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CAMÍ DEL SANT CRIST entre carrer Serra i Moret i carrer de Manuel Carrasco i 
Formiguera 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer Serra i Moret 

 

Descripció 

El tram de carrer estudiat consisteix en una doble calçada separada per una mitjana dotada 

d’escocells, de la qual cada una s’organitza en un doble carril de circulació, en el costat interior 

i una franja d’aparcament en cordó en el costat exterior. Les calçades estan franquejades per 

una vorera en cada costat. El tram de carrer està delimitat per naus industrials en el costat 

oest i per un descampat pavimentat a mode d’aparcament privat i una nau industrial en el 

costat est. Les naus industrials, disposen d’espai intersticial entre la via pública i l’alineació de 

façanes, que és discontinua. El carrer pertany al polígon industrial del Pla d’en Boet i és la via 

que lliga la primera fase del polígon d’activitat econòmica, construïda l’any 1988, i la segona 

fase, construïda l’any 1994.   
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PAE Pla d’en Boet 

 

Aquest polígon es troba situat al sud-oest de la ciutat de Mataró. 
Una primera fase del polígon va ser construïda a partir de 1988 i una segona fase, 
corresponent a les parcel·les més occidentals, més enllà del Camí del Sant Crist, a partir de 
1994. En superfície, és el polígon més gran que hi ha actualment a la ciutat. Es caracteritza per 
concentrar part de l’oci nocturn de la ciutat, encara que també s’hi troben altres tipus 
d’empreses dedicades a la indústria, al sector tèxtil, oficines... 
 
Total empreses al polígon: 292 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada per ambdues voreres, a una distància de 60cm de la alineació que dóna inici a l’espai 
intersticial entre la façana de les naus industrials i el vial. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

No es localitzen hidrant en el tram analitzat. 
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tampoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. Els elements visibles de la 
instal·lació es consideren en bon estat. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

S’observa una boca de reg en la mitjana. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

 

Vista d’un registre de la instal·lació d’abastament 
d’aigua potable. D’observa en bon estat. 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

La vegetació utilitzada en la disposició d’arbrat en els escocells d’ambdues voreres són arbres 
de fulla perenne. 

 

2.2.- Estat de la vegetació 

L’estat de la vegetació en el tram visitat es considera exuberant. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

La distribució dels escocells al llarg de les voreres és d’aproximadament 8,70m entre element i 
element, veient-se interromputs per l’existència de guals d’entrada i sortida de vehicles. En la 
mitjana, la disposició d’escocells es basa en una distància intersticial d’aproximadament 
9,50m. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

La vorera manifesta anomalies generalitzades al voltant dels escocells degudes a les arrels, 
amb lesions que no només trenquen la continuïtat de l’element sinó que arriben a crear un 
nou sistema de pendents en el paviment. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

La instal·lació de reg es basa únicament en una boca de reg situada en la mitjana, on els serveis 
municipals han d’endollar les seves mànegues per regar els escocells. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

Segons la informació aportada pel Sr. Joan Campmajor, del servei de manteniment de 
l’Ajuntament de Mataró, l’únic manteniment que es fa d’aquesta vegetació és la poda, un cop 
l’any. De totes maneres, l’existència de la boca de reg fa pensar en la previsió, del projecte i de 
l’obra d’urbanització, d’efectuar un manteniment més intensiu. 

 
Planta del Camí del Sant Crist amb doble alineació d’escocells a cada vorera i escocells en mitjana. 
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Vista de les anomalies en la vorera que troben la seva causa en l’acció de les arrels. 
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la calçada oest és de 9,04m i està organitzada en dos carