència  d'obres  presentant  el  projecte  tècnic
subscrit per tècnic competent, es tramitarà aquesta llicència i, concedida la mateixa i executades les
obres,  seguirà  l'expedient  el  seu  curs  (comprovació  d'instal·lacions,  mesures  correctores,  etc.),
atorgant-se finalment la llicència d'obertura o posada en marxa.

Veiem  que  és  un  procediment  en  dues  fases  (llicència  i  obres)  i  en  tres  temps:  expedient  de
qualificació, expedient d'obres i expedient de posada en marxa o obertura Com a punt final en l'Art.
77.4 (llicència d'edificació per a usos i activitats determinades), del Decret 179/1995, de 13 juny, pel
que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (RODES), s'estableix que
“en cap cas  s'atorgarà  la llicència  d'obres  sense la  concessió  prèvia  o simultània  de la relativa a
l'activitat”. Per tant, la llicència d'obres no s'haurà d'atorgar mai de forma autònoma i independent de
la  llicència  d'obertura,  encara  que  sí  es  pot  accedir  a  això  sempre  que  el  sol·licitant  renuncii  a
qualsevol  tipus  d'indemnització  per  dany o  perjudici  que  pugui  patir  com a  conseqüència  de  la
denegació de la llicència d'obertura, malgrat de l'execució de les obres per a una activitat concreta.

6.6. La tramitació de projectes específics d'instal·lacions industrials
Les instal·lacions industrials apareixen en els establiments per a condicionar l'activitat, en les que són
necessaris generalment subministraments d'energia i aigua etc., això condueix que han d'existir i han
de regularitzar-se per a la concessió de la llicència d'obertura i posada en marxa de les instal·lacions
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(aigua, aire, fred, electricitat,  gas, aparells  elevadors, etc.) i  han de complir  amb els requisits  que
estableixen els diferents reglaments que les regulen. Segons les instal·lacions, en alguns casos, són
imprescindibles la realització de projectes tècnics d'instal·lació, uns per motius de potència i altres per
seguretat,  els  esmentats  projectes  d'instal·lacions  es  tramiten  de  manera  diferent  del  projecte  de
llicència d'obertura, utilitzant per a la qual cosa l'òrgan de l'administració que regula la instal·lació
davant la Generalitat de Catalunya (Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, etc.). 

L'administració  té  dos  papers  fonamentals  el  primer  és  crear  entorns  favorables  per  al
desenvolupament i el segon és garantir que aquests es duen a terme minimitzant el risc d'un impacte
negatiu sobre la salut,  la seguretat  i el  medi ambient.  El primer és beneficiós per al creixement i
l'ocupació, el segon determina la intervenció administrativa, en el sentit reglamentari i normatiu, i pot
arribar  a  ser  un  element  condicionant  per  a  la  realització  d'iniciatives  econòmiques.  Per  a  una
indústria, els factors que determinen aquesta intervenció són:

• L'ús dels recursos energètics i matèries primeres.

• La utilització d'una ubicació física.

• El funcionament d'unes instal·lacions i la dedicació d'uns recursos humans.

• La producció i comercialització d'uns productes o serveis.

• El risc d'un impacte negatiu sobre les persones i les coses.

Cada un d'aquests aspectes implica la necessitat d'iniciar un conjunt de tràmits per a complir amb els
requisits  tècnics  i  documentals  davant  dels  departaments  que  hagin  d'intervenir  com poden  ser:
Indústria,  Comerç i Turisme; Agricultura,  Ramaderia i  Pesca; Sanitat i/o Medi ambient.  I cada un
d'aquests  tràmits  correspon  a,  com a  mínim,  una  normativa  específica  o  conjunt  de  normatives
específiques.

Les instal·lacions de seguretat s'han d'inscriure, bé en un organisme de control o a l'Oficina de Gestió
Empresarial (OGE). Les instal·lacions que s'han d'inscriure a l'OGE són:

Establiments afectats per la legislació d'Accidents Greus.

Instal·lacions de RX per a ús mèdic.

Instal·lacions radioactives.

Instal·lacions de règim especial.

Instal·lacions de gas que requereixen autorització administrativa.

Activitats  de  conducció,  distribució  i  emmagatzemament  de  gas  canalitzat.  També  a  la
legalització dels dipòsits fixos de GLP (gas liquat de petroli) que subministren a instal·lacions de
distribució de gas per canalització i els dipòsits fixos de GLP que tinguin una capacitat de més de
13 m3.

Les instal·lacions que s'han d'inscriure en un Organisme de Control són:

Aparell de tipus únic de gas.

Instal·lacions d'aparells elevadors.

Ascensors, grues torre, grues autopropulsades i plataformes elevadores verticals.

Instal·lacions d'aigua.

Instal·lacions de gas.

Instal·lacions d'electricitat (Les línies d'alta tensió es tramitaran a través de l'OGE).

Instal·lacions d'equips a pressió.
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Instal·lacions tèrmiques als edificis.

Calefacció, climatització i ACS.

Instal·lacions de fred industrial.

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics.

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes petrolífers.

Per  a  entrar  en funcionament,  les  instal·lacions  han  de  complir  unes  condicions  determinades  en
relació amb:

La seguretat de les persones i els béns.

L'assegurament  del  seu  funcionament  normal  i  la  previsió  de  les  pertorbacions  en  altres
instal·lacions i serveis.

La fiabilitat tècnica i l'eficiència econòmica.

Els tràmits  administratius  necessaris  per a l'entrada en funcionament  de les instal·lacions canvien
d'acord amb la tipologia i el grup al qual pertanyen les instal·lacions. Les instal·lacions, en funció de
les  característiques  i  utilització  que  es  faci  del  producte,  requereixen  autorització  administrativa
prèvia i comunicació posterior a l'òrgan tècnic competent de l'Administració, o només comunicació
posterior a l'esmentat òrgan competent una vegada construïda.

La tipologia de tràmits que poden afectar els projectes d'instal·lacions específiques són:

• Tràmit amb autorització administrativa: L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció per part
d'una empresa pública o privada de l'autorització administrativa prèvia per a la posada en servei
d'una instal·lació per a l'ús, emmagatzemament, transport i/o distribució d'energia. L'autorització
administrativa  prèvia  es  refereix  a  les  característiques,  construcció  o  modificació  de  les
instal·lacions necessàries per a complir els requisits que marca la normativa vigent.

• Tràmit amb requeriment de comunicació a l'Administració: Es tracta d'instal·lacions que, no
sent  necessària  l'autorització  administrativa  prèvia,  sí  que  han  de  realitzar  un  tràmit  de
comunicació a l'Administració.

• Tràmit sense autorització administrativa: Una vegada acabada la instal·lació i abans de la seva
posada en marxa, fa falta presentar davant les entitats d'Inspecció i Control la documentació on
es  fixen  una  sèrie  de  variables  tècniques  i  al  mateix  temps  es  determinen  les  persones
responsables  que  han  intervingut  (Tècnics  competents,  instal·ladors,  organismes  de  control,
titular – usuari,...)

6.7. La supervisió col·legial.
Tradicionalment, perquè el projecte tècnic, com a document sigui reconegut i tingui caràcter públic ha
de  ser  visat.  La  Llei  2/1974  de  Col·legis  Professionals  afirma,  en  l'article  3.2:  que  “és  requisit
indispensable  per  a  l'exercici  de  les  professions  col·legiades  trobar-se  incorporat  al  col·legi
professional  corresponent”;  i  en l'article  5:  “Correspon als col·legis professionals  l'exercici  de  les
següents funcions en el seu àmbit territorial:... q) Visar els treballs professionals dels col·legiats, quan
així s'estableixi  expressament en els estatuts generals.  El visat no comprendrà els honoraris  ni les
altres condicions contractuals la determinació de les quals es deixa al lliure acord de les parts”.

El visat de treballs professionals per part dels diferents col·legis professionals d'enginyers significava:

l'acreditació del treball professional de què es tracta, que compleix els requisits formals que li
són propis, té la presentació adequada i defineix prou el seu objecte, que és de la competència
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tècnica de l'enginyer que subscriu el projecte, que compleix la normativa col·legial d'aplicació i
que segueix el compliment de la normativa específica aplicable a l'objecte del treball.

En principi,  els col·legiats havien de sotmetre, de conformitat  amb els estatuts col·legials, al visat
col·legial la totalitat  dels seus treballs professionals i les seves modificacions, ja fossin realitzades
totalment o parcialment. El col·legi professional obligava als seus associats a visar els treballs, encara
que el promotor fos una administració pública, emparat per la legislació  sobre col·legis professionals.
La  Llei  2/1974  de  Col·legis  Professionals  i  la  legislació  autonòmica  corresponent,  obliguin  els
professionals a col·legiar-se; a més els estatuts i la resta de normes col·legials podien obligar al visat.

Els  estatuts  generals  dels  col·legis  oficials  d'enginyers  assenyalen  com a  funció  dels  mateixos  el
realitzar  el  reconeixement  de  signatura  o  el  visat  de  projectes  informes,  dictàmens,  valoracions,
peritatges i la resta de treballs que duen a terme els Enginyers en l'exercici de la seva professió, i com
a obligació dels col·legiats sotmetre al visat del Col·legi Oficial corresponent tota la documentació
tècnica o facultativa que subscriu en l'exercici de la seva professió.

El visat és l'examen o reconeixement d'un projecte tècnic per a constatar la identitat i habilitació legal
del  tècnic  autor,  és  a  dir,  que el  projecte  és  de qui  ho signa i  que aquest  és  tècnic  degudament
col·legiat, trobant-se en l'exercici legítim de la professió. També serveix per a vigilar la correcció i
integritat formal de la documentació integrant del projecte, d'acord amb la legislació vigent al cas.

Constitueix  també,  el  visat,  un control  de  la  titulació  i  col·legiació,  condicions  necessàries  per  a
l'exercici de la professió evitant així l'intrusisme professional (per la via del control de no titulats i no
col·legiats) i, si és necessari, el compliment de sancions personals impedint d'aquesta manera que qui
es trobi suspens, temporal o definitivament, en l'exercici de la professió, per la comissió d'infraccions
disciplinàries o generals, pugui burlar el compliment de la sanció.

El visat comprèn l'examen de la correcció i integritat formal de la documentació del treball, correspon
al Col·legi Oficial la verificació del contingut formal del projecte, però no pot substituir la tasca del
professional i denegar el visat per discrepància sobre la concepció tècnica del projecte. El visat és una
forma d'avaluar els mínims de qualitat del treball professional.

La incorporació al Col·legi, obligatòria per a l'exercici de la professió, determina que els Enginyers
(igual que altres professionals) queden en una relació de subjecció especial amb una sèrie de drets
com col·legiats, i de deures, com a professionals. Un d'aquests deures, recollits normalment en els
Estatuts, és sotmetre tots els seus treballs professionals al visat, configurant-se la seva inobservança
com a falta disciplinària greu.

6.7.1. El Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial 
obligatori

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, inclou la reforma de la Llei 2/1974, de
13 de febrer, sobre col·legis professionals.

L'article 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, derivat de la reforma anterior, regula el contingut del
visat i la responsabilitat del col·legi professional derivada de l'exercici de la seva funció de visat, i
configura el visat com un instrument voluntari, encara que atorga al Govern la potestat d'establir els
treballs professionals que exigeixen visat obligatori. El Reial Decret 1000/2010 sobre visat col·legial
obligatori  justifica  que “en cada un dels treballs  esmentats  en l'article 2 d'aquest  Reial  Decret  ha
quedat acreditada la necessitat que estigui sotmès obligatòriament al visat col·legial atès que hi ha una
relació de causalitat directa entre el treball professional i l'afectació de la integritat física i seguretat
de les persones, i la seva proporcionalitat atès que el visat és el mitjà de control més proporcionat,
tenint en compte els diferents instruments de control possibles.
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En la  ponderació  d'aquesta  necessitat  i  proporcionalitat,  aquest  Reial  Decret  ha  tingut  present  la
situació actual dels mitjans de control,  molt superiors als existents en 1931, moment en què es va
instituir  el  visat  col·legial  com  un  instrument  de  control  pels  col·legis  professionals  per  a
determinades obres. Així, es disposa de professionals amb una suficient preparació i conscients de la
seva  responsabilitat;  d'una  millor  regulació  de  les  activitats  econòmiques,  en  especial  de  les  que
incorporen més riscos;  de normativa de seguretat en el treball  o de seguretat industrial,  inexistent
dècades enrere;  de mercats  d'assegurances desenvolupades;  d'entitats  que duen a terme tasques  de
certificació  i  control;  d'administracions  públiques  que  incorporen  de  manera  creixent  les  noves
tecnologies i més eficàcia en la seva actuació supervisora, i també d'un sistema legal i institucional de
defensa del consumidor que s'ha desenvolupat en les últimes dècades. En definitiva, la qualitat dels
treballs professionals té plenes garanties que, a més, s'intensifiquen amb les reformes dutes a terme,
per exemple, en regular que els col·legis hagin de mantenir un registre actualitzat de professionals
col·legiats, accessible als usuaris, o tenir un servei d'atenció als consumidors.”

El que disposa el Reial Decret 1000/2010 no obsta perquè pugui haver-hi altres treballs professionals
que  es  sotmetin  a  visat  col·legial  quan  així  ho  sol·liciti  voluntàriament  el  client,  inclosa
l'Administració pública quan actui com a tal.

D'altra banda, es pot destacar el que preveu la Llei 25/2009, de 22 de desembre i el Reial Decret
1000/2010, que dictaminen que les administracions públiques tenen, en exercici de la seva autonomia
organitzativa i en l'àmbit de les seves competències, autonomia per a decidir cas a cas per a un millor
compliment de les seves funcions, establir amb els col·legis professionals o altres entitats els convenis
o contractar els serveis de comprovació documental, tècnica o sobre el compliment de la normativa
aplicable que considerin necessaris relatius als treballs professionals.

Segons  el  RD  1000/2010  és  obligatori  obtenir  el  visat  col·legial  únicament  sobre  els  treballs
professionals relacionats amb l'enginyeria industrial següents:

a) Projecte d'execució d'edificació. A aquests efectes, s'entén per edificació el que preveu l'article
2.1  de  la  Llei  38/1999,  de  5  de  novembre,  d'ordenació  de  l'edificació.  L'obligació  de  visat
comprèn les obres que requereixin projecte d'acord amb l'article 2.2 de l'esmentada Llei.

b) Certificat de final d'obra d'edificació, que ha d'incloure la documentació que preveu l'annex
II.3.3 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
A aquests efectes, s'entén per edificació el que preveu l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre,  d'ordenació de l'edificació.  L'obligació de visat comprèn les obres que requereixin
projecte d'acord amb l'article 2.2 de l'esmentada Llei.

c) Projecte d'execució d'edificació i certificat final d'obra que, si és procedent, s'han d'aportar en
els procediments  administratius  de legalització d'obres i  edificació,  d'acord amb la normativa
urbanística aplicable.

6.8. Execució de l'obra
Consisteix bàsicament en la materialització del projecte tècnic d'obres i instal·lacions, incloent les
activitats de contractació,  una vegada concedida la corresponent  llicència d'obres i/o instal·lacions
atorgada pel municipi o administració competent. En aquest punt es posa de manifest l'eficàcia del
projecte executiu, i el grau de correlació del mateix amb el començament dels treballs que prèviament
estan programats que han de ser executats pels industrials que s'hagin contractat per a portar-los a
terme.

En el procés d'execució s'han de prendre les mesures de supervisió que es van establir en la fase de
coordinació i en el cronograma d'operacions dels treballs i en concordança amb la direcció facultativa.

Una vegada que s'ha realitzat la instal·lació, a l'empara de la corresponent llicència, ens trobem en la
penúltima fase del procediment, consistent en la comprovació que ha de realitzar l'Administració o
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Organisme Competent  de l'activitat  o  instal·lació,  a  fi  de  verificar  el  compliment  de  les  mesures
correctores  imposades,  així  com de l'execució  del  projecte  tècnic  que va servir  de  base  per  a  la
concessió de la llicència d'instal·lació o provisional. La visita de comprovació pot fer-se d'ofici o a
instància de l'interessat, mitjançant requeriment que formuli sol·licitant la inspecció de l'establiment.

De la visita de comprovació s'aixecarà acta, en la que es procedirà a la concessió de la llicència o
autorització definitiva de la instal·lació o al contrari comunicarà la necessitat que es realitzi l'esmena
de deficiències que hagin pogut detectar-se. En aquest cas es traslladarà a l'interessat per a la seva
correcció en el termini que s'assenyale. En aquest cas, es realitzarà una segona visita d'inspecció per a
la comprovació pertinent.

6.9. Conclusions del capítol
Els tràmits administratius necessaris per a l'entrada en funcionament de les instal·lacions (en el cas de
llicències municipals i llicències per a subministrament d'energia) canvien d'acord segons la tipologia
i el grup al qual pertanyen les instal·lacions o activitats projectades. Les instal·lacions, en funció de
les seves característiques  poden necessitar,  o no, autorització administrativa prèvia o comunicació
posterior.

Els departaments  de l'administració pública  que tenen a càrrec seu la realització d'obres disposen
d'oficines de supervisió de projectes. Les oficines i, per tant els tècnics, de supervisió de projectes
tenen com a funcions principals comprovar que s'han tingut en compte les disposicions generals de
caràcter  legal  o  reglamentari,  així  com la  normativa tècnica  aplicable  a  cada  tipus  de projecte;  i
verificar que el projecte conté l'estudi de seguretat i salut (o l'estudi bàsic de seguretat i salut, si és
necessari).

A  més  les  oficines  de  supervisió  de  projectes  també  tenen  l'obligació  d'examinar  els  estudis
informatius,  avantprojectes  i  modificacions  de  projectes,  demanant  els  aclariments,  ampliacions
d'estudis o rectificacions que creguin oportunes i exigint l'esmena dels defectes observats.

Els informes de les oficines de supervisió de projectes han de declarar  expressament que l'estudi,
projecte o modificació l'aprovació dels quals es proposa, reuneix els requisits exigits per la legislació
vigent d'aplicació. Si s'adverteixen defectes en el projecte es torna el projecte al seu autor perquè
procedeixi a la rectificació. Una vegada corregits els defectes advertits, l'informe de supervisió positiu
s'incorpora a l'expedient de llicència d'activitats.

Tot  i  que  encara  es  tracta  d'un  cas  poc  freqüent,  en  l'àmbit  municipal,  algunes  administracions
públiques  utilitzen  empreses  consultores  externes  que  actuen  com  a  oficines  de  supervisió  de
projectes. En canvi és un cas molt freqüent en l'àmbit de la tramitació i gestió de projectes específics
d'instal·lacions amb la intervenció en el procés dels Organismes de Control.

Si el projecte afecta tercers o la seva execució es realitza en sòl de domini públic l'article 86 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJAP) planteja la possibilitat de donar audiència a tots els possibles afectats habilitant un període
d'informació  pública.  L'esmentat  article  especifica:  “L'òrgan  a  qui  correspongui  la  resolució  del
procediment,  quan  la  naturalesa  d'aquest  ho  requereixi,  podrà  acordar  un  període  d'informació
pública....  Els  qui  presenten  al·legacions  o observacions  en  aquest  tràmit  tenen  dret  a  obtenir  de
l'administració  una  resposta  raonada,  que  podrà  ser  comú  per  a  totes  aquelles  al·legacions  que
plantegen qüestions substancialment iguals...”. 

L'aprovació del projecte implica la declaració de llicència per a l'execució del projecte. Si l'activitat o
instal·lació a executar necessita obres, és necessari sol·licitar llicència. Les restants infraestructures
(les instal·lacions d'energia, etc.) no estan subjectes a llicència municipal. 

Quan  siguin  necessàries  diferents  llicències  municipals  per  diverses  actuacions  directament
relacionades entre si, s'han de tramitar, si es pot, en un només expedient, sense perjudici de presentar-
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se la  documentació  tècnica que correspongui a cada una d'elles,  això vol  dir  que si  una activitat
necessita permís de llicència d'obertura i permís d'obres aquests han de ser cursats al mateix temps, si
cap  altra  norma  no  preveu  el  contrari.  L'interessat  pot  sol·licitar  la  iniciació  de  l'expedient  en
qualsevol de les oficines amb competència en la tramitació d'alguna de les llicències i han d'indicar
l'oficina única amb la qual s'ha de relacionar amb posterioritat.

Quan per a l'atorgament  d'una llicència  sigui necessari  comptar amb certificats,  informes,  o altres
documents previs que emanen de la mateixa corporació, l'oficina que tramiti l'expedient principal els
ha de demanar  directament,  i  comunicar-ho a  l'interessat.  Quan una llicència  o autorització  sigui
condició necessària  per a l'atorgament  d'una altra  posterior,  el  tràmit  per a la concessió d'aquesta
s'inicia una vegada hagi sigut atorgada la primera.

Tots els tràmits administratius que poden afectar un projecte d'instal·lacions estan sotmeses a règims
de  tramitació  perfectament  definits  per  la  legislació  vigent,  quedant  establerts  (tamb´çe  per  la
legislació) els organismes implicats que intervenen en el procés.

6.10. Lectura  complementària  del  capítol:  l'Oficina  de  Gestió
Empresarial
El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, a finals de 1990, l'Oficina de Gestió Unificada
(OGU) per activitats empresarials, amb un doble objectiu: 

concentrar en un únic punt tots el procediments que afectaven a una activitat industrial
(finestreta única);     

resoldre'ls amb celeritat.

Amb el primer objectiu es pretenia simplificar el compliment reglamentari garantint la preservació de
la seguretat, la salut i el medi ambient. El segon objectiu pretenia reduir els terminis per obtenir els
permisos per a iniciar les activitats i s'aconseguí dotant a l'OGU de capacitat per a resoldre de manera
immediata la majoria dels tràmits que s'hi presenten.

En el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball i Indústria
l'OGU va canviar de nom i des de llavors és l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) funciona com a únic punt de tramitació per a les empreses i
que  a  través  de  la  resolució  immediata  i  la  simplificació  dels  tràmits,  la  proximitat  i  les  noves
tecnologies,  dona  servei  a  empresaris  i  professionals  i  els  facilita  l'acompliment  de  les  seves
obligacions davant l'Administració.

L'OGE actualment gestiona, de manera unificada, d'una banda els tràmits que cal iniciar per la posada
en marxa o modificació substancial d'una activitat industrial o turística i que són competència d'una
sèrie de Departaments de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt de tràmits per les instal·lacions que es poden fer a l'OGE són:

6.10.1.     Aigua, gas i electricitat  
  La  instal·lació  i  la  posada  en  marxa  de  les  instal·lacions  de  subministrament  d'aigua,  de  gas  i
d'electricitat  han  de  ser  realitzades  per  empreses  autoritzades.  D'altra  banda,  els  titulars  de  les
instal·lacions han de sol·licitar a l'Administració la corresponent autorització per la posada en marxa i
han de superar les revisions tècniques periòdiques corresponents.
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6.10.1.1.     Aigua

    Les instal·lacions de subministrament d'aigua han de ser realitzades d'acord amb el codi tècnic de
l'edificació vigent. Un cop fetes, heu d'omplir i lliurar a la companyia subministradora el corresponent
butlletí de reconeixement.  

6.10.1.2.    Gas

    Tràmits  i  condicions  que  han  de  complir  els  sistemes  d'emmagatzematge  i  distribució  de
combustibles  gasosos,  les empreses  que volen comercialitzar  gas natural,  els  aparells  de gas i  les
instal·lacions receptores o de dipòsits de gasos liquats del petroli.  

6.10.1.3.    Electricitat

    Les  instal·lacions  de  generació  i  distribució  d'electricitat  han  d'obtenir  les  corresponents
autoritzacions per la seva posada en marxa i han de superar les inspeccions tècniques pertinents.  

6.10.2.     Ascensors i grues  
Per tal de garantir les condicions de seguretat dels aparells elevadors establertes per la normativa s'han

de legalitzar a través d'un organisme de control autoritzat. Existeixen diversos tipus d'aparells elevadors:

Ascensor: Aparell d'elevació instal·lat permanentment en edificis o construccions, que serveix nivells
definits,  amb  un  habitacle  que  es  desplaça  al  llarg  de  guies  rígides  i  la  inclinació  del  qual  sobre
l'horitzontal és superior a 15 graus, i que està destinat al transport:

•  de persones.

•  de persones i objectes.

• només d’objectes, si l’habitacle és accessible i una persona hi pot entrar sense dificultat,
i si està proveït d'elements d’accionament situats dins de l’habitacle.

    Grua torre desmuntable: concebuda per la seva utilització en les obres de construcció o altres
aplicacions,  dissenyada  per  a  suportar  freqüents  muntatges  i  desmuntatges,  així  com trasllats  entre
diferents emplaçaments.

    Grua autopropulsada: aparell d'elevació de funcionament discontinu destinat a elevar i distribuir
càrregues en l'espai suspeses d'un ganxo o de qualsevol altre accessori d'aprehensió. Compta amb mitjans
de  propulsió  i  conducció  propis  o  que  formen  part  d'un  conjunt  amb  els  esmentats  mitjans  que
possibiliten el seu desplaçament per vies públiques i terrenys.

D'acord  amb  la  legislació,  els  aparells  que  anteriorment  tenien  la  consideració  de  plataformes
elevadores verticals, actualment tenen la consideració d'ascensors a tots els efectes.

6.10.3.     Calefacció, climatització i fred industrial  
   Les  empreses  que  fan  instal·lacions  tèrmiques  i  de  fred  industrial  han  d'inscriure's  al  registre
RASIC.  D'altra  banda,  les  empreses  i  els  professionals  que  instal·len  o  revisen  equips  de  gasos
fluorats han d'obtenir el certificat oficial corresponent.

6.10.3.1. Instal·lacions tèrmiques en els edificis

    Les instal·lacions tèrmiques de generació de calor o fred en edificis només poden ser executades
per les empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya (RASIC).  
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6.10.3.2.Instal·lacions de fred industrial

    Les  empreses  de sistemes frigorífics  que fan instal·lacions de fred industrial  s'han d'inscriure
inscrites  en  l'àmbit  corresponent  del  Registre  d'Agents  de  la  Seguretat  Industrial  de  Catalunya
(RASIC).  

6.10.3.3.Gasos fluorats

    Les  empreses  i  els  professionals  que  instal·len,  mantenen  o  revisen  equips  de  refrigeració,
climatització i  de protecció contra incendis han d'obtenir  un certificat  oficial  que acredita  la seva
capacitat per a manipular els gasos fluorats.  

6.10.4. Energies renovables i règim especial
Les  energies  renovables  s'obtenen  a  partir  de  fonts  naturals  virtualment  inesgotables  perquè  són
capaces de regenerar-se per mitjans naturals. L'activitat de producció d'aquest tipus d'energia elèctrica
té la consideració de producció en règim especial quan es realitza en instal·lacions amb una potència
instal·lada que no superi els 50 MW i s'acompleix alguna de les condicions següents:

    Quan hi  intervenen autoproductors  que emprin la cogeneració  o altres  formes  de
producció  d'electricitat  associades  a  activitats  no  elèctriques,  sempre  que  suposin  un
rendiment energètic alt.

    Quan  s'utilitza  com  a  energia  primària  alguna  de  les  energies  renovables  no
consumibles, biomassa o qualsevol tipus de biocarburant, sempre i quan el seu titular no
realitzi activitats de producció en règim ordinari.

    Quan s'utilitza com a energia primària residus no renovables. També té la consideració
de producció en règim especial la producció d'energia elèctrica des de les instal·lacions
de tractament i reducció de residus dels sectors agrícola, ramader i de serveis, amb una
potència instal·lada igual o inferior a 25 MW, quan suposin un rendiment energètic alt.

6.10.4.1. Energia fotovoltaica

    Les  instal·lacions  fotovoltaiques  utilitzen  la  radiació  solar  com a  energia  primària  per  a  la
producció  d'energia  elèctrica.  Han  de  sol·licitar  a  l'Administració  la  posada  en  marxa  de  les
instal·lacions.  També n'han de comunicar  l'alta,  l'ampliació,  la modificació o reforma, el canvi de
titular i la baixa.  

6.10.4.2.Parcs solars

    Agrupacions de diverses instal·lacions fotovoltaiques que evacuen l'energia produïda a un mateix
punt de connexió amb la xarxa elèctrica  en alta tensió.  Tràmits  per a obtenir  l'autorització per la
posada en marxa, la modificació, reforma o canvi de titular dels parcs solars.  

6.10.4.3.Parcs eòlics

    Les empreses que volen aprofitar  l'energia del vent per produir  electricitat  han de sol·licitar  a
l'Administració l'autorització per ubicar torres de mesurament de vent, per la seva inclusió al REPE i
per la modificació, reforma i posada en marxa dels parcs eòlics.  

6.10.4.4.Cogeneracions, centrals (hidroelèctriques, tèrmiques, biomassa)

    Tràmits, sol·licituds, formularis i normativa relacionats amb les centrals de cogeneració, tèrmiques i
hidroelèctriques,  així  com  les  que  utilitzen  biomassa  procedent  de  residus  com  a  combustible
principal per la generació d'energia.  

166



6.10.5. Equips a pressió
Les  instal·lacions  d'equips  a  pressió  estan  formades  per  elements  destinats  a  la  producció,
emmagatzematge,  transport  i  utilització de fluids  de pressió  en un mateix local  o  zona de treball
degudament delimitada. De la posada en funcionament de les instal·lacions se n'ha de responsabilitzar
una única empresa instal·ladora.

Les instal·lacions poden ser de dues classes:

    Les de classe 1 tenen un risc menor i la documentació tècnica de la instal·lació ha de
ser  signada  per  la  persona  autoritzada  de  l'empresa  instal·ladora  inscrita  que  l'hagi
executat.

    Les instal·lacions de classe 2 són més complexes i tenen més risc. Per tant, requereixen
la intervenció d'un tècnic titulat competent per l'elaboració del projecte i la certificació
final d'obra.

En tots els casos les instal·lacions d'equips a pressió han de ser legalitzades per una entitat d'inspecció
i control que garanteixi les seves condicions de seguretat.

6.10.6.   Instal·lacions contra incendis

6.10.6.1.Prevenció d'incendis

Un dels aspectes clau que heu de tenir en compte a l’hora de construir o d'instal·lar un negoci és el
coneixement  dels  riscos  associats  al  desenvolupament  de  l'activitat.  Entre  els  riscos  més  freqüents
relacionats amb els usos i activitats quotidians, destaca el risc d’incendi. Per poder tractar-lo, primer cal
que es determini  el  risc que comporta  l'ocupació o l'ús de l'edifici,  que es prenguin les mesures  per
minimitzar-lo fins als nivells socialment acceptables i que, en cas que el risc es manifesti, s'apliquin les
mesures necessàries per mitigar-lo.

A la pràctica, això implica que els responsables dels establiments, les activitats, les infraestructures i
els edificis han d'acreditar que els han construït i que els usen de manera que s'hi garanteix el nivell de
seguretat establert per la normativa tècnica d'aplicació.

En  aquest  sentit,  els  establiments,  les  activitats  i  els  edificis  poden  estar  subjectes  al  control
administratiu  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d'incendis  per  part  dels  seus  ajuntaments  i  de  la
Generalitat, depenent del risc associat a l'activitat o a l'ús que s'hi exerceix. La intervenció en matèria
d'incendis es concreta en:

    Intervenció prèvia: control preventiu.

    Intervenció de comprovació: acte de comprovació.

    Intervenció posterior a l'inici de l'activitat: possibilitat d'inspecció per part de l'Administració.

Els  projectistes,  particulars  i  l'administració  local  poden  informar-se  en  matèria  de  seguretat  i
prevenció d'incendis,  així  com del  seu compliment  normatiu posant-se en contacte  amb el  Servei  de
Prevenció  de  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d'Incendis  i  Salvaments.  Aquesta  unitat
s'encarrega  de  realitzar  el  control  preventiu  en  els  supòsits  d'establiments,  activitats,  edificis  i
infraestructures de major risc. Alhora, comparteix amb els ens locals la competència i la capacitat de fer
inspeccions en l'àmbit  de la prevenció i  la seguretat  en matèria d'incendis en establiments,  activitats,
edificis i infraestructures.
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6.10.6.2.Instal·lacions contra incendis

   Les  instal·lacions  de protecció  contra  incendis  garanteixen  uns elevats  nivells  de  seguretat  en
matèria  d'incendis  en  els  establiments,  les  activitats,  les  infraestructures  i  els  edificis,  amb
independència que siguin de titularitat pública o privada, evitant que es produeixi el foc o reduint les
seves conseqüències en cas d'iniciar-se.

Tot  allò  relacionat  amb  la  prevenció  dels  incendis  correspon  a  l'Administració  municipal  i  el
Departament d'Interior. Amb tot, les empreses que es dediquen a la instal·lació o al manteniment de
sistemes de protecció contra incendis han de comunicar l'inici de la seva activitat a la xarxa de centres
de l'Oficina de Gestió Empresarial.

6.10.7. Productes químics i petrolífers
Abans de la posada en servei d'una instal·lació de productes petrolífers o químics, o abans de la seva
reforma,  el  titular  o la persona que el  representi  ha de presentar  a les oficines  de l'organisme de
control autoritzat la corresponent documentació.

Per  la  seva  banda,  l'organisme  de  control  ha  de  comprovar  que  la  documentació  presentada  és
completa i formalment correcta i, un cop facturades les taxes establertes i les tarifes corresponents, ha
de lliurar  a  l'interessat  una  còpia  segellada  de  l'expedient,  així  com un document  que  acrediti  la
presentació.

6.10.7.1. Instal·lacions petrolíferes

Instal·lacions  d'emmagatzemament  de  carburants  i  combustibles  líquids  per  al  consum industrial,
agrícola,  ramader,  domèstic  i  de  serveis,  que  està  destinada  al  subministrament  i  distribució  a
vehicles.

Les instal·lacions o reparacions d'instal·lacions de productes petrolífers,  han de ser realitzades per
empreses inscrites en l'àmbit corresponent del Registre d'agents de la seguretat industrial (RASIC).
Les instal·lacions poden ser de tres tipus:

    D'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids, per a consums industrials,
agrícoles, ramaders, domèstics i de servei, el consum dels quals es realitza en la pròpia
instal·lació.

Instal·lació  d'emmagatzematge  de  carburants  i  combustibles  líquids  per  a
subministrament a vehicles.

Instal·lació d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per a distribució a
granel a altres instal·lacions petrolíferes.

6.10.7.2.Instal·lacions de químics

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics sòlids tòxics, comburents, sòlids corrosius,
irritants, sensibilitzants, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció o perillosos per al medi
ambient.

6.10.8. Raigs X i instal·lacions radioactives
Les instal·lacions de raigs X i les que contenen una font de radiació ionitzant s'han d'inscriure al
registre  corresponent  i  han  de  sol·licitar  a  l'Administració  l'autorització  per  a  fer-hi  ampliacions,
canvis, o per donar de baixa equips. Per la seva banda, les empreses de venda i assistència tècnica
d'equips radiactius han d'inscriure's al registre d'empreses instal·ladores. 
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6.10.9. Âmbit competencial de l'OGE
L'OGE té,  doncs,  un  àmbit  competencial  que  afecta  a  les  activitats  empresarials  industrials,  les
turístiques, els professionals instal·ladors acreditats pel Departament, etc. i actua sobre tot el territori
de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE i OGE-Cambra.
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7. 7. Els projectes de màquines iEls projectes de màquines i
mecanismesmecanismes

7.1. El projecte de màquines
Normalment la construcció d’una màquina exigeix la realització de tres projectes: el projecte tècnic-

funcional,  el  projecte  de  fabricació  i  el  projecte  econòmic-financer.  Habitualment  quan  es  parla  de
projectes ens referim bàsicament al projecte tècnic-funcional. El projecte tècnic-funcional consisteix en
determinar  la  constitució  estructural,  material,  dimensional  i  formal  a  partir  dels  nostres  càlculs
quantitatius i qualitatius, físics i econòmics, i dels mitjans disponibles de fabricació així com també del
volum de producció.  Tedeschi (1969) agrupa els diferents factors que influeixen en el projecte d’una
màquina de la següent manera:

-Factor funcional, que inclou els aspectes resistencials i elàstics.

-Factor de fabricació, referint-se als materials i mitjans disponibles, en funció del volum de
producció previst.

-Factor geomètric, que tracta de les limitacions de forma, disposició i dimensions, en relació
amb l’ambient i les exigències ergonòmiques.

-Factor ponderal, que determina si el pes és influent, al marge dels efectes econòmics.

-Factor estètic, vàlid en tots els casos i especialment si ho demana el comprador.

-Factor  econòmic,  constituït  pel  cost  inicial,  reduït  al  cost  d’amortització,  i  pel  cost
d’explotació, representat pels costos d’energia i manteniment.

Podem afirmar que si tant sol un dels anteriors factors varia, també haurà de variar necessàriament tot
el projecte sencer, ja que tots aquests factors van interrelacionats.  L’acció de projectar consisteix en la
realització de tres accions:

-Decidir.  Cal triar entre les diferents opcions aportades a partir  de les nostres previsions i
conciliacions.

-Prevenir. És necessari prevenir els diferents comportaments que pot tenir una màquina o    un
element d’aquesta en funció del projecte que haguem de realitzar.

-Conciliar.  És la part  més difícil,  doncs  es tracta de conciliar  entre  si  dues tendències  de
resultats oposats.

En tot projecte  intervé la unió de dues metodologies diferents,  que són l’anàlisi  investigativa i  la
síntesi creativa. El primer fa referència a l’aprofitament de dissenys anteriors i el segon a la capacitat de
resoldre noves situacions.

7.2. La màquina
D’entre les moltes definicions vàlides per al concepte de màquina, vist des de la nostra perspectiva de

projectistes,  ens  quedarem amb la  següent:  “definim com a  màquina tot  conjunt  mecànic  complet  i
autònom,  destinat  a  efectuar  una transformació  energètica  o a realitzar  una operació  tecnològica”,
Tedeschi (1969).

A l’hora de projectar una màquina hem de tenir en compte si tractem amb màquines empíriques o bé
si són racionals. Les primeres són totes aquelles que basen els seus criteris de disseny amb l’experiència
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acumulada, doncs l’única forma de determinar el seu comportament és mitjançant l’experimentació. Per
dir-ho d’una altra forma, podem afirmar que les màquines empíriques són aquelles per les quals trobem
unes expressions matemàtiques de funcionament un cop ja han estat construïdes, sent impossible fer-ho a
l’inrevés.  Amb  les  màquines  racionals  passa  el  contrari:  a  partir  d’unes  expressions  matemàtiques
conegudes projectem directament una màquina que pugui complir-les. El seu comportament és conegut a
priori.

Finalment,  també es fa necessari  establir  la diferència  entre màquines ideals i  màquines  reals.  La
diferència entre una i l’altre és que per al projecte d’una màquina ideal no és té en compte el segon
principi de la termodinàmica i tampoc les pèrdues d’energia per fregaments, mentre que en una màquina
real si és té en compte. Evidentment, nosaltres només som capaços de construir màquines reals. Però
també és cert que pràcticament només som capaços de dissenyar màquines ideals. Per solucionar aquest
problema, utilitzem una sèrie de factors correctors, totalment empírics, aplicats als projectes ideals i que
donen una aproximació al comportament real de la màquina.

7.3.    Metodologia en el desenvolupament del projecte
La primera fase d’un projecte consisteix en consultar tota la informació possible referent al tipus de

màquina  a  projectar.  Dintre  d’aquesta  informació  es  pot  incloure  tant  dades  bibliogràfiques  com
projectes ja realitzats.

El  problema  principal  és  que  la  majoria  de  les  dades  bibliogràfiques  (tractats,  catàlegs,  revistes
tècniques) tracten el problema des d’una perspectiva teòrica i no pràctica. En altres paraules, aquesta
informació ens parla dels objectius i de les premisses per assolir-los, però no ho fa del mètode concret
per aconseguir-ho. És llavors quan cal recórrer a projectes anteriors per aprendre a convertir una funció
en un sistema per assolir aquesta funció. Evidentment, molts cops ens trobarem amb que farà falta fer una
adaptació d’un sistema a un altre, doncs cada màquina és única (no té sentit dissenyar un sistema que ja
està inventat).

En aquest  apartat  recordarem que en la mida del  que ens sigui possible,  hem d’utilitzar  elements
normalitzats.  És  el  que  afirmàvem:  no  té  sentit  dissenyar  màquines  ja  existents.  No fa  falta  fer  un
projecte d’elements tals com coixinets, cargols, etc. que ja trobem al mercat. Nosaltres hem de dissenyar
només el que no trobem al mercat. Una altra cosa seria millorar algun d’aquests productes, la qual cosa ja
seria un nou cas particular.

7.3.1. Plantejament del problema del projecte
El primer que cal fer a l’hora de plantejar un disseny és  reunir la informació exacta per realitzar-lo.

Això vol dir que s’ha de reunir la informació i plantejar els problemes que siguin estrictament necessaris,
ni  més,  ni menys.  Un excés d’informació representa  la imposició de més limitacions de les que són
necessàries. Per contra, un defecte d’informació suposaria l’aparició de problemes sobre la marxa que no
podríem resoldre sense aquesta informació prèvia.

És per tant una funció nova del projectista de màquines la de saber discernir la informació que resulta
necessària de la que no ho és, així com també la de ser capaç de reunir un mínim d’aquesta informació
per afrontar el projecte amb prou garanties.

7.3.2. Mètodes de primera orientació i elecció de la solució
Un cop hem reunit la informació necessària per a fer un disseny concret, és el moment de triar la

solució d’entre les diverses que podem adoptar. Aquest és un primer problema ja que cal entrar en el joc
del factor econòmic: d’entre totes les solucions sempre optarem per la més barata. Això sí: l’adoptarem
només si es compleixen tots els altres requisits.
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No obstant això no és ni molt menys una feina fàcil, doncs ja s'ha comentat que una cosa és la teoria i
l’altra és el resultat final.  I com que no ens podem permetre el luxe de dur a terme tots els dissenys
només per comprovar si s’ajusten amb el que hem previst, cal adoptar una metodologia que ens permeti
discernir quina és la solució més adequada. És per això que l’elecció no es fa respecte projectes sinó
respecte a estimacions prèvies: mètodes de primera orientació.

   Aquests mètodes, que són propis per a cada tipus de màquina, són una combinació de mètodes
empírics i  mètodes estadístics.  Són empírics perquè es treuen de l’experiència amb altres màquines i
estadístics perquè, tal i com s'ha dit abans, dissenyem una nova màquina, amb la qual cosa la seva relació
amb  altres  projectes  respon  només  a  lleis  probabilístiques  davant  la  impossibilitat  d'extreure  lleis
generals de comportament (cada màquina és un cas).

   Novament ressaltarem la importància de reunir només la informació que ens interessa per fer el
nostre projecte. Un excés suposa una orientació massa precisa i resulta car. Una mancança d'informació
representa una orientació poc fiable i que probablement s’hagi de repetir el treball, suposant també un
encariment inútil. En aquest sentit dividirem els càlculs d'enginyeria en dues grans categories:

   a) Càlculs on el valor de les variables a considerar varia entre marges molt amplis.  En
aquest cas les principals estimacions es fan en base amb les dades sotmeses a un marge més gran
de variabilitat.

   b) Càlculs on les variables estan afectades per toleràncies conegudes i que responen a lleis
estrictament racionals i no empíriques, que seran les utilitzades per fer les estimacions.

7.3.3. Croquis de primera orientació. Primeres verificacions
Un cop haguem determinat a partir dels mètodes de primera orientació el camí a seguir, és el moment

d’utilitzar  aquests  primers  càlculs  que  solen  correspondre  a  dimensions  de  la  màquina.  En  aquesta
primera fase d’orientació les primeres dimensions obtingudes són generals i exclusivament funcionals.
En les màquines empíriques depenen de les propietats elàstico-resistencials. I en les màquines racionals
depenen de les lleis físiques.

Aquestes dimensions les utilitzarem per realitzar el croquis de primera orientació, que ens donarà una
idea general del projecte. El grau de detall d’aquest croquis dependrà de l’experiència del projectista,
doncs a partir d’aquí es tracta de determinar les dimensions restants i de definir altres dades relacionades
mitjançant  càlculs  successius.  Un  primer  croquis  massa  complet  pot  representar  un  excés  de
rectificacions posteriors. Davant la falta d’experiència, és millor seguir treballant pas a pas, prenent com
a referència sempre les dades inicials del croquis, d’aquí que s’anomenin d’orientació (la qual cosa no
significa que siguin fixos, sinó que es tracta d’anar “polint-los” en relació amb el desenvolupament del
projecte.

Aquest procés de determinació de noves dades i rectificació de les existents es realitza a partir de
successives  verificacions.  El  grau d’aproximació del  primer  croquis  és  determinant  en el  nombre de
verificacions, amb la qual cosa és millor no arriscar-se a fer excessives previsions en la seva realització.

7.3.4. Traçat i verificació definitius
Un  cop  s’hagin  realitzat  totes  les  verificacions  i  rectificacions  oportunes  és  el  moment  de

confeccionar  el  croquis  definitiu.  Aquest  ha d’incloure  totes les dimensions,  vistes i  talls  que siguin
necessaris per a la seva fabricació, especificant si cal el procés o mètode de fabricació.
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7.3.5. Correcció experimental
Aquest  és  un procés  que  només  es  pot  realitzar  un  cop s’hagi  iniciat  la  producció  de  l’element

dissenyat. Consisteix en realitzar els assajos i proves pertinents per tal de comprovar que les propietats
de la màquina que construïm es corresponen amb el que nosaltres havíem dissenyat.

En alguns casos resulta fins i tot l’única manera de confeccionar un projecte definitiu. Davant la falta
de dades prèvies és possible que només mitjançant els nostres propis assajos puguem avançar en el nostre
projecte, construint diversos models abans d’assolir el definitiu que es correspongui amb les  exigències
demanades.

L’inconvenient d’aquests assajos és que al igual que els projectes, són únics i específics per a cada
màquina.

7.4.    El projecte en relació amb els procediments de fabricació
El disseny general d’una màquina, l’elecció dels materials i procediments de fabricació i fins i tot

certs detalls de les peces que la componen, depenen no sols del seu funcionament, de l’ambient en el qual
haurà de funcionar, de criteris resistencials i elàstics i de la vida útil prevista, sinó que també depèn del
nombre de màquines iguals que es preveu fabricar. Un cop coneguda la metodologia general analitzem
aquest aspecte concret referent  al projecte d’una màquina:  el factor econòmic en relació al volum de
producció.

7.4.1. Influència de les condicions de funcionament i l’elecció dels 
materials

Dintre  de les condicions  de funcionament,  no només  hem de considerar  els  factors  físics  externs
(pressió d’entrada en una bomba, nombre de revolucions en un reductor...), sinó que també cal tenir en
compte  les  condicions  físiques  internes,  degudes  al  propi  funcionament  de  la  màquina  (inèrcies,
flexions...).

És per això que a l’hora d’elegir un material per a un ús concret, és necessari conèixer molt bé les
seves característiques físiques, el seu mòdul elàstic per determinar si pot suportar les tensions que també
cal conèixer perfectament, el balanç entre tensions externes i tensions internes, etc.. És també important
preveure que certes deformacions són espontànies en certs materials, amb la qual cosa és necessari un
període d’estacionament previ a la construcció de la màquina.

A l’hora d’elegir un material cal considerar no només les seves propietats mecàniques, sinó que també
és bàsic saber elegir-lo en funció de les propietats químiques (resistència a la corrosió, canvis estructurals
deguts  a  gradients  de  temperatura...).  El  medi  ambient  en  el  qual  està  situada  una  màquina  és  tant
important com les sol·licitacions a les que està sotmesa en quant a l’elecció dels materials de construcció.
A banda de tots aquests factors també cal considerar-ne d’altres, com pot ser la possibilitat del desgast
abrasiu, deformacions desiguals en diversos elements a causa de diferències de temperatura, etc.

Però a l’hora de triar un material no sempre podrem triar el més adequat, doncs cal tenir en compte el
propi valor econòmic del material. Cal fer el balanç següent: representa l’increment de preu d’un material
millor que un altre, un increment de duració que suposi un estalvi major que aquest increment?

 Tedeschi (1969)  resumeix les condicions que cal tenir en compte a l’hora d’elegir un material que ha
de fer una funció concreta:

1. Resistència al trencament

2. Límit de fluència

3. Mòdul d’elasticitat
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4. Duresa superficial

5. Resiliència o resistència a l’impacte

6. Resistència a la fatiga sota tensions cícliques

7. Comportament sota tensió i  alta temperatura (deformació plàstica continua, creeping i/o
reducció de la càrrega de trencament)

8. Resistència a l’atac químic o electroquímic

9.  Resistència  a l’abrasió recíproca entre peces o per l’acció de fluids en moviment  o de
matèries abrasives

10. Coeficients de transmissió i de dilatació tèrmica

11. Pes específic

12. Característiques relacionades amb els procediments de fabricació (fosa, estampat, trempat,
tractaments tèrmics, elaboració en les màquines-eines, soldadura, etc.)

13. Deformació espontània en el temps

14. Comportament envers als lubricants i/o característiques d’autolubricació

15.  Característiques  estètiques  (color  i  textura  naturals,  possibilitat  de  recobriment  per
pintura, dipòsits electrolítics, etc.)

16. Condicions d’obtenció en el mercat (normals o excepcionals) i cost unitari

7.4.2.   Influència dels procediments de fabricació: les peces de fosa
En aquest tipus de peces no només s’han de considerar els factors funcionals i el tipus de material tal i

com hem vist en apartats anteriors, sinó que és molt important tenir en compte el procediment d’obtenció
de la peça. En les peces foses un error en algun factor pot portar seriosos problemes tant de defectes com
d’encariment del procés.

Aspectes bàsics a considerar en el projecte de peces de fosa, que són els que donen més problemes en
cas de ser obviats:

a) Cal dissenyar els elements de manera que el motlle tingui el mínim d’elements. Segons la
forma o mida dels elements, el motlle ha dividir-se en més o menys parts que poden separar-se o
no en la mateixa direcció. En la mesura que sigui possible hem de procurar que el nombre de
parts sigui mínim i que es desplacin en la mateixa direcció. No fer-ho representa un increment en
les possibilitats de defectes i un encariment general del procés.

b) Si s’utilitzen sistemes de fosa tals com motlles d’arena, és molt important que les parets
tinguin una certa  inclinació  per  tal  de  facilitar  l’extracció  de la peça.  I en qualsevol  cas,  és
imprescindible tenir en compte que aquesta inclinació ha de permetre l’extracció de la peça.

c) Cal evitar sempre canvis d’espessor massa bruscs. La seva existència es traduiria en un
gradient de temperatures durant el refredament que suposaria l’aparició de “xuclets”, esquerdes o
excessiva porositat. Per tant és important buscar un espessor el més homogeni possible i amb
variacions progressives.

d) Problemes similars als que acabem de descriure apareixeran igualment si la peça té angles
massa aguts. No només és l’espessor el que ha de variar de forma progressiva, cal que la forma
de la peça també varii progressivament.

e) Amb una finalitat purament econòmica hem de tenir en compte que si una peça, un cop
estigui acabada, ha de presentar grans obertures que cal obtenir per mecanització és millor que
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aquestes obertures ja siguin presents durant el procés de fosa previ al mecanitzat, això permet
estalviar material. Amb el mecanitzat acabarem de donar la forma prevista, però la base ja estarà
feta.

f) En cas de que la peça contingui brides, cal considerar que es necessària la presència de
nervis de reforç i que aquest nombre de brides està normalitzat.

g) Si una peça representa un disseny molt complicat, cal avaluar si la possibilitat de dividir la
peça en diverses parts que serien soldades posteriorment i si això representa alguna avantatja. No
sempre es possible trobar un motlle adequat a la peça que es vol fabricar, amb la qual cosa molts
cops l’única solució passa per la divisió de la peça en diverses “subpeces” que després podem
soldar.

7.4.3.    Influència dels procediments de fabricació: les peces forjades i 
estampades 

7.4.3.1. Forja

De les peces fabricades pel procés de forja, destacarem que presenten l'avantatja de que ofereixen un
millor comportament mecànic que peces similars obtingudes per altres processos tals com la fosa o el
mecanitzat. És una característica molt a tenir en compte doncs és un aspecte que cal considerar al fer els
nostres càlculs però és també molt important a considerar: el factor econòmic. I és per això que cal fer un
balanç millora  de propietats-increment  de preu,  doncs la forja  representa  un encariment  respecte  als
processos  de  fosa  i  mecanització  abans  comentat.  En  el  cas  d'un  eix  podem obtenir  variacions  de
diàmetre per mecanitzat o forjat. La forja produeix una millora de les propietats, però a costa d’un major
preu en el procés respecte a un simple mecanitzat.

7.4.3.2.Estampació

Podem distingir dos tipus d’estampació: estampació a partir de xapes de baix espessor i a partir de
xapes de gran espessor.

L’estampació en xapes gruixudes és un sistema més car que la fosa però útil en casos on necessitem
obtenir variacions més grans d’espessor que les que ens són possibles per aquest sistema. La resta de
limitacions són exactament  les mateixes que per la fosa (evitar  angles molt  aguts,  canvis bruscos de
forma i arestes anguloses, etc.

L’estampació en xapes primes només ens serà vàlid per a grans produccions per l’elevat  cost del
procés. Cal tenir en compte a més, que es tracta d’un procés molt complicat, doncs l’estructura interna
pateix grans modificacions que només pot preveure un especialista.

7.4.4. Influència dels processos de fabricació: conjunts compostos per 
soldadura

Aquest procés no només és útil per a baixes sèries de producció (a causa del seu baix cost, doncs són
innecessàries  les  amortitzacions dels motllos,  etc.),  sinó que també esdevé l’única forma de fabricar
determinats tipus d’elements.

Tot i així, actualment en la indústria s’està tendint a utilitzar cada cop més la soldadura en substitució
de la fosa, per evitar la construcció dels motlles, que resulta cara. A més tenim l'avantatja de que podem
utilitzar espessors inferiors, perquè:

175



a) Les parts que no es troben sotmeses a tensió o ho estan a baixes tensions, només reclamen
un espessor  bàsic  per  no  oxidar-se  durant  el  procés  de  soldadura,  el  qual  és  més  baix  que
l’espessor mínim que es requereix en un procés de fosa.

b) L’acer de les xapes soldades té major resistència que l’acer de fosa, amb la qual cosa amb
menys material és suficient per aguantar un mateix esforç. A més, tenim sempre la possibilitat
d’orientar  els elements en la direcció en la que suportin un menor esforç, la qual cosa no és
sempre possible en la fosa.

c) Les peces conformades per soldadura tenen les cares més planes i llises que les de fosa,
amb la qual cosa ens estalviem costos posteriors de polit o acabat.

Molts cops podrem substituir la soldadura pel reblonat, no obstant, cal tenir en compte que aquest
procés genera esforços extres al produir desalineacions degudes a la superposició de les xapes. I no hem
d’oblidar el sobredimensionat que exigeix la pèrdua de material amb la perforació de les xapes.

Per exemple, la soldadura es pot realitzar de dues maneres diferents: una forma seria aixamfranar les
arestes a unir i l’altra consistiria en prolongar-ne una. La primera solució és la més cara i la que hem de
procurar evitar. Es tracta de fer coincidir les arestes, reservant-hi un espai per al material d’aportació.
L’altre mètode consisteix com hem dit en allargar una aresta, i unir l’altra amb dos cordons, un a cada
costat, amb la xapa allargada. És més barat, encara que el seu aspecte és més bast.

Finalment recordarem que una peça, tal i com s’ha comentat  en l’apartat  de fosa, pot construir-se
combinant diversos mètodes. Així per exemple, podem construir un reductor soldant diverses xapes que
constituirien el cos, amb uns suports obtinguts per fosa sobre els que assentaríem uns eixos fabricats per
forja.

7.4.5. Els tubs com elements estructurals i mecànics
És cada  cop  més  habitual  substituir  les  estructures  elaborades  a  partir  de  xapes  i  de  perfils  per

estructures construïdes a partir de tubs. Alguns avantatges que això representa:

a) Si l’element està sotmès a una compressió axial i té una longitud elevada, la seva capacitat
per evitar l’aparició del vinclament (“pandeo”) és més gran.

b) Si l’element està connectat a una part en rotació de la màquina, les possibilitats d’entrar
dins la freqüència crítica són també menors en els tubs respecte als perfils.

c)  Un element  tubular  que tingui  igual  resistència  que un perfil  equivalent,  té  menor  pes
(comparant amb el mateix material per als dos casos).

d) Un tub ofereix la possibilitat de que a més de ser un element estructural, pot fer la funció
de conductor de fluids.

Una estructura tubular resulta més cara en quant a material que una d’equivalent construïda a base de
perfils. Però les majors prestacions que ofereixen, compensen aquest increment de cost.

El  que  es  redueixi  la  possibilitat  de  que  aparegui  vinclament  o  que  els  tubs  entrin  en  la  seva
freqüència crítica  de vibració, no significa  que no siguin aspectes  fonamentals  dins els càlculs.  Tant
important és determinar les propietats elàstico-resistencials com aquests aspectes, ja que poden suposar
un trencament de la màquina si no es calculen de forma apropiada.

7.5. Sèries de màquines

7.5.1. Generalitats
Podem definir com a sèrie un grup de màquines similars, d’igual classe, estructura, funció i aplicació,

projectat d’acord amb un pla que estableix els tipus mínim i màxim, i l'escalat de dimensió i capacitat
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dels  models  intermedis.  La semblança  entre  màquines  que componen una sèrie  es  pot  limitar  a  una
semblança esquemàtica,  però en molts  casos pot  arribar a exigir  una semblança geomètrica  entre les
dimensions lineals homòlogues.

Quan es planteja una sèrie, cal tenir en compte el nombre d’elements de cada tipus o dimensió que
s’han de fabricar, per tal d’establir un pla que abasti a tots els elements. Això representa un clar avantatja
a nivell  econòmic, doncs del contrari,  si  no se segueix un pla i  es fabriquen les màquines a base de
“remeses”, cal plantejar per a cada remesa el seu propi pla.

Una solució bona per tal de complir amb el que s'ha explicat seria muntar una cadena que s’encarregui
de fabricar la base comuna de tots els elements. Llavors segons les necessitats del mercat, només caldrà
habituar unes subcadenes que acabin per muntar els elements propis de cada tipus de màquina. D’aquesta
manera s’estableix un equilibri entre les necessitats de fabricació i les necessitats de producció.

Malgrat la dificultat  que suposa una gran diversitat  de productes cal assenyalar  que la falta d’una
normalització  dels  diferents  tipus  de  màquines  és  un  entrebanc  que  implica  el  plantejament  de  la
fabricació en sèrie. 

7.5.2. Límits d’una sèrie i nombre de tipus
Una dificultat a l’hora de planificar les sèries de fabricació és la de determinar la dimensió mínim i

màxim de la sèrie de màquines en qüestió. Es tracta bàsicament de fer un estudi de les necessitats del
mercat  per  tal  de  saber  quines  exigències  hem d’adoptar.  Evidentment  també  resulta  un  problema
determinar els dimensions intermèdies, cosa que depèn igualment del mercat.

Però més difícil  que determinar  els  dimensions,  és el  preveure quants  elements  de cada tipus  cal
fabricar.  És qüestió d'atendre i ajustar la producció a les demandes del mercat i  millor solució és tenir
un sistema que ens permeti fabricar únicament el que es necessita. Aquest sistema consisteix en construir
una base comuna  a  tots  els  tipus  de màquina,  i  en funció  de la  demanda  del  mercat,  completar  les
màquines amb la dimensió adequada i d’aquesta manera s'estalvien estocs.

Com que no sempre és possible passar d’acabar una sèrie d’una dimensió a una altra sèrie l'única
solució consisteix en fer previsions de les demandes del mercat. Això implica preveure les necessitats ja
que sinó es pot fabricar més elements de les que el mercat exigeix es perden diners, o també menys, amb
la qual cosa perdríem diners igualment. Tot això significa que en el projecte de màquines no només és
important el factor tècnic sinó que el factor econòmic també té molta importància. 

7.5.3. Els índexs característics
És condició necessària per a la constitució i el traçat d’una sèrie de màquines que aquestes siguin

comparables entre si. Per establir aquesta comparació, s’utilitzen els anomenats índexs característics, que
són les dades a partir de la qual podem determinar la morfologia restant de la màquina. Aquests índexs
característics  es  corresponen  amb  les  dades  a  partir  de  les  quals  es  confeccionen  les  primeres
orientacions  i  el  croquis  de  primera  orientació.  Aquestes  dades  es  poden  correspondre  amb  moltes
característiques  pròpies  d’una  màquina,  ja  siguin  estructurals,  propietats  físiques,  condicions  de
funcionament, morfologia, etc. Poden ser el nombre de revolucions en un ventilador, la pressió en una
bomba, el nombre de cilindres en un motor, etc.

Evidentment, no sempre resulta fàcil trobar l’índex característic d’una màquina. En alguns casos hem
de recórrer a detalls com l'agrupament de disposicions constructives i/o de funcionament, es a dir, hem de
recórrer a aquelles que si variessin determinarien la impossibilitat d’ordenar les màquines en una mateixa
sèrie.
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7.5.4. Mòduls dimensionals
Una sèrie és un ordenament  racional  de dimensió.  Per tal  de traçar  aquesta  sèrie,  la  dimensió ha

d’estar  representada  de  forma  inequívoca.  Això  s’aconsegueix  mitjançant  dues  xifres  o  nombres
dimensionals:

El primer representa la capacitat de cada màquina, fent referència a la dimensió més adient a
cada cas particular i es denomina mòdul dimensional de funcionament o mòdul funcional.

El  segon  nombre  ha  d’expressar  directa  o  indirectament  la  dimensió  geomètrica  de  la
màquina,  i s’expressa igual que el mòdul funcional,  amb la dimensió més adient.  S’anomena
mòdul dimensional geomètric o mòdul geomètric.

Entre els dos mòduls ha d’existir una correspondència tal que un cop s'hagi planificat una de les dues
sèries, l’altra ha de quedar immediatament definida.

El mòdul funcional més lògic és aquell que indiqui directament la potència o capacitat de la màquina,
amb les unitats més adients per a cada cas. Ara bé, no sempre resulta senzill determinar aquest nombre en
alguns tipus de màquines. És per això que moltes vegades el mòdul funcional ve expressat en funció de
dos o més paràmetres.

El  mòdul  geomètric  vindrà  representat  per  la  dimensió  que  considerem més  característica  de  la
màquina, tenint en compte que a més, no han d’existir dificultats a l’hora de posar-lo en relació amb el
mòdul funcional. Hem de procurar que la relació entre els dos mòduls es pugui expressar de la següent
manera:

                                                      C=kLε

on C és el mòdul funcional, L el mòdul geomètric i k i ε són dos valors constants per a tota una sèrie
compresa entre límits determinats.

7.5.5. El traçat d’una sèrie
Per al traçat d’una sèrie molt sovint ens podem deixar guiar per la intuïció, ja que a simple vista

podem veure si els diferents models (en funció dels mòduls abans descrits) són o no són útils per complir
les exigències del mercat.

Per determinar  els  valors  del  mòdul  funcional  (abans descrit)  corresponents  a  una sèrie  concreta,
disposem de diverses opcions. La primera opció consisteix en esgraonar els valors del mòdul mitjançant
una progressió aritmètica però això només és vàlid pel cas de que el mòdul varii dins un interval de
valors reduït. En cas contrari (que és el que sol passar), resulta que per a uns determinats subintervals
tenim massa valors, amb la qual cosa tindrem una producció que superarà les exigències del mercat. Però
també trobarem uns subintervals on passarà el contrari: les exigències del mercat no quedaran cobertes
amb prou models. 

Tot això fa necessari trobar un altre sistema per esgraonar els valors del mòdul funcional. Un altre
sistema és adoptar una progressió aritmètica de valors creixents.  Però pot  ser  que tot i  així no sigui
suficient, amb la qual cosa s'haurà d’optar per una progressió geomètrica. El que se sol utilitzar per fer
els  càlculs  industrials  són  les  progressions  geomètriques  de  valors  decreixents  o  progressions
geomètriques de segon ordre. 

7.5.6. Criteris basats amb la pèrdua de rendiment admissible
Tret d’algunes excepcions, el rendiment total d’una màquina varia amb la seva càrrega segons una

corba que al principi puja, arriba al seu màxim en un punt intermedi i baixa desprès fins l’abscissa de
càrrega màxima, limitada per circumstàncies que en general són independents del rendiment. La càrrega
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de rendiment màxim es considera en general com a càrrega normal de la màquina. L’aspecte d’aquesta
corba varia en funció del tipus de màquina.

Les  corbes  de  màquines  d’una  mateixa  sèrie  són  proporcionals  entre  si,  de  manera  que  podem
aproximar la seva relació a una constant que multiplica les abscisses.

A l’hora  de  dissenyar  una  màquina  hem de  tenir  en  compte  que  funcionarà  per  un  interval  de
càrregues i no sempre amb la càrrega que es correspon amb el nivell màxim. Això implica que aquest
interval ha de correspondre amb els valors més pròxims que sigui possible al de rendiment màxim. I com
que les corbes d’una mateixa sèrie són proporcionals, es pot demostrar matemàticament, que la millor
forma d’esgraonar una sèrie és mitjançant una progressió geomètrica de segon ordre. D’aquesta manera
assolim no només  correspondre  a  les  exigències  del  mercat  en quant  a varietat  de models,  sinó que
aconseguim  una  sèrie  de  màquines  que  treballen  amb  unes  condicions  sempre  pròximes  a  les  de
rendiment màxim. Això vindrà evidentment en funció de les condicions de rendiment que haguem assolit
per al model que prenguem com a base de la sèrie.

7.5.7. Criteris basats en el cost de producció
A banda dels factors anteriors a l’hora de determinar l'esglaonament de les sèries de màquines, és

també important determinar el nombre de tipus diferents de màquines que compondran la sèrie. De fet,
aquesta  determinació  ha  de  ser  simultània  amb  els  procediments  anteriors,  per  tal  d’aconseguir  el
projecte de la sèrie més adequat al mercat i més rendible a nivell econòmic.

Aquesta part, la de decidir el nombre de membres es fa en base a uns gràfics. En primer lloc, el que es
fa és trobar aquests gràfics per als models de sèries que hem determinat que millor s’adeqüen al mercat. I
a partir d’aquests gràfics podrem decidir que és el que surt més rendible. Curiosament, resulta que les
sèries amb major nombre de membres seran les més rendibles, doncs són les que s’adeqüen millor a les
exigències del mercat (sempre hi quant hi hagi un esglaonament racional com les progressions de segon
ordre).

Aquestes  gràfiques  es  compondran  de  dues  corbes.  La  primera  corba  representa  el  cost  total  de
fabricació per a cada tipus de sèrie. Com s'ha explicat,  un nombre d’elements força elevat és el més
adequat al mercat, amb la qual cosa podrem vendre el producte al preu més adient. Això representa que
el cost de fabricació segueix una corba descendent a mida que augmenten el nombre d’elements diferents
per a la sèrie.

No obstant, arriba un punt a partir del qual, un augment de membres significaria un augment de cost.
Aquest punt es determina amb l’ajut de l’altra corba, la del cost total de preparació. I és que aquesta
corba al contrari de l’altra, és creixent. Evidentment, com major sigui el nombre d’elements, més ens
costarà adequar els nostres equips. Doncs el nombre més econòmic d’elements en una sèrie, es correspon
al punt on es tallen les dues corbes.

7.5.8. Màquines que componen una sèrie
El fet  de que una màquina formi  part  d’una sèrie,  fa que els  criteris  de disseny a adoptar  siguin

diferents dels que utilitzaríem en el cas de que la màquina es fabriqués per separat, sense relació amb els
altres membres de la sèrie.

Això vol dir que les exigències del client, seguint un criteri probabilístic, no es veuran mai satisfetes,
doncs  haurà  de  triar  un model  preestablert.  El  més  lògic  és  triar  el  model  que  tingui  una  capacitat
immediatament superior a la demanada pel client. Així per exemple, el client pot demanar una màquina
de 72 CV. Però nosaltres, en funció de tots els criteris exposats, només fabriquem models de 71 i 75 CV.
El client haurà de conformar-se doncs amb la màquina de 75 CV.
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D’aquí es deriva la necessitat d’adoptar criteris de normalització. Però cal dir que tampoc existeixen
tots els tipus de màquines normalitzades i per aquests casos hem d’optar per adaptar la nostra fabricació a
aquests models preestablerts, deixant de banda tot el procés explicat.

7.5.9.   Els Nombres Normals (Progressions geomètriques normalitzades)
En les progressions geomètriques normalitzades (o Nombres Normals, NN) existeixen 4 sèries de NN,

compostes  per  6,  11,  21  i  41  elements,  que  es  coneixen  amb  el  nom  de  R5,  R10,  R20  i  R40
respectivament.  Els  valors  de les sèries  de NN van tabulats.  Tots  aquests  valors  són múltiples  de 4
nombres obtinguts a partir d’arrels amb diferent base del nombre 10 (en concret les bases són 5, 10, 20 i
40): 1.60, 1.25, 1.12 i 1.06.

Podem  obtenir  moltes  més  sèries  de  NN  saltejant  els  nombres  de  2  en  2,  o  de  3  en  3,  etc.
(simbolitzades per R(x)/2, R(x)/3...).

També existeix la possibilitat de prolongar-les, tant per dalt com per baix, utilitzant un multiplicador
que sigui una potència qualsevol de 10. 

Una altra opció és utilitzar només un interval, que acotarem de la següent manera: R(x) (y...z), on y
seria el nombre inicial (si és diferent d’1) i z el final (si és diferent de 10).

No obstant,  tenim també la possibilitat  de crear les nostres  pròpies sèries  de NN, a banda de les
variants que hem descrit fins ara. Alguns mètodes són els següents:

1) Multiplicant o dividint entre si sèries de NN.

2) Les potències amb exponent sencer de NN també són NN.

3)  Les  potències  amb  exponent  qualsevol  de  NN  poden  no  ser  NN;  però  constitueixen
progressions geomètriques la raó de les quals és igual a la raó de la sèrie original elevada al
mateix exponent.

4) El producte de cada terme d’una sèrie de NN per cada terme de la mateixa sèrie invertida
és constant i igual a un NN.

Nota: cal anar amb compte amb la suma de dos NN, no és un altre NN. Tot i això, alguns cops les
sèries  de  sumes  de  NN  poden  tenir  aplicacions  interessants,  doncs  són  successions  suficientment
constants.

7.5.10. Altres tipus de progressions
Les  progressions  de  segon  ordre  són  les  més  utilitzades  per  tal  de  determinar  la  dimensió  dels

elements  que  componen  una  sèrie  de  màquines.  La  raó  d’aquestes  progressions,  al  contrari  de  les
progressions geomètriques normals, és un valor decreixent que oscil·la entre un valor inicial màxim i un
valor final mínim. La llei de reducció podria ser un valor qualsevol, però el mecanisme de càlcul resulta
més fàcil i lògic si les raons segueixen a la vegada una progressió geomètrica amb una raó menor de 1. Al
contrari del que passa amb les progressions ordinàries les de segon ordre no es poden normalitzar.

Les progressions aritmètiques són per la seva simplicitat les més senzilles d’usar. No obstant, aquesta
simplicitat és la mateixa causa que fa que siguin les menys utilitzades ja que les progressions de segon
ordre i els NN són molt superiors en quant a propietats i aplicacions.

7.6. Disseny i estètica de la màquina
Al parlar d’estètica, no només ens referim a la sensació “agradable” que transmet la visualització de

certs  elements,  sinó  que  també  s’inclou  dins  de  la  seva  definició  les  sensacions  que  puguin  ser
“desagradables”. Quan ens referim a l’estètica de la màquina ho fem de l’impacte visual que genera i és
amb l’estètica com podem deduir si ens trobem amb un model obsolet (que seguirà un patró de moda ja
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desaparegut), com poden amagar certes característiques funcionals o com podem fer-lo més atractiu pel
mercat.

Moltes vegades l’estètica ve predeterminada per les característiques funcionals. Tot i les limitacions
que imposen les condicions que ha de complir el model a fabricar generalment podrem jugar amb certs
factors que faran que aquest sigui més o menys atractiu per al comprador.

Podem definir  el  disseny industrial  de moltes maneres. Però per fer-nos una idea de quina relació
existeix  entre  aquest  aspecte  del  projecte  i  l’estètica  que  estudiem en  aquest  capítol  hem optat  per
aquesta definició concreta: “el disseny industrial és l’estudi previ de la forma dels objectes, aparells,
màquines i vehicles destinats a ser fabricats en lots o en serie, i consisteix en procediments en els quals
concorren, en proporció relativa variable en els diferents casos, factors antropomètrics, tecnològics,
econòmics, socials, per conciliar les exigències funcionals amb l’estètica del producte i per a tenir en
compte les relacions entre el producte i l’home, en la seva condició de comprador o usuari ” (Tedeschi,
1969).

Històricament podem distingir dos períodes que ens ajudaran a entendre la tendència actual en les
relacions disseny-estètica. Als principis de la indústria del segle XIX el factor estètic predominava per
sobre del factor funcional, la qual cosa limitava en gran quantitat les prestacions de les màquines. En
canvi,  durant  gairebé  bona  part  del  segle  XX la  tendència  s’havia  oposat  totalment  a  aquest  criteri
passant a predominar el factor funcional fins a tal punt que l’estètica havia quedat totalment descuidada.
La tendència actual és buscar un disseny que ofereixi el màxim rendiment en quant a funcionalitat i,
jugant amb els marges possibles de funcionalitat, buscar l’estètica més adequada.

Els factors d'influència en el disseny de la màquina:

El factor funcional

El principal criteri de disseny en la industria és el factor funcional, per tant, tots els
elements de la màquina respondran a unes condicions de màxim rendiment mecànic. És
llavors quan entra a funcionar el factor estètic: davant la possibilitat d’adoptar diverses
possibilitats que ofereixin un rendiment similar i que tinguin també un cost econòmic
similar ens decantarem per la solució més estètica. I encara que optar per una solució
pugui resultar  un cost  més de fabricació més car,  és possible que el factor estètic no
només compensi aquesta mancança amb més vendes, sinó que és possible que fins i tot
repercuteixi  amb  més  beneficis.  I  és  que,  a  vegades,  incorporar  elements  amb
funcionalitat nul·la o gairebé nul·la pot tenir com a efecte una revalorització tant gran que
l’increment en el cost de fabricació quedi totalment superat per una major acollida en el
mercat.

El factor tecnològic

El  factor  tecnològic,  és  a  dir,  el  propi  procés  de fabricació,  té  molt  a  veure  amb
l’estètica final del producte. No és la mateixa estètica la de les peces conformades per
fosa, estampació o soldadura. El mètode que permet obtenir peces amb una estàtica molt
més agradable és el de fosa, per la seva versatilitat en l’obtenció de formes. El cas oposat
és el de la soldadura, doncs les característiques d’aquest procés tenen unes limitacions
que no permeten un joc cap a fins  estètics.  Novament  repetirem l’aspecte  del  balanç
econòmic: Compensa fer dissenys amb la mateixa funcionalitat però realitzar-los per un
procés més car a canvi d’una major sortida en el mercat? O, val la pena sacrificar certes
característiques funcionals a canvi d’una major estètica?

El factor visual
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Mitjançant l’impacte visual  aconseguim dues coses concretes sobre el comprador del
producte: dirigir la seva reacció psicològica cap a determinades característiques positives
de la màquina i dissimular allò que és insubstancial de les formes funcionals.

7.7. Sistemes de disseny

7.7.1. Disseny Top-down 
Que és el disseny Top-down?. És un sistema de disseny que consisteix a dividir en diferents parts més

petites un producte, que per la seva complexitat en el disseny ens seria impossible el seu estudi i posada
en pràctica. Aquestes divisions que han de ser dissenyades les anomenarem subconjunts. La unió de tots
aquests subconjunts han de donar com a resultat final el producte desitjat inicialment. 

Inicialment cal  considerar que tot  producte comença per la seva especificació,  sent  l'especificació
totes les dades que ha de complir el producte. 
Un tipus de disseny detallat  no és aconsellable  amb aquest  sistema d'especificació exceptuant  si  són
productes petits o simples. En casos de projectes grans es necessita un especejament Top-down. Per a
això l'especificació del producte necessita ser dividida en parts menors més manejables. Hi ha diverses
maneres de realitzar aquesta divisió però la més simple és crear subconjunts. 
Les  divisions  són arbitràries  però cal  tenir  una definició  bàsica  del  producte  per poder  començar  el
procés de divisió. Com a exemple prenem el disseny d'un equip on els subconjunts creats poden ser els de
la figura:

Observem que si separem el disseny dels subconjunt 1 , 2 i 3 ,  l'estudi d'aquests subconjunts pot ser
realitzat per tres equips de treball diferents. 

Cada subconjunt amb un disseny complex (subconjunt 1 , 2 i 3) pot ser subdividit en conjunts menors,
on es poden considerar punts de vista diferents per al seu disseny en funció de les tecnologies a aplicar
(si són elements elèctrics, mecànics o electrònics) per tant podem fer un diagrama funcional dels blocs
que representen les diferents funcions del producte:
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Cal considerar  a l'hora del  disseny que tindrem dos tipus d'especificacions del producte diferents,
sent: 

L'especificació  externa.  Aquesta  és  marcada  clarament  pel  client  o  l'organització
representativa que marca els requeriments per aquest, normalment el departament comercial. 

L'especificació interna. Es decideixen en funció del disseny de l'etapa preveient uns marges de
llibertat dins disseny i desenvolupament. 

7.7.2. Aplicació del disseny Top-down (Matrius) 
Tenint l'especificació del producte, tant externa com les diferents especificacions dels subconjunts es

poden realitzar una sèrie de matrius per resumir les dades necessàries per al disseny. Aquestes matrius
seran una ràpida consulta de les dades que ha d'acomplir cada subconjunt facilitant així el seu disseny.

En aquestes matrius podem col·locar en files totes aquelles especificacions dels subconjunts i en les
columnes enunciarem els subconjunts apropiats, d'aquesta manera obtenim una eina molt útil a l'hora del
disseny. 

Es poden realitzar tantes matrius com a elements de disseny tinguem, per exemple es poden dividir
aspectes  electrònics  amb  els  aspectes  físics  ha  dissenyar  (temperatura  de  treball,  vibració  etc..).  En
aquestes matrius també es poden tenir en compte els aspectes de l'especificació com la fiabilitat i el cost,
sent aplicables a tot el producte sencer, aquests aspectes també poden ser tractats com subconjunts per
realitzar el disseny. 

Primer  necessitem  tenir  coneixement  de  les  dades  que  hem  d'acomplir  (veure  taula  següent
d'especificació del producte):

Especificacions del producte:

1 Funcionament 1.1 Especificació 1
1.2 Especificació 2
1.3 Especificació 3
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

2 Subministrament d'energia 2.1 Especificació 21
2.2 Especificació 22
2.3 Especificació 23
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

3 Controls 3.1 Especificació 31
3.2 Especificació 32
3.3 Especificació 33
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

4 Entrades 4.1 Especificació 41
4.2 Especificació 42
4.3 Especificació 43
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...
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5 Sortides 5.1 Especificació 51
5.2 Especificació 52
5.3 Especificació 53
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

6 Contenidor (caixa) 6.1 Especificació 61
6.2 Especificació 62
6.3 Especificació 63
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

7 Ambientals 7.1 Especificació 71
7.2 Especificació 72
7.3 Especificació 73
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

8 Producció 8.1 Especificació 81
8.2 Especificació 82
8.3 Especificació 83
...

Rang de valors
Rang de valors
Rang de valors
...

Després passarem ha crear les nostres matrius com es veu reflectit en la taula 2.2. i 2.3. Aquestes dues
matrius generades ens divideixen l'especificació del producte en dues parts que són la Funcional  i la part
Física. 

 Especificació Funcional assignada per Matriu del producte

Energia Procés Control Qual. Circuit control Transformador Input

Rang de valors n 1.1 1.1

Rang de valors n+1 1.2 1.2

Rang de valors n+2 1.3 1.3

...

Rang de valors m-1 7.8 7.8

Rang de valors m 8.2

Especificació Física assignada per Matriu del producte

Subconjunt 1 Subconjunt 2 Subconjunt 3

Especificació n 1.5 1.10

Especificació n+1 1.3 1.4

...

Especificació m 6.3 6.4 6.8

Especificació m+1 8.1 8.2

...
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Aquest sistema de matrius és molt útil en el cas de les especificacions externes però no és una eina
suficient per a les especificacions internes perquè depèn d'on es prenguin els punts d'unió dels diferents
blocs. Per poder realitzar correctament aquestes matrius en una especificació interna s'ha d'identificar des
d'un principi tots els requeriments interns dels diferents blocs ha dissenyar. 

7.7.3. Requeriments en el disseny. 
Hi ha diferents requeriments en l'especificació del producte que s'han de considerar globalment i no

per  parts  com són els  diferents  subconjunts  realitzats  anteriorment.  Aquests  requeriments  poden  ser
Costos i Fiabilitat, per exemple. En començar la fabricació del producte els costos vénen freqüentment
planificats pels departaments de vendes i desenvolupament on aquests s'ajusten al producte i als plans de
futur de l'empresa. La suma del cost de tots els subconjunts ha de tenir un cost com a màxim igual al cost
previst per a tot el producte. La fiabilitat del producte des del punt de vista de les possibles avaries en el
temps, és una part  important  de l'especificació del  producte ja que afecta directament als clients que
reben el producte,  i  ells  són els últims que avaluen la fiabilitat  del  producte.  El  procés  utilitzat  pels
requeriments del producte que divideix els subconjunts es diu “apportionment”   (  distribució  )  . 

7.7.3.1.Apportionment (Distribució) 

L'objectiu de la distribució està a dividir els requeriments del producte, formant-se subconjunts de tal
manera que cada part tingui un contingut específic dins de tot el disseny. Si considerem com a exemple el
producte definit anteriorment tindríem que tot el conjunt pot tenir un cost de fabricació de 18.000 €. Això
vol dir que els tres subconjunts han de tenir un cost de 18.000 € incloent els costos de connexió dels tres
subconjunts, de les proves del producte, empaquetat, manuals i accessoris. Hi ha diferents enfocaments
per a la distribució que són: 

- L'experiència passada. 

- Catàlegs/ Preu. 

- Estimació.

L'experiència passada. El coneixement col·lectiu de l'organització (o entitat) es pot comprovar a l'hora
de distribuir. L'organització, per exemple, pot haver produït productes similars en el passat. Això facilita
la realització dels diferents subconjunts i càlculs inicials del cost del producte, i això es pot usar com un
punt de partida. En el passat es pot haver definit una part d'un producte similar, que pot ser considerat per
al nostre producte, la qual cosa ens pot donar una estimació raonable del cost. 

Catàlegs/Preus. Si no tenint cap experiència anterior, podem avaluar les dades del producte amb preus
o catàlegs dels fabricants de les diferents components a utilitzar en el nostre disseny. Si el sistema del
disseny del producte s'ha realitzat acuradament i íntegrament ens pot donar una idea justa de com ha de
ser construït el producte. Així podrem comptabilitzar els components del producte i calcular el cost real
d'aquests. El cost associat amb la fabricació, assemblatge i prova des del punt de vista de les hores de
treball  també  es  poden  estimar.  La  combinació  de  totes  aquestes  dades  ens  pot  donar  un  primer
enfocament de la distribució. Així mateix observarem les parts que poden excedir del pressupost en el
cost del producte. Si això passa serà necessari considerar-los i reduir-los per permetre l'ajust del cost del
producte. 

Estimació. Si tot l'anterior fracassa i no tenim cap història passada i no tenim un quadre de preus del
producte, podem arribar ha realitzar una estimació intuint la seva formació de preus com a fase primera
de tanteig. Si el resultat sembla satisfactori llavors podrem utilitzar-lo com a dades inicials. 

Els  tres  mètodes  ens  reflecteix  un  coneixement  decreixent  de  les  generalitats  del  producte.  Tots
aquests mètodes requereixen també que hi hagi una comprensió bàsica del producte que volem dissenyar.
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7.7.4. Disseny Bottom-up
Què és el disseny Bottom-up?. És un disseny que consistirà a provar conjuntament tots un conjunt de

mòduls individuals per arribar al producte final desitjat. Prèviament hem de conèixer les característiques
per mòduls para a l'hora de connectar-los tenir la seguretat del seu bon funcionament en el producte. 

7.7.4.1.Consideracions del disseny Bottom-up

Si  considerem  un  sistema  dividit  en  mòduls  dels  quals  disposem  els  requeriments  de  les
especificacions,  és  a  dir,  que  tenim les  dades  de  desenvolupament  i  verificació,  podrem passar  al
producte  final  amb  la  unió  d'aquests  mòduls.  Per  a  això  serà  necessari  un  esquema  de  connexió
acuradament planificat. 

Aquest sistema bottom-up és recomanable per a sistemes petits. Si els mòduls que ho formen són de
fàcil assimilació es podrà tractar el producte com una única unitat. El treball en aquest tipus de disseny és
també pràctic perquè es poden anar muntant diferents fases del disseny per poder arribar ha tenir dades
per dissenyar altres elements del producte. 

En el nostre cas del disseny del producte plantejat anteriorment tindríem els diferents blocs amb la
seva especificació de prova que ens permetria conèixer i esbrinar les especificacions dels altres mòduls
en ser connectats. 

Un mètode de prova consistiria a connectar tots els blocs conjuntament. Aquest sistema és ràpid per
obtenir un primer funcionament del producte final. Si els diferents elements s'han analitzat correctament
a nivell teòric, l'anàlisi del sistema serà correcte i això vol dir que tots els mòduls individualment estaran
dissenyats i desenvolupats correctament. Si no hi ha problemes d'interconnexió podem dir que aquesta
forma de dissenyar és un bon sistema de treball. Si el sistema no funcionés en un primer moment podria
resultar  complex trobar la fallada en el sistema i haurem de passar a dividir  els mòduls en conjunts
menors. Una forma de correcció d'aquest problema seria anar connectant mòdul a mòdul provant el seu
correcte funcionament cada vegada que en connectem un nou, d'aquesta forma podem arribar al producte
final verificant en tot moment el seu bon funcionament. 

Tot el producte es podrà considerar com un bloc on coneixem la seva especificació d'entrada i sortida.
En la figura següent observem una connexió teòrica entre mòduls coneixent prèviament totes les seves
característiques d'entrades i sortides. 

Interconnexió de dos mòduls. 

 Entrada                                           Sortida                      Entrada                                             Sortida

Si fos necessari es podrà considerar la connexió de dos mòduls com un conjunt nou i així podrem
tractar-lo com un nou mòdul. No és necessari esbrinar l'operació completa dels dos mòduls per separat,
simplement  necessitem  conèixer  les  dades  necessàries  dels  mòduls  1  i  2  per  poder-los  connectar
correctament entre ells. 

Per evitar problemes en el disseny haurríem de ser capaços d'assegurar mitjançant una especificació
escrita la interconnexió entre els diferents mòduls. Això ens evitaria la sobrecàrrega, per exemple, que
pot originar el primer mòdul al segon tenint llavors un problema d'interconnexió. La unió acurada és la
forma d'evitar problemes d'aquesta naturalesa al sistema. 
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7.7.5. La creativitat en el sistema de disseny
Ens podem trobar a l'hora del disseny que les solucions obtingudes aplicades als sistemes de disseny

no siguin noves. Per tant la creativitat és un concepte que s'ha d'usar per generar noves idees o solucions.
Sent aquest un punt de partida per crear nous productes. Una idea àmpliament usada per potenciar l'ús de
la creativitat com a eina d'equip, és el Brainstorming (tempesta mental o remolí d'idees). 

7.7.5.1. Brainstorming

Que és?. És una forma de treballar en grup on entre tots s'aporten idees i solucions a l'hora de realitzar
un disseny. 

Brainstorming és una tècnica que comença amb la definició del problema, normalment escrita sobre
una pissarra  clarament  visible per tots  els  que participen en la jornada de  brainstorming. Els passos
bàsics en una jornada de brainstorming són: 

-Anotació del problema. 

-Cada membre de l'equip ofereix una idea o solució possible al problema. 

-Cada idea s'escriu sobre la pissarra perquè tots la puguin veure. 

-Les idees no són comentades o criticades. 

-Cada membre ofereix idees alhora fins que s'arribi a un punt que no en surten més. 

-Els membres poden saltar-se un torn si no poden trobar una nova idea. 

La regla clau del brainstorming és que les idees no siguin criticades o comentades durant  la fase de
generació d'idees. El punt important està a escriure totes les idees, perquè els membres de l'equip siguin
capaços de veure-les i així impulsar la capacitat mental per poder aportar noves idees. 

Una  vegada  totes  les  idees  s'han  anotat  s'han  de  considerar  una  a  una  per  assegurar  que  tots
comprenen el seu significat. Aquesta etapa és d'aclariment i comprensió de les propostes obtingudes.

Qualsevol de les propostes que pugui ser una solució han de deixar-se per a la consideració i anàlisi
final. 
Crear idees i solucions potencials al problema és l'únic punt de partida per resoldre els problemes. Una
jornada de creativitat com el brainstorming busca una generació considerable de solucions potencials.

Una forma útil per classificar les idees, ordenar-les i separar-les en un nombre manejable és el següent
procés:
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                                     No                                                              Sí

El procés de creativitat comprèn una sèrie d'etapes de generació d'idees i aquestes es dirigeixen contra un
conjunt de criteris de selecció. Una vegada el problema ha estat oposat i verificat es pot passar a trobar
les  possibles  solucions.  Per  reduir  el  numero  d'idees  en un numero  més  manejable  hem de tenir  bé
definits  els  criteris  de selecció.  La definició dels criteris  de selecció haurien de realitzar-se abans de
seleccionar qualsevol idea. Una vegada que les idees i criteris  estan bé definits podrem començar ha
separar per criteris. D'aquesta manera ha de sorgir una solució escollida d'on es realitzés una anàlisi més
detallada. L'anàlisi detallada hauria de demostrar si la solució escollida arriba ha resoldre els problemes i
així decidir si és pràctic. 
És important registrar tots els resultats obtinguts per a un problema futur. L'elecció en el sistema d'un
enfocament de disseny pot venir reflectit de la informació que tinguem en el transcurs del temps. En tals
casos un registre de la generació d'idees i les propostes alternatives poden formar una valuosa font de
dades per poder escollir en futurs problemes. 

7.8. Lectura complementària del capítol Engranatges
Al conjunt de dues rodes amb dents és el què es coneix com engranatge, i segons la forma de les dents

poden ser:

Cilíndrics (entre eixos paral·lels)

Helicoidals (eixos paral·lels o que es creuen)

Cònics (eixos que es creuen)

Quan les dents de una roda i l’altre encaix en entre sí s’origina un moviment mixt de lliscament i de
rodadura. En haver lliscament hi ha fregament i aquest és un factor perjudicial. El fregament real es
produeix en empentar una dent de un a roda a la dent de l’altra roda, i la

rodadura ideal es produeix en les circumferències primitives d’ambdues rodes.

7.8.1. Elements de les rodes dentades
Circumferències primitives. Aquelles en què s’establiria el contacte si les rodesfossin de fricció.

Dents i espais. Sortints i entrants tallats a la llanta de les rodes.

Cap de la dent. La part de la dent que es per sobre de la circumferència primitiva.

Peu de la dent. La part que està per sota de la circumferència primitiva.

Circumferència de cap. La que limita les dents pel seu extrem
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Circumferència de peu. La que limita les dents per l’arrel.

Flanc. Superfície lateral de la dent. La part compresa entre la circumferència primitiva i la de cap
s’anomena cara, i es reserva el nom de flanc a la part compresa entre la circumferència primitiva i la
de peu.

Pas circumferencial (p). Longitud de l’arc de circumferència primitiva mesurada entre els eixos de
dos dents consecutives, per tant,  és igual a la longitud de la circumferència primitiva dividida pel
nombre de dents. És un element principal en el càlcul de les rodes i la seva igualtat és imprescindible
per a que dues rodes puguin engranar.

Alçada de la dent. Diferència entre els radis de la circumferència de cap i de peu.

Amplada de la dent. La seva dimensió segons la generatriu del flanc.

Perfil de la dent. Corba o recta generatriu de la superfície del flanc de la dent, el perfil ha de complir
certes condicions,  a la pràctica es fa servir la línia recta per les cremalleres i  corbes cicloidals o
d’evolvent.

Llanta o corona. És la corona circular en la què van inserides les dents per la part exterior. Per la
interior s’insereixen els braços que la uneixen al cub.

Cub. La part en què la roda s’uneix a l’arbre mitjançant una xaveta.

Nombre de dents (z). Els que té cada roda

Mòdul (m)

És el nombre de mm de diàmetre que representa cada dent sobre el diàmetre primitiu.

Mòduls normalitzats
Estan definides tres sèries de valors dels quals convé evitar els valors compresos en les sèries II i III,
donant preferència als mòduls compresos en la sèrie I:

I  1- 1,25 - 1,5- 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 - 20

II 1,125 - 1,375 - 1,75 - 2,25 - 2,75 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 - 9 - 11 - 14 - 18

III 3,25 - 3,75 - 6,5

Fórmules fonamentals

Mòdul (m) És la quantitat de Diàmetre Primitiu que correspon a cada dent, per tant tenim: m = D/z

Diàmetre Primitiu (D) És el diàmetre corresponent a la circumferència primitiva: D = m · z

Numero de dents (z): z = d/m

Diàmetre Exterior (de) És el diàmetre corresponent a la circumferència exterior: de = m (z 2); de = d
+2m

Diàmetre Interior (di) És el diàmetre corresponent a la circumferència interior, el seu valor és: 

di = m (z - 2,5) o di = de - 2h

Distancia entre Centres (dc): És la distància entre els eixos de la roda i el pinyó, el seu valor és: dc =
(D + d) / 2

h = Altura de la dent; h = 2,25 · m.

Pc  =  Pas  Circular  és  la  longitud  de  l'arc  de  circumferència  primitiva  compresa  entre  dos  punts
homòlegs de dues dents consecutives Pc = π · m.

B= Longitud de la dent   B=10 . M
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Dent normal:

- addendum (a) = 1.00 · m

- dedendum (l) = 1.25 · m

- espai de fons (c) = 0.25 · m
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7.8.2. R
eprese
ntació 

d'engranatges
Indicació de l'orientació de les dents:
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Dentat recte:
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Dentat helicoidal:
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7.9. Lectura complementària del capítol: Acabats superficials
 Les superfícies de les peces en definir la separació del cos del mitjà exterior o ser la part per la qual
s'uneixen  a  unes  altres  requereixen  un  estudi  acurat  ja  que  del  seu  estat  pot  dependre  tant  el
funcionament,  com el  rendiment  d'una  màquina  o  mecanisme,  la  durada,  i  fins  i  tot  les  seves
possibilitats de venda, en presentar un aspecte mes o menys atractiu. 

 Com a conseqüència de l'anterior és necessari  establir  en els  plànols de projecte  i  fabricació els
requeriments tecnològics a aplicar sobre les superfícies per fer que el producte que s'està dissenyant o
construint  respongui a les condicions de funcionament i  durada esperades, tot això dins d'un preu
competitiu. 

 Representant l'acabat superficial una part important del cost de producció d'una peça, l'elecció dels
procediments  adequats  per  a  la  satisfacció  dels  requeriments  funcionals  adquireix  una  gran
importància  i  es  fa  necessari  per  al  projectista  tenir  coneixement  dels  sistemes  d'acabats  i  dels
mètodes emprats, per satisfer cadascuna de les necessitats a cobrir. 

Els objectius funcionals a complir per una superfície es poden classificar en: 

Protectors 

• Resistència a l'oxidació i corrosió 

• Resistència a l'absorció 

 Decoratius 

• Millora de l'aspecte 

 Tecnològics 

• Disminució o augment del fregament 

• Resistència al desgast, amb els consegüents beneficis de: 

• Manteniment de jocs 

• Facilitat d'intercanviabilitat 

• Resistència a la fatiga 

• Reflectivitat

• Prevenció de gripat 

• Millorar la soldabilitat 

• Conductivitat o aïllament elèctric 

Per donar satisfacció a aquests aspectes funcionals s'actua sota el punt de vista de la superfície en dos
sentits, definint: a) l'acabat (rugositat superficial); b) els tractaments i recobriments a aplicar sobre
elles, sent per tant la seqüència de treball, la realització de: 

1- Producció de la superfície 

2- Neteja i preparació 

3- Recobriments 

No es contemplen aquí els tractaments tèrmics d'enduriment superficial per 

considerar-se dins dels mètodes de producció de la mateixa. 
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7.9.1. Mètodes de producció de superfícies 
 La creació de les superfícies en les peces s'aconsegueix utilitzant diferents mitjans de producció entre
els quals distingim: 

• Fosa

• Forja 

• Estampació 

• Laminat 

• Extrusió 

• Màquines eines d'arrencada d'encenall 

• Màquines eines sense arrencada d'encenalls 

• Màquines eines que utilitzen abrasius 

• Brunyit 

• Doll (xorro) de sorra (1) 

• Barrilat (1) 

• Doll de perdigons (Shot Peening) (2) 

• Procediments manuals 

(1) Procediments utilitzats tant per a eliminació d'asprors com per a neteja i decapat. 

(2)  Procediment  per augmentar  duresa  superficial,  millorar  la resistència  a la fatiga i
l'adherència  del  cromat  en recobriments  electrolítics,  realitzat  en projectar  un doll  de
perdigons metàl·lics  contra  la superfície  de la peça,  mitjançant  un corrent  d'aire amb
velocitat, intensitat i grandària de perdigó controlats. 

7.9.2. Recobriments 
 Els recobriments a donar sobre les diferents peces atenent al tipus i sistema s'obtenció 

emprat, els podem classificar en: 

 Inorgànics 

Immersió i reacció química (recobriments de conversió) 

 Electrolític 

Processos de deposició no electrolítics: 

• Immersió en metall fos 

• Metal·litzat per projecció 

• Electroless 

• Plaquetejat 

• Processos de deposició per vapors metàl·lics 

 Orgànics 

• Polvoritzat: aerogràfic, airless, airmix, electroestàtic 

• Immersió 
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• Corrons automàtics 

• Cortina de pintura 

• Pintat en tambor 

• Electropintat (electroforesi) 

• Cataforesis 

Per  aconseguir els objectius funcionals els procediments habitualment utilitzats són: 

 Protecció 

• Pintures protectores 

• Deposició de metalls 

• Recobriments de conversió 

Decoració 

• Pintures 

• Recobriments crom, níquel 

• Recobriments joieria 

Tecnològic 

• Recobriments electrolítics 

• Metal·litzats 

• Deposició alt buit 

• Tractaments mecànics 

7.9.3. Rugositat superficial 
 Les superfícies de les peces en els dibuixos es representen amb línies uniformes, no obstant això com
a conseqüència dels defectes originats pels processos de fabricació amb màquines eines amb o sense
arrencada d'encenall, disten d'aquesta uniformitat presentant irregularitats que serà necessari estudiar i
controlar perquè la peça compleixi amb la funció per la qual es crea. 

 L'origen dels diferents defectes pot establir-se de la següent forma: 

a). Geomètrics; conseqüència de les deformacions de les bancades de les màquines o jocs de les
mateixes. La seva naturalesa fa que solament pugui actuar-se per evitar-los canviant la màquina. 

b) Ondulacions; conseqüència de vibracions produïdes per desequilibris, flexions de les eines,
falta  d'homogeneïtat  del  material,  màquines  o  pas  de  vehicles  propers,  etc.  L'actuació  sobre
aquests factors és difícil de forma directa, encara que en algun, com per exemple les flexions,
poden disminuir-se reduint la volada de les eines o la distància entre suports de les peces. 

c) Rugositat; conseqüència de la fragmentació del material per l'acció de les eines de cort. La
seva magnitud es pot controlar actuant sobre la geometria de la pròpia eina, l'avanç, profunditat i
velocitat de tall i naturalment sobre el propi material. 

Per establir un llenguatge comú per especificar en els documents tècnics, la norma UNE 82-315-86
(ISO 4287/1-1984) defineix els termes de rugositat superficial. La norma UNE 82-301-86 (ISO 468-
1982), estableix els paràmetres, tipus d'adreça de les irregularitats superficials i les regles generals per
a la determinació de la rugositat, aplicables a aquells materials i mètodes que puguin assegurar els
límits  establerts  en aquesta  norma.  La norma UNE 1-037-83 (ISO 1302)  especifica  els  símbols  i
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indicacions complementàries dels estats superficials a utilitzar en els dibuixos tècnics. Un resum de
les parts mes significatives i conceptes descrits en les mateixes es presenta a continuació.

 

Superfície real: superfície que limita el cos i ho separa del medi que ho envolta.

 

Superfície geomètrica: Superfície ideal la forma nominal de la qual està definida pel dibuix 

Perfil  transversal:  perfil  resultant  de  la  intersecció  d'una  superfície  amb  el  plànol  normal
perpendicular a la direcció d'e les irregularitats.
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Longitud  bàsica,  l:  Longitud  de  la  línia  de  referència  utilitzada  per  separar  les  irregularitats  que
formen la rugositat superficial. 

Irregularitat del perfil: Cresta del perfil i vall adjacent, entenent com a cresta la part de perfil dirigida
cap a l'exterior i que uneix dues interseccions consecutives d'aquest  amb la línia mitjana i vall  el
mateix cap a l'interior. 

Rugositat superficial: Conjunt de les irregularitats superficials de pas relativament petit, corresponent
a les petjades deixades en la superfície real pel procediment d'elaboració o altres influències. 

7.9.4. Indicacions en els dibuixos dels estats superficials 
Les  indicacions  sobre  els  dibuixos  dels  estats  superficials  es  realitzen  amb  els  símbols  i  les
inscripcions indicats a continuació. 

7.9.4.1. Símbols sense indicacions 

Símbol bàsic. Solament pot utilitzar-se quan el seu significat s'expressi mitjançant
una nota 

Superfície mecanitzada amb arrencada d'encenall 

Superfície que no ha de sotmetre's a l'arrencada d'encenall. També pot utilitzar-se en
dibuixos de fase de mecanitzat per indicar que la superfície ha de quedar tal com ha
estat obtinguda, amb o sense arrencada d'encenall, en la fase anterior de fabricació.

7.9.4.2. Símbols amb indicació del criteri principal de rugositat Ra 

Amb arrencada d'encenall i superfície amb rugositat Ra de valor màxim, per exemple de 3,2 micres:

facultatiu : 

obligatori:

prohibit:
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Amb arrencada d'encenall i superfície amb rugositat Ra d'un valor, per exemple, màxim de 6,3 micres
i mínima d'1,6 :

facultatiu:

obligatori:

prohibit:

 

7.9.4.3.Símbols amb indicacions complementàries 

 

Procés de fabricació: fresat 

 Longitud bàsica: 2,5 

 

Direcció de les estries: perpendiculars al plànol de projecció de la vista 

 Sobremesura de mecanitzat: 2 mm 

Indicació (entre parèntesi) d'un criteri de rugositat diferent al Ra per exemple Rt 

0 0,4 mm 

Els valors de rugositat Ra poden indicar-se bé pel seu valor normalitzat o pel seu nombre de classe 

indicats en la taula:
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Valor de rugositat Ra en µm Classe de rugositat 

50 N12 

25 N11 

12,5 N10 

6,3 N9 

3,2 N8 

1,6 N7 

0,8 N6 

0,4 N5 

0,2 N4 

0,1 N3 

0,05 N2 

0,025 N1 

La direcció de les estries s'indica amb els símbols indicats a continuació: 

=  Paral·leles al plànol de projecció de la vista sobre la qual s'aplica el símbol

┴ Perpendiculars al plànol de projecció de la vista sobre la qual s'aplica el símbol

X  Creuades en dues adreces obliqües pel que fa al plànol de projecció de la vista
sobre la qual s'aplica el símbol

M  Multidireccional

C Aproximadament  circular  en  relació  amb el  centre  de  la  superfície  a  la  qual
s'aplica el símbol

R Aproximadament radial pel que fa al centre de la superfície sobre la qual s'aplica
el símbol
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La  disposició  dels  símbols  i
inscripcions  han d'orientar-se  de
manera  que puguin llegir-se  des
de la  part  inferior  del  dibuix o
des del costat dret , si això no és
possible  i  sempre  que  solament
s'expressi el valor de rugositat Ra
els símbols  poden orientar-se en
qualsevol  direcció  mantenint-se
l'anterior per a la lectura del valor
de rugositat. 

Els símbols o les fletxes han d'indicar-se en la part exterior de la peça que representa la superfície o
sobre una línia prolongació de la mateixa i una sola vegada, preferentment sobre la vista que defineix
la mesura d'aquesta superfície. 

Quan s'exigeixi per a totes les superfícies de la peça el mateix estat
de  superfície,  n'hi  ha  prou  amb la  col·locació  del  símbol  en  les
proximitats de la peça, del quadre de retolació o a l'espai previst per
a notes generals.

Quan la majoria de les superfícies requereixen el mateix estat de superfície, el símbol corresponent a
aquest estat deu anar seguit de: 

La frase “excepte indicació particular” 

El símbol bàsic entre parèntesi sense cap altra indicació 

El símbol bàsic entre parèntesi de l'estat o els estats de superfície particulars. 
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Les indicacions relatives a tractaments o recobriments es realitzen com s'indica en la figura:

Un aspecte important a tenir en compte en especificar valors de rugositat és la relació entre aquesta i
les toleràncies de fabricació ja que una superfície rugosa en peces sotmeses a lliscament, presentarà
ràpidament un desgast conseqüència de la destrucció dels becs, perdent-se per tant la mesura exterior i
en conseqüència la tolerància de funcionament, efecte que trigarà mes a presentar-se quan aquesta
superfície  sigui  llisa i  uniforme, en la taula següent  s'especifiquen com a orientació els  valors de
rugositat per a diferents qualitats de tolerància de fabricació. 

7.9.4.4.Taules de valors de rugositat

En les  taules  següents,  s'indiquen els  valors  de rugositat  que  es  poden obtenir  amb les  diferents
màquines eines.

Valors més freqüents en negre / Valors menys freqüents en gris
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7.10. Lectura complementària del capítol: Toleràncies dimensionals
En el  disseny dels  productes  industrials,  la  definició  geomètrica  general  de  les  peces  es  realitza

mitjançant  l'acotació.  Les  peces  individuals  es  poden  considerar  com  una  combinació  de  formes
geomètriques primitives i/o formes geomètriques complexes. Les formes geomètriques primitives imiten
prismes, cilindres, cons, toros, esferes etc. Les formes geomètriques complexes són aquelles parts de les
peces que estan delimitades per superfícies construïdes partint de corbes. La majoria dels dibuixos tenen
com a objectiu la creació d'un model amb formes perfectes. En la realitat no cal oblidar que és impossible
obtenir formes perfectes. El grau d'aproximació a la perfecció depèn de les exigències funcionals de les
peces i també del cost limiti de fabricació.

Per poder classificar i valorar la qualitat de les peces reals s'han introduït les toleràncies dimensionals.
Mitjançant aquestes s'estableix un límit superior i un altre inferior, dins dels quals han d'estar les peces
correctes.  Segons  aquest  criteri,  totes  les  dimensions  desitjades,  anomenades  també  dimensions
nominals, han d'anar acompanyades d'uns límits, que els defineixen un camp de tolerància. Moltes cotes
dels plànols porten aquests límits explícits a continuació del valor nominal teòric.

Totes aquelles cotes que no estan acompanyades de límits dimensionals explícites hauran de complir
les exigències de les normes de toleràncies generals que es defineixen en el camp del  disseny,  en la
proximitat  del  caixetí.  Després  del  procés  de  mesurament,  seguint  el  significat  de  les  toleràncies
dimensionals les peces industrials es poden classificar en dos grups: 

• correctes: són les peces, les dimensions de les quals, queden dins del camp de tolerància.

• i incorrectes: es poden subdividir en incorrectes per excés de material i incorrectes per defecte de
material.  En la fabricació per arrencada de material  les peces de la primera subdivisió poden
arribar a millorar-se, mentre que les de la segona subdivisió en general són irrecuperables.

7.10.1. Toleràncies normalitzades ISO
El Comitè Internacional  de Normalització ISO va fixar el mètode racional  per a l'aplicació de les

toleràncies dimensionals en la fabricació de peces llises. En aquest mètode es pot considerar:

a) Una sèrie de grups dimensionals.

b) Una sèrie de toleràncies fonamentals.

c) Una sèrie de desviacions fonamentals.

7.10.1.1. Grups dimensionals

Les dimensions nominals s'han reagrupat en una sèrie de grups dimensionals amb la finalitat de:

Reduir el nombre d'eines, calibres i altres elements constructius utilitzats en la fabricació.

Evitar el càlcul de toleràncies i desviacions per a cada dimensió nominal.

Segons l'anterior,  a  les diferents  dimensions nominals  compreses  dins  d'un grup dimensional  se'ls
apliquen les mateixes toleràncies i desviacions fonamentals.

7.10.1.2. Toleràncies fonamentals

La  Tolerància  Fonamental  (IT)  és,  en  el  sistema  de  toleràncies  i  ajustos,  una  qualsevol  de  les
toleràncies d'aquest sistema.
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El Grau de Tolerància és, en el sistema de toleràncies i ajustos, conjunt de toleràncies considerades
com correspon a un mateix grau de precisió per a totes les dimensions nominals.

S'han previst 20 graus de tolerància, designats per les sigles IT 01, IT 0, IT 1, ..., IT 18, representatius
de l'amplitud de la tolerància, des de la més fina fins a la més basta, els valors numèrics de la qual estan
calculats per a cada grup de dimensions nominals, constituint les toleràncies fonamentals del sistema.

Segons s'observa en la taula de toleràncies fonamentals, per a una determinada dimensió nominal,  la
magnitud de la tolerància fonamental augmenta en fer-ho també el grau de tolerància, és a dir, disminueix
la precisió; a la vegada, per a un determinat grau de tolerància, la magnitud de la tolerància fonamental
augmenta en fer-ho també la dimensió nominal.

L'amplitud de la tolerància aplicable a una dimensió, que per raons de fabricació ha de ser la major
possible, dependrà de l'ús o servei que vagi a prestar la peça a fabricar, a l'efecte de la qual s'estableixen
els 20 graus de tolerància.

Com a guia orientativa s'estableix la següent classificació:

1. Els graus de tolerància IT01 a IT4 per a eixos i els graus de tolerància IT01 a IT5 per a forats,
estan destinats a peces de la mecànica de precisió (calibres, mecanismes de rellotgeria, etc.).

2. Els graus de tolerància IT5 a IT12 per a eixos i els graus de tolerància IT6 a IT12 per a forats,
estan destinats a peces de la mecànica general que han d'ajustar.

3. Els graus de tolerància superiors a IT12, tant per a eixos com per a forats, estan destinats per a
peces o elements aïllats i que no requereixen, per tant, d'una exactitud dimensional tan precisa.

Toleràncies normalitzades ISO valors numèrics de les toleràncies fonamentals (valors en μm)

*Els graus de tolerància IT14 a IT18 no han d'utilitzar-se per a les dimensions nominals inferiors o iguals a 1 mm.
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7.10.2. Posicions de les toleràncies
El sistema de toleràncies normalitzades ISO estableix una sèrie de posicions de la tolerància pel que

fa a la línia zero, fixades per fórmules empíriques en funció de la dimensió nominal.

Per poder satisfer les necessitats habituals d'ajustos, s'ha previst per a cada grup dimensional tota una
gamma de desviacions, les quals defineixen la posició de les toleràncies pel que fa a la línia zero.

Les notacions per a les desviacions són les següents:

ES: desviació superior del forat.

EI: desviació inferior del forat.

Es: desviació superior de l'eix.

Ei: desviació inferior de l'eix.

La Desviació Fonamental és la desviació triada per definir la posició de la tolerància pel que fa a la

línia zero. S'adopta com a desviació fonamental, la més propera a aquesta línia.

Cada posició de la tolerància ve simbolitzada per una lletra (de vegades dues), minúscules per als
eixos i majúscules per als forats.

7.10.2.1.Posicions per als eixos. 

En el cas d'eixos, les zones de tolerància situades per sota de la línia zero s'indiquen amb les lletres a,
b, c, cd, d, i, ef, f, fg, g, h. La distància d'aquestes zones de tolerància a la línia zero va disminuint des de
la posició a fins a la h.

Les zones de tolerància situades per sobre de la línia zero s'indiquen amb les lletres k, m, n, p, r, s, t,
o, v, x, i, z, za, zb, zc. La distància d'aquestes zones de tolerància a la línia zero va augmentant des de la
posició k fins a la zc. Les zones de tolerància situades per damunt i per sota de la línia zero s'indiquen
amb la lletra j, posició asimètrica de la tolerància pel que fa a la línia zero, i js per a la posició simètrica
de la tolerància pel que fa a la línia zero.

Per a cada símbol literal que defineix la posició de la zona de tolerància, el valor absolut i el signe de la
desviació fonamental (desviació superior 'es' per a les posicions a fins h i desviació inferior 'ei' para les
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posicionis j fins zc) es determinen mitjançant fórmules empíriques, els resultats de les quals es poden
consultar en la següent taula.

Valors numèrics de les desviacions fonamentals per als eixos (valors en  μm)

* Les desviacions fonamentals a i b no han d'utilitzar-se per a cap dels graus de tolerància normalitzats en les 
dimensions nominals inferiors o iguals a 1 mm.

** Les desviacions fonamentals intermèdies cd, ef i fg estan previstes principalment per a la mecànica de precisió i 
rellotgeria.

L'altra desviació es dedueix de la desviació fonamental (veure taula) sumant o restant el valor

absolut de la tolerància IT per mitjà de les relacions algebraiques següents:

ei = es-IT

o

es = ei +IT

Nota: excepte para les posicionis j, js i k, els valors de les desviacions fonamentals són independents
de la qualitat de la tolerància triada i corresponen a la posició més propera a la línia zero.
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7.10.2.2. Posicions per als forats. 

En el cas dels forats, les zones de tolerància situades per sobre de la línia zero s'indiquen amb les
lletres A, B, C, CD, D, I, EF, F, FG, G, H. La distància d'aquestes zones de tolerància a la línia zero va
disminuint des de la posició A fins a la h.

Les zones de tolerància situades per sota de la línia zero s'indiquen amb les lletres K, M, N, P, R, S, T,
O, V, X, I, Z, ZA, ZB, ZC. La distància d'aquestes zones de tolerància a la línia zero va augmentant des
de la posició J fins a la ZC.

Les zones de tolerància situades per damunt i  per sota de la línia zero s'indiquen amb la lletra J,
posició asimètrica de la tolerància pel que fa a la línia zero, i Js per a la posició simètrica de la tolerància
pel que fa a la línia zero.

Per a cada símbol literal que defineix la posició de la zona de tolerància, el valor absolut i el signe de
la desviació fonamental (desviació inferior 'EI' per a les posicions A fins H i desviació superior 'ES' para
les posicionis  J  fins ZC) es determinen mitjançant  fórmules  empíriques,  els  resultats  de les quals  es
poden consultar en les següents taules.

L'altra desviació es dedueix de la desviació fonamental (veure taules) sumant o restant el valor absolut
de la tolerància IT per mitjà de les relacions algebraiques següents:

EI=ES-IT

o

ES=EI+ IT

Nota: Les posicions de les toleràncies dels forats són simètriques respecte a la línia

zero amb les posicions homònimes dels eixos; existeixen, no obstant això, algunes excepcions.
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7.10.3.  Sistema d'ajustos. Sistema eix base i forat base
Els sistemes d'ajust s'utilitzen per reduir i simplificar l'enorme varietat d'ajustos possibles.

7.10.3.1.Sistema de forat únic

El sistema del forat forat únic és un sistema d'ajust en el qual les diferències fonamentals de tots els
forats són iguals (forat únic). El sistema ISO tria un forat la diferència inferior del qual és nul·la, és a dir,
la  zona  de  tolerància  està  en  posició  H.  D'aquesta  forma  els  diferents  ajustos  (jocs  i  apretaments)
s'obtenen a partir d'un forat amb la zona de tolerància en posició H i un eix amb posició variable en
funció del tipus d'ajust. La qualitat del forat també pot ser variable.

7.10.3.2.Sistema d'eix únic

El sistema d'eix únic és un sistema d'ajust en el qual les diferències fonamentals de tots els eixos són
iguals. El sistema ISO tria un eix la diferència superior del qual és nul·la, és a dir, la zona de tolerància
està en posició h. D'aquesta forma els diferents ajustos (jocs o apretaments) s'obtenen a partir d'un eix
amb la zona de tolerància de posició h i un forat amb posició variable en funció del tipus d'ajust. La
qualitat de l'eix també pot ser variable.
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7.10.4.  Indicacions en els dibuixos
Una dimensió amb tolerància dimensional normalitzada es designa amb la dimensió nominal seguida

del símbol de la classe de tolerància requerida. Aquest símbol està constituït per la lletra representativa
de la desviació fonamental seguida de la xifra representativa del grau de tolerància.

Quan sigui necessari indicar els valors de les desviacions o les mesurades límits, la informació addicional
haurà d'escriure's entre parèntesi.

Les toleràncies dimensionals es poden representar en els dibuixos de diverses formes:

Amb la seva dimensió nominal seguida de les desviacions límits.

Amb els valors màxim i mínim.

Amb la notació normalitzada ISO.

Si  els  elements  afectats  de  tolerància  es  representen  amb la seva mesura  nominal  seguida de les
desviacions límits s'han de tenir en compte les següents indicacions:

La desviació superior sempre es col·loca damunt de la inferior, tant en eixos com en forats.

Si una diferència és nul·la, s'expressa sense decimals.

Si la diferència superior és igual a la inferior canviada de signe, s'escriu solament el valor absolut
de les diferències precedit del signe ±.

Els convenis són els mateixos per a les cotes lineals que per a les angulars.

Els símbols ISO utilitzats per representar les toleràncies dimensionals tenen tres components:

dimensió nominal

una lletra representativa de la diferència fonamental en valor i en signe (minúscula per a l'eix,
majúscula per al forat), que indica la posició de la zona de tolerància.

un nombre representatiu de l'amplària de la zona de tolerància (qualitat de la tolerància).
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8. 8.  Planificació i Planificació i
programació de projectesprogramació de projectes

Nota: Aquest capítol és una adaptació del apunts originals del professor Joan Sangrà, que ens ha cedit
el seu material docent.

8.1. Sistemes de control per a la planificació de projectes:
En tot procés industrial es produeix una interrelació entre les diferents activitats d’aquest procés (ex.

Dependència  de fabricació,  un procés  necessita  que  abans  s’hagi  realitzat  una  operació  per  a  poder
continuar amb la següent, dependència dels mitjans humans, maquines, magatzem, etc.).

Els sistemes que estudiarem, permeten, que puguem controlar d’una forma gràfica l’estat en què es
troba el procés en cada moment i també la forma d’obtindre el màxim rendiment de la instal·lació o el
mínim temps possible de treball necessari per l’execució del procés.

Ajuda  a prendre  decisions  al  responsable  de la direcció del  projecte,  reduint-li  les  incerteses.  La
representació gràfica permet tenir a la vista totes les activitats i les seves interrelacions. És més descriptiu
dibuixar totes les activitats que redactar-les, per exemple: en les descripcions de les patents del BOE ( en
el que es fa una descripció literària exhaustiva i per tant molt  llarga d’objectes que forment part del
invent a patentar, i que, molt sovint, amb un senzill dibuix queden definits).

Aquests sistemes són:

1- Diagrama de Gantt

2- Taulers de programació

3- Diagrama PERT

4- Diagrama CPM

Totes aquestes metodologies són eines insubstituïbles per la planificació i programació dels

projectes o processos industrials.

La planificació és l’anàlisi (on i quan) de les activitats que han d’intervenir en un projecte i l’ordre en
què han de tindre lloc.

8.1.1.  Diagrama de Gantt
Van ser  inventats  al  1918 per  Henry L.Gantt  amb l’objecte  de representat  les  tres  variables  que

intervenen en tot procés de fabricació:

- activitats

- mitjans de producció (homes o màquines)

- temps

Al ser tres variables, implicaria una representació en tres eixos, per no utilitzar 3D, es representa en
un diagrama pla, dues variables i l’altre s’anota al marge en el diagrama.

Els diagrames de Gantt més generalitzats són:

1.- diagrames de càrregues:
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1.1- operaris

1.2- màquines

2.- diagrames de comandes

3.- diagrames de coordinació o de progrés de treballs

Els diagrames de càrregues, s’utilitzaven per controlar el grau de saturació en les feines d’operaris o
màquines en tallers.

Els diagrames de comandes servien per controlar les diferents operacions en les peces d’una comanda.

Els diagrames de coordinació o de progrés de treballs, servien per portar un control dels mitjans de
producció.

Tots aquests sistemes ja no es fan servir, ja que no permetien un control global de les comandes, ni
tenien flexibilitat a l’hora de fer canvis.

Actualment,  els diagrames de Gantt,  tenen una utilització gairebé sempre basada en les variables:
activitats-temps.

Exemple d’una programació basada en un diagrama de Gantt.

8.1.1.1.Taulers de programació

Son aplicacions dels diagrames de Gantt, però d’una forma física, mitjançant taulers murals, en els
que amb sistemes mecànics es mostren el estat d’activitats respecte al temps, estan orientats al control de
tallers, o a representacions en despatxos d’oficines tècniques

8.1.2. Diagrama PERT
Són les  inicials  de Program Evaluation and Review Technique (Programa d’Avaluació  i  Revisió-

anàlisi Tècnica).

Durant  els  anys  1958 i  1959 per  a  planificar  i  programar  la  construcció  dels  submarins  atòmics
Polaris, on van col·laborar 250 contractistes principals i més de 1000 subcontractats, es va desenvolupar
el sistema PERT, s’aconseguí un estalvi de temps de 2 anys sobre els 5 que s’havia previst. Aquest èxit
va fer que la seva aplicació s’estengués no sols en el camp militar sinó també al industrial i comercial.

El sistema PERT és una representació gràfica de les operacions necessàries per arribar a un objectiu
determinat.

Elements principals del sistema PERT:

Succés: són les etapes per les que passa el procés. Es representen amb un cercle.
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Activitats: són les operacions necessàries per a passar d’un succés a l’altre. Es representen
amb una línia acabada amb una fletxa. La punta de la fletxa indica el sentit del procés, la seva
llargada no guarda relació amb el temps.

El sistema PERT és una ajuda a la Direcció en el sentit de que redueix incerteses en les decisions,
permet conèixer-se els costos dels endarreriments o escurçaments del projecte, la “Direcció” es refereix
al  responsable  del  projecte  i  que ha de tenir  capacitat  de decisió en les desviacions que se li  poden
presentar, i en una planificació i programació prèvia del projecte.

8.1.2.1.Avantatges d’utilització del PERT

Proporciona a la Direcció les següents informacions:

- conèixer l’ordre en què es desenvolupen els treballs i així es puguin fer els proveïments de materials
en el temps adequat i el finançament d’aquests proveïments o activitats.

- Saber el nombre de treballs i simultaneïtat d’aquests.

- Conèixer la situació actualitzada del projecte en relació amb la data programada de finalització

- Conèixer les activitats crítiques, que al endarrerir-se qualsevol d’elles, endarrereixen la duració del
projecte.

- Conèixer quines són les activitats no crítiques i quant temps de demora es permet.

- Si el projecte està endarrerit, sabrem on es pot reforçar la marxa per a contrarestar la demora i el cost
que produeix.

- Conèixer quina és la planificació i programació d’un projecte amb un cost total mínim i duració
òptima.

8.1.3.  Diagrama CPM
És similar en la representació al diagrama PERT, però aquí introduïm els costos de les activitats, de

forma que podem calcular el cost del projecte, i les repercussions econòmiques produïdes per variacions
en les durades de les activitats.

8.2. Diagrames de malles: representació dels diagrames de PERT
També anomenat xarxa de fletxes o diagrama de fletxes, per aquesta característica de representar les

activitats en forma de fletxes.

Aquestes activitats estan compostes gràficament per dues parts: la primera és l’execució del treball, i
està representada per una fletxa amb orientació d’esquerra a dreta, ja que indiquen una progressió en el
temps,  i  sempre apunten cap al  final  del  projecte.  L’altre  part  que complementa  a l’activitat  són els
successos, o etapes, es col·loquen als extrems de les fletxes, indicant el principi i el final de l’activitat,
serveixen com a punts de control. Una activitat pot comprendre una sola feina o un conjunt d’elles.

Als successos es produeix una coincidència de el final de l’activitat  precedent  amb el principi  de
l’activitat següent excepte en els extrems del projecte. Un projecte sempre comença amb un sol succés
inicial, i acaba amb un sol succés final.
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Els successos s’enumeren per a identificar les diferents activitats,  generalment s’escullen nombres
correlatius,  que  poden  anar  d’unitat  en  unitat  o  múltiples  si  les  activitats  aniran  desglossades
posteriorment en altres diagrames.

Representem  el  diagrama  que  correspondria  a  la  fabricació  d’una  màquina  amb  les  activitats
complementaries per la seva verificació, i enviament, degudament protegida amb el seu embalatge.

Aquesta representació és la que correspon al diagrama de Gantt de l’exemple de la construcció de la
màquina.

Recordem la relació d’activitats:

A) Preparació de materials

B) Fabricació de la màquina

C) Construcció de l’embalatge

D) Verificació i control

E) Enviament i instal·lació

Característiques de la representació:

1- Temps de preparació i restriccions externes del projecte. Es refereix als passos que s’han de seguir
anteriors a la posada en marxa del projecte o que són independents de les nostres possibilitats. Per ex.
petició d’autorització, decisions del consell d’administració, condicions estacionals.

El  temps  de  preparació  es  representa  com  una  línia  sinuosa,  amb  temps  0  de  duració,  i  una
identificació: TP.

2-  Activitats  restrictives,  són  externes.  Per  ex..  Autorització  governamental  o  municipals,  i  es
representen amb fletxa d’activitat ( identificada amb: AR) que afecta al succés anterior a l’activitat per la
que es requereix.
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3-  Fletxes  fictícies,  són  activitats  inexistents,  però  necessàries  per  raons  de  preparació.  (Es
representen  amb fletxes de línia discontínua)

3.1-  per  prioritat  de  treballs  o  simultaneïtat  de  treballs,  que  en  circumstancies  normals  podrien
realitzar-se  simultàniament,  però  per  altres  causes  (espai,  disponibilitat  de  màquines,  disponibilitat
d’operaris) donem preferència a una activitat, que es realitza primer, i l’altra la realitzarem a continuació.
Per exemple: construcció d’un alternador que no pot fabricar-se simultàniament el estator i el rotor en el
taller per dimensions excessives o per disponibilitat d’una sola premsa.

1º Fabricació normal

2º Fabricació real, en el nostre taller. Tenim una sola premsa per troquelar les xapes de l'estator i
rotor. Primer troquelarem les xapes de l'estator i a continuació les del rotor.

3.2-

Coincidència  de  successos  inicial  i  final.  Varies  activitats  no  poden  partir  dels  mateixos  successos
inicials i finals (tindrien les mateixes referències). Es creen successos intermedis i s’acaben d’unir amb
fletxes fictícies.
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3.3- per implicació diferents a les activitats. Quan una activitat que acaba en un nus, implica més a
una de les que surten d’ell, que a les altres.

Si  l’activitat  AR implica  més a la B que a la C, es crea un succés auxiliar,  i  una fletxa fictícia,
conservant la dependència la B i la C de començar quan acaba la A.

La relació d’activitats podria ser:

AR: permís d’edificació

A: lloguer de maquinaria

B: obrir rases

C: compra de tubs pel clavegueram

D: preparació d’arquetes

E: muntatge tubs

Veiem que l’activitat del permís d’edificació ens implica mes a la obertura de rases, que a la compra
de tubs, per representar això crearem un succés auxiliar i una fletxa fictícia, de forma que es conservi la
dependència de les activitats B i C, de començar quan acabi la A.
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8.2.1. PERT Representació
S’ha  d’indicar  la  relació  total  d’activitats  del  projecte  i  l’ordre  que  han  de  guardar  entre  elles

( preferència o simultaneïtat).

EXEMPLE:

Relació d’activitats : A, B ,C , D, E, F.

Ordre:

- 1. A i B comencen simultàniament desprès de TP.

- 2. C, D i E comencen quan acaba la A.

- 3. al acabar l’activitat B comença només la E.

- 4. Abans de començar la F han d’estar acabades C, D i E.

La forma més adient per representar la relació de precedència entre les activitats és mitjançant una
taula, en la que s’indica els condicionaments entre les activitats, les activitats de la columna de l’esquerra
tenen que estar acabades, per que puguin començar les de la columna de la dreta.

TAULA EQUIVALENT

Activitat  Condiciona
directament a:

A C D E

B E

C F

D F

E F

F --

TP A B

A la vista de la taula equivalent i el diagrama final, podem veure que l’activitat que no apareix en la
columna de la dreta (condiciona a: )  es la primera del  diagrama,  en aquest  cas la TP, i  l’activitat  o
activitats, que no condicionen a cap altra , en aquest cas la F, es la última del diagrama.

Podem resoldre el diagrama per grafos parcials:
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8.3. Programació pel mètode PERT
Consisteix en valorar la duració de cada activitat. Pot ser: 

Determinística: única i exacta 

Probabilística: vàries possibilitats. 

8.3.1. Programació determinística
S’utilitza quan coneixem amb tota exactitud la duració de totes les activitats del projecte. Es basa en

el  càlcul  dels temps “el  més aviat  possible”  i  “ el  més tard possible” en que pot  començar  i  acabar
l’activitat. 

Càlcul dels temps “el més aviat possible” [ t ] en que pot començar [t i] i acabar [tj] una activitat, que
té una durada de:[ tij ] 

La relació entre ells és: tj = màx. [ ti + tij ] 

Si construïm un diagrama sempre s'ha de començar per una relació d’activitats. Les seves duracions i
la seva relació de precedència. 

Activ
.

Duració tij Condiciona
directament a

A 3 E, C

B 4 D, F

C 8 G, H

D 5 G, H

E 15 I

F 3 J

G 5 I

H 10 J

I 1 J

J 4 -

Construïm el diagrama: 
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8.3.1.1.Càlcul dels temps “el més aviat possible” [ t ] 

Apliquem la fórmula : tj = màx. [ ti + tij ] 

Comencem pel primer nus: 

t1=0 

t2= t1 + t1,2 = 0+3 = 3 

t3= t1 + t1,3 = 0+4 = 4 

Al nus nº 4 hi podem arribar per dos camins, el que passa per l’activitat C, i el que passa 

per l’activitat D. Triarem el valor màxim tal com ens indica la fórmula. 

t4= t2 + t2,4 = 3+8 = 11 

t4= t3 + t3,4 = 4+5 = 9 

Al nus nº 5, també hi arribem per dos camins: 

t5= t2 + t2,5 = 3+15 = 18 

t5= t4 + t4,5 = 11+5 = 16 

Al nus nº 6, hi arribem per tres activitats:

t6= t5 + t5,6 = 18+1 = 19 

t6= t4 + t4,6 = 11+10 = 21 

t6= t3 + t3,6 = 4+3 = 7 

Acabem amb el nus nº 7: 

t7= t6 + t6,7 = 21 + 4 = 25 

Podem veure que i'últim succés té un temps més aviat de 25  i aquesta és la duració del 

projecte. 

Ara calcularem el temps “ el més tard possible “[ t’ ] en que pot començar [t’ i] i acabar [t’ j] una
activitat, que té una duració de:[ tij ] 

La relació entre ells és: t’i = mín. [ t’j - tij ]

 Es calcula des del final del projecte cap al principi, restant el temps de cada activitat. 

Comencem pel nus nº 7:

t’7= t7 = 25 

Per arribar al succés nº6 sols tenim una activitat, la J:

t’6= t’7 – t6,7 = 25-4 = 21 

Per arribar al succés nº 5, sols tenim l’activitat I:

t’5= t’6 – t5,6 = 21-1 = 20 

Al succés nº 4 hi arribem per dos camins:

t’4= t’5 – t4,5 = 20-5 = 15 

t’4= t’6 – t4,6 = 21-10 = 11 

Al succés nº3 també hi arribem per dos camins:

t’3= t’4 – t3,4 = 11-5 = 6 
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t’3= t’6 – t3,6 = 21-3 = 18 

El mateix ens passa amb el succés nº 2, tenim dues possibilitats:

t’2= t’5 – t2,5 = 20-15 = 5 

t’2= t’4 – t2,4 = 11-8 = 3 

Finalment arribem al primer nus 

t’1= t’2 – t1,2 = 3-3 = 0 

t’1= t’3 – t1,3 = 6-4 = 2 

Sempre ha de donar: t’1= t1 

Camí crític i marges de temps 

En qualsevol projecte hi ha activitats amb una certa flexibilitat respecte al seu principi i final, altres
en  canvi,  si  tenen  demora,  endarreriran  tot  el  projecte.  Aquestes  activitats  que  no  admeten  retard
s’anomenen crítiques i la seva cadena forma un camí crític.

 El camí crític és la duració més llarga de tot el projecte. Sempre hi ha com a mínim un camí crític i
sempre va del principi al final del projecte i no té interrupcions.

 Per trobar el recorregut del camí crític calcularem els marges del succés que tenen un valor de zero. 

El marge de succés és diferencia entre el temps “el més tard admissible” i “el més aviat possible” del
mateix succés: 

MSN= t’N – tN 

En el diagrama representarem els successos (nusos) com a rectangles dividits en tres parts: 

Número del nus

t t'

 Temps més aviat possible : t 

Temps més tard: possible: t’ 

En el diagrama es marca el camí crític amb una doble línia.
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Passem
els  valors  a
una taula:

Activitat tij ti tj t’i t’j

A 1,2 3 0 3 0 3

B 1,3 4 0 4 0 6

C 2,4 8 3 11 3 11

D 3,4 5 4 11 6 11

E 2,5 15 3 18 3 20

F 3,6 3 4 21 6 21

G 4,5 5 11 18 11 20

H 4,6 10 11 21 11 21

I 5,6 1 18 21 20 21

J 6,7 4 21 25 21 25

Dins de la mateixa taula farem el càlcul del Marge Total de les activitats (Mt ij) i el Marge lliure de
l'activitat (MLij) . 

Per fer el càlcul del Marge Total aplicarem la fórmula: 

MTij = t’j –ti -tij 

Sent el Marge Lliure de l’activitat: 

MLij = tj –ti -tij 
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Activitat tij ti tj t’i t’j MTij MLij

A 1,2 3 0 3 0 3 0 0

B 1,3 4 0 4 0 6 2 0

C 2,4 8 3 11 3 11 0 0

D 3,4 5 4 11 6 11 2 2

E 2,5 15 3 18 3 20 2 0

F 3,6 3 4 21 6 21 14 14

G 4,5 5 11 18 11 20 4 2

H 4,6 10 11 21 11 21 0 0

I 5,6 1 18 21 20 21 2 2

J 6,7 4 21 25 21 25 0 0

Les activitats que tenen un Marge Total igual a 0 formen el Camí Crític. 

8.4. Programació probabilística 
Fins  ara  s’ha  considerat  la  duracions,  tij  ,d’una  activitat  com un  valor  exacte  i  determinat  amb

l’aplicació d’una programació determinística. 

La  programació  probabilística  s'aplica  quan  la  duracions  de  l’activitat  no  està  perfectament
determinada.  En aquest  cas ens  trobarem amb imprevistos  que afecten la duracions de les activitats;
retardant-ne la seva finalització o, en algun cas,  avantçant el temps de realització de l'activitat. 

Els valors possibles per a cada activitat són: 

-Temps més probable (m) (moda) 

-Temps optimista (a) 

-Temps pesimista (b) 

Temps més probable (m). És el temps normal que dura una activitat en portar-se a terme. També es el 

resultat més freqüent que s’obté; quan l’activitat es repeteix en les mateixes circumstàncies. 

Temps optimista (a). És el temps mínim que requereix la realització d’una activitat. Quan tots els
factors són favorables la probabilitat de que s'acompleixi és molt baixa; de l’ordre del 0,1 %. 

Temps pessimista (b). És el temps màxim que requereix la realització de l’activitat quan quasi tots els
factors  ens  surten  desfavorables.  Diem quasi  tots,  per  que  que  si  considerem tot  allò  que  pot  anar
malament el temps final del projecte seria infinit. 

En  el  sistema  PERT  calculem el  valor  del  temps  estimat  (Te),  o  més  proper  a  la  realitat,  amb
l'expressió: 

Te =  (a + 4m + b )/ 6 

Per a la realització d’un transport per carretera dés de l’Aeroport del Prat, fins la Térmica de Cubelles
considerem, després de molts viatges,  els valors següents:

Temps més probable, m = 1 h. 
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Temps optimista, a = 0,75 h. 

Temps pessimista, b = 3 h. 6 

llavors, el temps estimat serà  Te = (0,75+ 4x1+3)/6 = 1,29 h 

Per a valorar la incertesa usem  la desviació típica (σ): σ = (b-a)/6

Però amb la desviació típica no podem realitzar les operacions necessàries per calcular els valors del
projecte  analitzat  (no  es  poden  sumar  les  desviacions  típiques).  Per  solucionar  aquest  inconvenient
calcularem el projecte usant la variança (ν):

ν = σ2

Per  exemple, si tenim tres activitats amb les dades següents:

Act. a m  b Te ν = σ2 Observacions

A 2 15,5 20 14 9 Asimètrica, incertesa alta

B 8 14 20 14 4 Simètrica

C 14 14 14 14 0 Estimació única, cap incertesa

El valor de la variança ens determina un índex comparatiu, el qual ens indica la probabilitat major o
menor, per acabar una activitat, o un projecte en un temps determinat. En un diagrama complet, per a
determinar les variànces dels successos, sumarem les variànces de les activitats que arriben al succés,
considerant sempre el camí més llarg (camí crític), i el valor més alt de la variança. 

Un altre valor estadístic que utilitzarem és la Desviació normalitzada (DN):

DN = ( x – Te)/ν

on: 

x, el temps a analitzar 

Te, el temps estimat 

ν, la desviació típica 

El valor (DN) obtingut, ha de buscar-se a les Taules de la distribució normal estàndard, la qual cosa
ens donarà el tant per u de probabilitats que tenim d’acomplir el valor x que estem analitzant. 

Si, per exemple tenim un projecte amb les dades :

i j a m b Te      σ ν

1 2 3 18 33 18 5 25

1 3 11 20 29 20 3 9

2 3 -

En el diagrama de malles, per a cada activitat hi anotem el temps estimat i la variança.
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Quina és la probabilitat, de que el projecte es pugui realitzar en menys de 26 dies? 

La variança del projecte és la que correspon al últim nus, per calcular-la hem de sumar les
variances del camí crític, en aquest cas, solament tenim una  activitat que forma el camí crític, i
fem servir la seva variança. 

Calculem la desviació normalitzada: DN = (26-20)/3 = 2 , busquem el valor que proporcionen
les taules  de distribució normal:0,9772 .  El  valor de 0,9772 correspon a una probabilitat  del
97,72 % de que el projecte es pugui realitzar en menys de 26 dies. 

Quina és la probabilitat de que el projecte s’acabi 2 dies abans del temps previst? 

Calculem  la  desviació  normalitzada:  DN  =  (18-20)/3  =  -0,67  i  busquem  el  valor  que
proporcionen les taules:0,2514. El valor de 0,2514 correspon a una probabilitat del 25,14 % de
que el projecte es pugui realitzar en 18 dies o menys. 

8.4.1. Exemple de càlcul probabilístic

Amb les dades inicials del projecte calculem els valors de Te, σ i ν :

i j a m b Te σ ν 

1 2 3 10 40 13,83 6,17 38,03

1 4 10 20 50 23,33 6,67 44,44

4 6 15 30 50 30,83 5,83 34,03

1 3 2 8 26 10 4 16

3 4 5 16 25 15,67 3,33 11,11

3 5 4 12 30 13,67 4,33 18,78

5 6 4 10 35 13,17 5,17 26,69

1 5 5 10 40 14,17 5,83 34,03

2 4 - - - 0 0 0
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Càlcul realitzat de les variances de cada succés:

Succ
és

Camí
més llarg

ti ν σ

1 - 0 ν 1 = 0 σ 1=0

2 1-2 13,83 ν 2 =38,03 σ 2=6,17

3 1-3 10 ν3=16 σ 3=4

4 1-3-4 25,67 ν4=16,00+11,11=27,11 σ 4=5,21

5 1-3-5 23,67 ν 5=16,00+18,78=34,78 σ 5=5,9

6 1-3-4-6 56,5 ν6=16,00+11,11+34,03=61,14 σ 6=7,82

 

Si a un succés hi arribéssim per varis camins crítics, la variança a considerar sempre 

seria la més alta, la més desfavorable. 

Quina és la probabilitat d'acabar aquest projecte en 60 dies? 

Calculem  la  desviació  normalitzada  corresponent  DN  =  0,45.  Busquem  el  valor  que
proporcionen  les  taules  per  a  la  desviació  normalitzada  i  obtenim  el  valor  de  0,6736  que
correspon a una probabilitat  del 67,36 % de que el projecte  es pugui realitzar  en 60 dies (o
menys). 

Quina és la probabilitat de que el projecte no s’hagi acabat en 60 dies? 

Igual  que  al  apartat  anterior,  calculem  la  desviació  normalitzada  corresponent   DN  =
0,45.busquem el valor que correspon a una probabilitat del 67,36 % de que el projecte es pugui
realitzar en 60 dies, però com que el que volem saber és que no s’hagi acabat el projecte,  el
valor que hem de calcular és : 

1- 0,6736 = 0,3264

és a dir, que tenim una probabilitat del 32,64 % de que el projecte no s’hagi acabat en 60 dies. 
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Quina data hem de donar per tenir un 90,15% de probabilitat de que el projecte s’hagi acabat? 

Busquem a les taules la probabilitat que correspon a un 90,15% . El valor de 1,29 correspon a
la desviació normalitzada, i el substituïm a la fórmula: 

DN = (x-56,50)/7,82 = 1,29 

llavors x = 66,59 dies 

Quina és la probabilitat  de que el projecte s’acabi si el succés número 3, s’endarrereix 2 dies? 

El succés 3 és en el camí crític, i al donar una xifra concreta de duracions, vol dir que en
aquest succés ja no tenim variança ( no existeix incertesa en el valor). Podem considerar que les
variances anteriors al succés 3 valen zero.

La variança del projecte serà:     ν6 = 0,00 + 11,11 + 34,03 = 45,14 

Li correspon una σ 6 = 45,141/2 = 6,72 

La data a aplicar es la diferència entre la nova data del succés nº3, i la que tenia inicialment. 

Calculem la desviació normalitzada corresponent:

DN = x – Te = (12-10)/6,72 = 0,30  , a qui li correspon una probabilitat del 61,79 % de que el
projecte es pugui acabar en dos dies més del temps previst. 
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8.5. Anàlisi de costos en el mètode PERT 
Fins ara hem estudiat els diagrames d’activitats, considerant només la duració de les activitats, mentre

que  el  sistema  CPM (Critical  Path  Method)  aplica  a  la  programació  del  projectes  la  duració  de  les
activitats i el seu cost, és a dir que fa l’estudi del binomi duració-cost, a fi d’escollir la programació més
adequada en duracions i costos.

Per fer el càlcul del cost total d’una activitat, i per extensió de tot el projecte, hem de considerar que
tindrem uns costos  directes  (sous,  primes,  amortització  de màquines,  hores  extres,  etc.)  i  uns  costos
indirectes (despeses generals fixes, lloguers, penalitzacions, etc.). 

Els costos directes augmenten com més es redueixi la duració de l’activitat. 

Els costos indirectes augmenten com més temps duri el projecte. 

Criteris d’actuació per a la reducció de temps del projecte. 

1.-Sols es poden aplicar reduccions sobre les activitats crítiques. Una reducció fora del camí
crític no afectaria la durada del projecte, ja que el camí crític es el més llarg del projecte. 

2.-Aplicarem la reducció sobre  la  activitat  crítica  amb cost  directe  unitari  més  econòmic.
D’aquesta forma anirem obtenint successives programacions, que començaran de mès económic
a mès car. 

3.-Per saber el nombre d’unitats de temps a reduir, hem de fer servir dues dades i aplicar la
menor de les dues, una es el valor màxim de reducció que permet l’activitat que estem analitzant
(duració límit), l’altre es el marge total més petit i diferent de zero, que tinguem en les activitats
subcrítiques  del  projecte,  aquest  últim  criteri  ens  asegura  que  puguem  detectar  que  altres
activitats subcrítiques, al aplicar les reduccions en el camí crític passen a ser crítiques.

4.-Un camí crític no pot deixar de ser-ho. 

5.-Si tenim camins crítics en paral-lel, al aplicar una reducció en una branca, també l’hem de
fer en les branques paral-leles. 

6.-Mentres el cost de reducció sigui mes económic o igual, que el cost indirecte, estarem fent
reduccions del projecte més económiques.

8.5.1. Anàlisi de costos d'un projecte
En aquest cas d'exemple les unitats seran en euros i dies.

Les dades inicials seran: 

Quadre de dades de les activitats. 

De cada activitat coneixerem: 

La duració en condicions normals: dn 

La duració més curta (duració límit): dl 

El cost directe en condicions normals: cdn

El cost directe de la duració més curta ( cost límit ): cdl 

El cost indirecte unitari del projecte

Cost Indirecte Unitari, CIU = 100 €/dia 
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També  necessitem conèixer  el  cost   que  val  reduir  cada  activitat  una unitat  de  temps,  és  el  que
denominem cost directe unitari (cdu), i l’obtenim amb l'expressió: 

cdu = (cl – cn ) / (dn – dl ) 

Act. dn dl cdn cdl cdu

A 5 3 400 800 200

B 10 4 400 700 50

C 5 4 200 900 700

D 3 3 500 --

E 6 4 400 600 100

Si volem conèixer el cost del projecte en la seva duració normal, l’únic que hem de fer es sumar la
columna dels costos  normals,  ja  que al  acabar el  projecte,  totes les activitats  estaran acabades i  ens
hauran costat el seu valor normal. Això constitueix el Cost Directe Normal CDN = Σ CNi,j 

En aquest cas: CDN = 1900 € 

El primer pas consisteix en construir el diagrama de malles i aplicar-hi els valors de les activitats. 

8.5.1.1. Programació en condicions normals 

Passem les dades del diagrama a una taula  per obtenir els marges totals de les activitats i el camí
crític. 

Act. DN ti t’j MT Característiques

A 5 0 7 2 subcrítica

B 10 0 10 0 crítica

C 5 0 10 5 subcrítica

D 3 5 10 2 subcrítica

F1 0 10 10 0 Crítica-ficticia

E 6 10 16 0 crítica

Marquem en el diagrama el camí crític: 
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Anàlisi de la
programació normal: 

Duració del projecte, en condicions normals, DN = 16 dies 

Cost indirecte normal, CIN = CIU x DN = 100 x 16 = 1600 € 

-Cost directe normal, CDN = 1900 € 

-Cost total normal, CTN = CIN + CDN = 1600 + 1900 = 3500 € 

Ara hem de reduir la duració del projecte, per fer-ho correctament hem de fer servir els criteris de
reducció explicats. 

8.5.1.2. Segona programació 

Analitzant les dades del primer diagrama veiem que les activitats crítiques a reduir són B i E, i el
marge mínim de les subcrítiques es 2, i coincideix amb la reducció màxima de l’activitat E. Constru:im
un petit quadre d’anàlisi: 

Combinació Activitat a reduir Reducció cdu Δcd

1 B 2 50 100 Δcd menor

2 E 2 100 200

 

Apliquem al diagrama la reducció de la opció 1, per ser la més económica. 
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Act. D ti t’j MT Característiques

A 5 0 5 0 crítica

B 8 0 8 0 crítica

C 5 0 8 3 subcrítica

D 3 5 8 0 crítica

F1 0 8 8 0 Crítica-ficticia

E 6 8 14 0 crítica

Veiem que ens apareix un altre camí crític que actualitzem en el diagrama. 

Anàlisi de la segona programació: 

Duració del projecte, D2 = 14 dies 

Cost indirecte 2ª programació, CI2 = CIU x D2 = 100 x 14 = 1400 € 

Cost directe 2ª programació, CD2 = CDN + Δcd= 1900 + 100 = 2000 € 

Cost total 2ª programació, CT2 = CI2 + CD2 = 1400 + 2000 = 3400 € 

8.5.1.3. Tercera programació: 

Del nou diagrama podem reduir de les activitats: A , B , E . La reducció sobre les A i B ha de ser
simultànea al ser camins paral-lels. El marge mínim de les subcrítiques es de 3, pero el límit de reducció
de l’activitat A es de 2, així que fem la taula comparativa de posibles reduccions 

Combinació Activitat a reduir Reducció cdu Δcd

1 E 100 200 200 Δcd menor

2 A

B

2

2

200

50

500
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Apliquem al diagrama la reducció de la posibilitat nº 1, al ser la d'increment de cost directe menor. 

Act. D ti t’j MT Característiques

A 5 0 5 0 crítica

B 8 0 8 0 crítica

C 5 0 8 3 subcrítica

D 3 5 8 0 crítica

F1 0 8 8 0 Crítica-ficticia

E 4 8 12 0 crítica

Anàlisi de la tercera programació: 

duració del projecte, D3 = 12 dies 

Cost indirecte 3ª programació, CI3 = CIU x D3 = 100 x 12 = 1200 € 

Cost directe 3ª programació, CD3 = CD2 + Δcd= 2000 + 200 = 2200 € 

Cost total 3ª programació, CT3 = CI3 + CD3 = 1200 + 2200 = 3400 € 

8.5.1.4. Quarta programació

Combinació Activitat a reduir Reducció cdu Δcd

2 A

B

2

2

200

50

500
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Hem marcat el camí, format per les activitats que ja no es podem reduir més i que ens deixen el
projecte en una duració límit de 10 dies. L’anomenem límit perquè ens dóna un camí crític en el que totes
les activitats estan en les seves duracions límit. 

Anàlisi d'aquesta programació: 

duració del projecte,  D4 = 10 dies 

Cost indirecte 4ª programació, CI4 = CIU x DL = 100 x 10 = 1000 € 

Cost directe 4ª programació, CD4 = CD3 + ΔC= 2200 + 500 = 2700 € 

Cost total 4ª programació, CT4 = CI4 + CD4 = 1000 + 2700 = 3700 € 

Una vegada hem arribat al punt límit, en el que no podem reduir més el projecte, analitzem el conjunt
dels resultats per veure la seva evolució i escollir la programació en que realitzarem el projecte. 

Programació 1 2 3 4

D 16 14 12 10

CI 1600 1400 1200 1000

CD 1900 2000 2200 2700

CT 3500 3400 3400 3700

Podem veure que hi ha dues programacions amb el mateix i menor cost, però la 3ª al durar menys és la
més indicada ja que l'equip de treball podrà dedicar-se a altres feines. 

En les gràfiques amb els resultats obtinguts podem veure la tendencia dels costos: 
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8.6. Exercicis i exemples de planificació i programació

8.6.1.  Exemples de planificació amb diagrames de malles
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8.6.2. Programació PERT-Temps determinístic
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8.6.3. Programació PERT-Temps Probabilístic 

Qüestions a resoldre:

Quin és el temps estimat final del projecte?

Quina és la variança del succés final?

Quina és la variança del succés 2?

Quina és la probabilitat, en %, d'acabar el projecte en el temps estimat calculat?

Quina és la desviació normalitzada de tenir acabat el projecte en 5 unitats de temps més que el
temps estimat calculat?

Quina és la desviació normalitzada de tenir acabat el projecte en 2 unitats de temps menys
que el temps estimat calculat?

Quina és la variança de l'activitat 6-7?

En el mètode PERT, quin és el marge total de les activitats crítiques? 

Quina és la desviació típica del succés 5?

Quin és el marge del succés 3?

Quin és el temps final del projecte per a una probabilitat del 90 %? 

Quin és el temps final del projecte per a una probabilitat del 70 %?
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Qüestions a resoldre:

Quin és el temps estimat final del projecte?

Quina és la variança del succés final?

Quina és la variança del succés 2?

Quina és la probabilitat, en %, d'acabar el projecte en el temps estimat calculat?

Quina és la desviació normalitzada de tenir acabat el projecte en 5 unitats de temps més que el
temps estimat calculat?

Quina és la desviació normalitzada de tenir acabat el projecte en 2 unitats de temps menys
que el temps estimat calculat?

Quina és la variança de l'activitat 6-7?

En el mètode PERT, quin és el marge total de les activitats crítiques? 

Quina és la desviació típica del succés 5?

Quin és el marge del succés 3?

Quin és el temps final del projecte per a una probabilitat del 90 %? 

Quin és el temps final del projecte per a una probabilitat del 70 %?
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8.6.4. Anàlisi PERT-Costos

8.6.4.1. Exercici resolt
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8.6.4.2. Exercicis per a resoldre algunes qüestions

Qüestions a resoldre:

Quin és el cost directe de la segona programació?

Quin és el cost total de la segona programació?

Quantes unitats de temps reduïm el projecte per fer la 2a programació?

Quin és el increment de cost directe per fer la segona programació?

Quin és el temps final del projecte per a la segona programació?

Quines activitats reduirem per fer la segona programació? Indicar les activitats.

Quin és el temps final del projecte en condicions normals?

Quin és el cost directe de la primera programació (la de condicions normals)?

Quin és el cost indirecte de la primera programació (la de condicions normals)?

Quin és el cost total de la primera programació (la de condicions normals)?
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Qüestions a resoldre:

Quin és el cost directe de la segona programació?

Quin és el cost total de la segona programació?

Quantes unitats de temps reduïm el projecte per fer la 2a programació?

Quin és el increment de cost directe per fer la segona programació?

Quin és el temps final del projecte per a la segona programació?

Quines activitats reduirem per fer la segona programació? Indicar les activitats.

Quin és el temps final del projecte en condicions normals?

Quin és el cost directe de la primera programació (la de condicions normals)?

Quin és el cost indirecte de la primera programació (la de condicions normals)?

Quin és el cost total de la primera programació (la de condicions normals)?
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9. 9. Annex. Models de projectesAnnex. Models de projectes
9.1. Contingut del projecte segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats.

La  Llei  20/2009,  del  4  de  desembre,  de  prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats  que  els
continguts dels projectes s'han de tenir en compte, en particular, des del punt de vista de:

a) La dimensió de l'activitat projectada.

b) L'acumulació amb altres activitats.

c) La utilització de recursos naturals.

d) La generació de residus.

e) La contaminació i altres efectes negatius possibles.

f) El risc d'afectació al medi en cas d'accidents.

Cal tenir en compte, segons la Llei 20/2009, la ubicació dels projectes i la sensibilitat mediambiental
de les àrees geogràfiques que poden estar afectades pels projectes, en particular per:

a) L'ús existent del sòl.

b) La relativa abundància, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de l'àrea.

c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb una atenció especial a les àrees següents:

- Zones humides.

- Zones costaneres.

- Àrees de muntanya i de bosc.

- Reserves naturals i parcs.

-  Àrees  classificades  o  protegides  per  la  legislació  de  l'Estat  o  de  les  comunitats
autònomes;  àrees  de  protecció  especial  designades  en  aplicació  de  la  Directiva
79/409/CEE i la Directiva 92/43/CEE.

- Àrees en què s'han ultrapassat els objectius de qualitat mediambiental que estableix la
legislació comunitària.

- Àrees de densitat demogràfica.

- Paisatges amb significació històrica, cultural i / o arqueològica.

Les característiques de l'impacte potencial i els potencials efectes significatius dels projectes s'han de
considerar amb relació als criteris establerts pels punts anteriors i tenint en compte, en particular:

a) L'extensió de l'impacte (àrea geogràfica i mida de la població afectada).

b) El caràcter transfronterer de l'impacte.

c) La magnitud i la complexitat de l'impacte.

d) La probabilitat de l'impacte.

e) La durada, la freqüència i la reversibilitat de l'impacte.
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L'article 17 de la Llei 20/2009 concreta que el projecte bàsic, signat pel personal tècnic  competent,
contindrà la descripció detallada i l'abast de l'activitat i de les instal·lacions. Les normatives sectorials de
les  diferents  administracions  amb  competències  d'intervenció  administrativa  i,  si  escau,  les  normes
tècniques que estableixen el contingut del projecte de l'activitat determinaran el contingut específic.

I l'article 18 de la Llei 20/2009 especifica que l'estudi d'impacte ambiental del projecte ha d'incloure,
com a mínim, les dades següents:

a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb relació a la utilització
del sòl i altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat dels residus abocaments i les
emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi receptor.

b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada, atenent
l'ús i l'aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals. 

c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població, la flora,
la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, tant terrestre com marítima, els factors climàtics, el paisatge i els
béns  materials,  inclòs  el  patrimoni  cultural.  Igualment,  s'ha  d'atendre  la  interacció  entre  tots
aquests  factors  i  els  possibles  efectes  transfronterers,  entre  municipis  o  entre  comunitats
autònomes.

d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.

e) Programa de vigilància ambiental.

f) Estudi d'impacte acústic.

g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior.

9.2. Contingut del projecte segons l'Ajuntament de Girona
L'ajuntament de Girona fixa el contingut mínim del projecte tècnic per a les activitats de la llicència

municipal d'activitats classificades, i que serà el següent:

a) Dades bàsiques de l'empresa, centre o establiment i del tècnic redactor del projecte: NIF,
nom fiscal i anagrama, adreça completa, identificació del representant legal en cas de persones
jurídiques i referència cadastral.

b)  Memòria  justificativa  de  l'activitat  projectada,  amb  informació  detallada  dels  aspectes
següents:

* Classificació de l'activitat segons l'ordenança i  d'altres ordenances municipals de
aplicació.

* Classificació i qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic vigent.

*  Descripció  del  local  i  edificació  on  es  projecta  l'activitat,  indicant  ela  seva
preexistència, si cal.

* Naturalesa i principals característiques de l'activitat projectada.

* Instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar emmagatzemar i produir així com
descripció del procés productiu, si escau.

* Fonts de les emissions, tipus i magnitud.

* Estudi de la càrrega de foc.

* Horari de funcionament.

*  Justificació  del  compliment  de  la  normativa  vigent  sobre  protecció  del  medi
ambient,  seguretat  industrial,  salubritat,  accidents  greus,  protecció  d'incendis,  riscos  i
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accidents laborals, protecció de la salut, accessibilitat, així com de la normativa sectorial
reguladora de l'activitat concreta que es pretengui instal·lar o modificar.

* La documentació o especificacions tècniques requerides per la normativa sectorial
reguladora de l'activitat concreta que es vulgui implantar.

* Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin
causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls, vibracions, escalfors, olors, fums i
pols.

* Les mesures de gestió dels residus generats.

*  Les  tècniques  de  prevenció,  reducció  i  control  d'abocament  d'aigües  residuals,
especificant si l'abocament es produeix a la xarxa de clavegueram o la llera pública.

* Dades de l'energia:  Tipus i  procedència,  potència  nominal,  instal·lacions,  tipus  i
capacitat d'emmagatzematge, mesures previstes de estalvi d'energia i d'aigua, indicació de
potència elèctrica i el cabdal de subministrament d'aigua necessari per al funcionament
de l'activitat i la seva font d'abastament.

* Medi potencialment afectat per a tots els focus emissors de contaminació.

* Impacte previsible de l'activitat sobre la circulació de vianants i vehicles.

* Altres característiques que es creguin necessàries per la clara definició de l'activitat
a desenvolupar.

c) Documentació gràfica

* Plànol de situació a escala 1: 2000 sobre la base del pla d'ordenació del Pla General.

*  Plànol  d'emplaçament  a  escala  1:500  amb  expressió  de  la  situació  respecte  als
edificis o activitats confrontants, amb indicació de la referència cadastral.

*  Plànols  de  conjunt  i  de  detall,  en  planta  i  seccions,  de  les  instal·lacions,  prou
descriptius del local i de l'edificació que l'allotja, perquè quedin clarament definides les
activitats i instal·lacions projectades.

d)  Quan  es  tracti  d'activitats  ramaderes,  sense  perjudici  dels  apartats  anteriors,  la
documentació tècnica ha de contenir les especificacions següents:

* La informació  sobre  les  característiques  de les  activitats  de  cria  intensiva,  amb
especificació de l'emplaçament i  l'espècie animal,  la  capacitat  i  nombre de places per
cada espècie i el tipus o classificació de l'explotació segons la seva orientació productiva
amb descripció del procés.

*  La  informació  sobre  les  característiques  de  les  activitats  qualificades  de  nucli
ecològic  i  centres  de cria  o  d'experimentació,  amb especificació  del  tipus  d'activitat,
emplaçament i superfície dels locals d'allotjament.

* Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on es s'especifiqui
la descripció,  la quantitat  generada o susceptible de generació, aplicació,  tractament i
característiques i capacitat dels sistemes d'emmagatzematge, i la disponibilitat de terres
suficients, quan correspongui, per a l'aplicació dels residus.

En funció de les característiques de l'activitat pel que fa a emissions, generació de residus, energia,
substàncies utilitzades o produïdes, així com altres aspectes que siguin objecte d'avaluació als efectes de
la ordenança, l'Ajuntament podrà exigir que el projecte tècnic s'ampliï en totes o alguna de les dades
específics establertes en el RIIA (Reglament de la intervenció integral ambiental que desplega la LIIAA)
per les activitats subjectes a autorització i llicència ambientals. 
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9.3. Model de projecte per instal·lacions de xarxes de distribució i 
connexions de gasos combustibles

1. Memòria.

1.1. Resum de característiques.

Titular. Emplaçament. Servei a què es destina. Origen i final. Pressió de treball  en
bars.  Longitud en metres.  Diàmetres  nominals  de la  conducció.  Relació  d'organismes
afectats  per  encreuaments,  paral·lelismes  i  pas  per  zones  als  quals  s'han  d'enviar
separates. Pressupost total.

1.2 Antecedents.

1.3 Objecte del projecte.

1.4 Emplaçament de la instal·lació.

1.5 Legislació aplicable.

1.6 Termini d'execució de les instal·lacions.

1.7 Característiques del gas subministrat.

1.8 Descripció de la instal·lació.

Descripció  del  traçat.  Característiques  de  la  canonada.  Protecció  anticorrosiva.
Condicions  d'enterrament,  profunditat,  protecció,  senyalització,  etc.  Encreuaments  i
paral·lelismes i pas per zones d'especial protecció. Situació de vàlvules de seccionament,
control i punts de mesura de les condicions de la distribució.

1.9. Càlculs.

Bases  de càlcul.  Dimensionat  de les  canalitzacions.  Protecció  mecànica.  Protecció
catòdica.

2. Plec de condicions.

2.1. Característiques de l'empresa instal·ladora.

2.2. Proves, assaigs i verificacions.

2.3. Certificats i documents.

2.4 Qualitat de materials.

2.5. Normes d'execució.

2.6. Condicions d'ús, manteniment i seguretat.

2.7. Llibre d'ordres.

3. Pressupost.

3.1. Pressupostos parcials.

3.2 Pressupost total.

4. Plànols.

4.1 Situació.

Si  és  en  nucli  urbà,  indicar-ho  en  relació  amb  els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant punts de referència de fàcil localització. Si és fora del nucli urbà, reflectint
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en el paratge on es situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i
amb punts de referència de fàcil identificació.

4.2. Plànol general de la xarxa de distribució.

4.3. Detalls de rases i arquetes.

4.4.Plànols  específics  de  cada  encreuament,  paral·lelisme  o  pas  per  zones  que  contingui
condicions especials.

9.4. Model de projecte per instal·lacions elèctriques de centre de 
transformació

1. Memòria.

1.1. Resum de característiques:

Titular. Número de registre (si és una ampliació). Emplaçament. Localitat. Activitat a
la  qual  es  destina  l'energia  transformada.  Potència  unitària  de  cada  transformador  i
potència total en KV. Tipus de centre (caseta, pal intempèrie, prefabricat, etc.). Tipus de
transformador (sec, oli,  etc.) i, si  escau volum en litres del dielèctric.  Tècnic director
d'obra. Pressupost total.

1.2 Objecte del projecte.

1.3 Reglamentació i disposicions oficials que compleix.

1.4 Titular.

1.5 Emplaçament.

1.6 Característiques generals del centre de transformació.

Tipus  de centre.  Nombre  i  potència  de transformadors  en KV.  Dielèctric  de cada
transformador. Tensions en kV.

1.7 Programa de necessitats. Especificant concretament l'ús de l'energia transformada.

1.8 Descripció de la instal·lació.

Obra civil. Justificació de necessitat o no d'estudi d'impacte ambiental. Local (forma i
dimensions).  En  cas  de  casetes  prefabricades  indicar  a  més  marca,  model  i
homologacions. En cas de pal intempèrie característiques del suport i ferramentes. 

Característiques  dels  materials.  Fonamentació.  Solera  i  paviment.  Tancaments
exteriors.

Envans interiors. Cobertes. Pintures. Diversos.

Instal·lació elèctrica. Característiques de la xarxa d'alimentació. Característiques del
aparellatge d'alta tensió. Cel·la de entrada. Cel·la de sortida. Cel·la de protecció. Cel·la de
mesura.

Cel·la de transformador (potència, tensions i tipus d'aïllament). Característiques d'un
altre material d'alta tensió. Embarrat general. Peces de connexió. Aïlladors de suport.
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Aïlladors de pas.

Mesura de l'energia elèctrica (sistema i aparells).

Posada a terra. Terra de protecció. Terra de servei.

Instal·lacions secundàries. Enllumenat. Bateries de condensadors (si escau). Protecció
contra incendis. Ventilació. Mesures de seguretat i senyalització.

1.9. Càlculs justificatius.

Intensitat d'alta tensió. Intensitat de baixa tensió.

Curtcircuits. Càlcul dels corrents de curtcircuit. Curtcircuit en el costat d'alta

tensió. Curtcircuit en el costat de baixa tensió.

Dimensionat de l'embarrat,  excepte en el cas de cel·les prefabricades. Comprovació
per densitat de corrent. Comprovació per sol·licitació electrodinàmica.

Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: Selecció del fusibles de AT i BT. Ajust
del dispositiu tèrmic o dels relés.

Dimensionat de la ventilació del centre de transformació.

Dimensionat del pou apaga-focs (si escau).

Càlcul de les instal·lacions de posada a terra. Determinació de les característiques del
sòl.

Determinació dels corrents màxims de posada a terra i del temps màxim corresponent
d'eliminació del defecte. Disseny preliminar de la instal·lació de posada a terra. Càlcul de
la resistència del sistema de posada a terra. Càlcul de les tensions de pas interior de la
instal·lació. Càlcul de les tensions en l'exterior de la instal·lació.

Càlcul de les tensions aplicades. Determinació de les tensions transferibles a l'exterior
per  canonades,  rails,  tanques,  conductors  de  neutre,  blindatges  de  cables,  circuits  de
senyalització i dels punts especialment perillosos i estudi de les formes d'eliminació o
reducció. Correcció i ajust del disseny inicial, establint el definitiu.

Càlcul mecànic del suport en el cas de centre de transformació intempèrie sobre pal.

2. Plec de condicions.

2.1. Qualitat dels materials. Obra civil. Aparellatge d'AT. Transformadors. Equips de mesura.

2.2 Normes d'execució de les instal·lacions.

2.3 Proves reglamentàries.

2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat. Instruccions de posada en marxa i parada.

2.5 Certificats i documentació.

2.6 Llibre d'ordres.

3. Pressupostos

S'indicaran els diferents elements que constitueixen la instal·lació, concretant la quantitat i
preu corresponent, totalitzant posteriorment els imports de cada partida.

4. Plànols.

4.1. Situació.
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Si  és  en  nucli  urbà,  s'indicarà  en  relació  amb  els  carrers  circumdants  i  d'accés,
assenyalant  punts de referència  de fàcil  identificació.  Si és fora de nucli  urbà,  escala
mínima 1:10.000, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis
de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.

4.2 Esquema unifilar de la instal·lació, amb identificació de les característiques principals dels
elements fonamentals que la integren.

4.3 Planta i alçat, suficientment ampliats a escales convenients i amb indicació de les cotes
essencials,  posant  de  manifest  l'emplaçament  i  la  disposició  de  les  màquines,  aparells  i
connexions principals.

4.4 Preses de terra.

4.5 En els pals intempèrie plànol de planta i alçat (E 1:500 màxima) de la línia de connexió
des dels seccionadors d'entrada.
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10. 10. Annex. Taules deAnnex. Taules de
distribució normaldistribució normal
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Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992, de Industria

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (articles 68 a 73):

Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre Policía de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments
públics. (DOGC 1308, de 22.06.1990),

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (articles 68 a 73):

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 20/1986, de 29 de abril.

Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto.

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 abril 1985.

Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico –modificada por la Ley
6/1996, de 18 de junio

Ley Orgánica 7/ 1980, de 5 julio, de Libertad Religiosa.

Ley del Suelo, aprobado el Texto refundido por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

Ley de Espacios Naturales Protegidos 15/1975, de 2 de mayo.

Ley 2/1974 de Colegios Profesionales

Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio.

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección de la contaminación atmosférica, desarrollada por el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales, de 17 junio de 1955.

Orden de 12 febrero 2001 de la Conselleria de industria y comercio de la Generalitat Valenciana, que
modifica la Orden de 13 marzo 2000, de contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones
industriales

Orden de 3 de mayo de 1999, que regula la aplicación del RITE en Cataluña

Orden de 31 de mayo de 1999 de aplicación del Real Decreto 1314/1997.

Orden de 3 de mayo de 1999, de aplicación del RITE, Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios.

Orden de 28 de marzo de 1996, sobre el procedimiento de actuación de las empresas instaladoras, de
las entidades de inspección y control y de los titulares en las instalaciones de gases combustibles

Orden  del  DIE,  de  28  de  marzo  de  1996  fija  el  procedimiento  para  la  puesta  en  marcha  y  la
ampliación o modificación de una instalación de gas con la intervención de una entidad de inspección y
control. 

Orden de 27 de marzo de 1990, por la cual se regula la aplicación en Catalunya del Reglamento de
aparatos de presión.
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Orden del DIE de 30 de diciembre de 1986, que regula la aplicación en Cataluña del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el cual se aprueba la ITC la MIE-AEM- 2.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto,  sobre  la  instalación  y  puesta  en  funcionamiento  de
ascensores.

Real Decreto 2200/1995 de desarrollo de la Ley de Industria de 1992

Real  Decreto  1407/1987,  de  13  de  noviembre,  de  creación  las  entidades  de inspección  y control
reglamentario

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28junio, de Evaluación de Impacto Ambiental

Real Decreto Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes, administrativas, financieras, fiscales
y laborales

Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Real Decreto 2135/1980 de liberalización industrial, de 26 de septiembre, desarrollado por la Orden
ministerial de 19 de diciembre de 1980.

Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones
Térmicas en los Edificios. B.O.E. Nº 207 publicado el 29/8/2007.

Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios,  RITE,  aprobado  por  el  Real  Decreto
1751/1998, de 31 de julio

Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, RICSI aprobado por el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo

Reglamento de gases combustibles, Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre.

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real decreto 2291/1985

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,  estaciones
secundarias y centros de transformación, aprobado por el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Aprobado por
Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto.

Reglamento  de  aparatos  de  presión,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1244/1979,  de  4  de  abril,  y
modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.

Reglamento  General  del  Servicio  Público  de  Gases  Combustibles,  Decreto  2913/1973,  de  26  de
octubre, y Reales Decretos 3484/1983 y 449/1988.

Reglamento  de  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  aprobado  por  el  decreto  3151/1968,  de  28  de
noviembre

Reglamento  de  Actividades  Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y  Peligrosas  de  30  noviembre  1961,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 noviembre

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 junio 1955.

Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos, aprobados por RD.
331/ 79 de 11 de Enero.

Norma UNE 157001 “Criterios generales para la elaboración de proyectos" (2002).
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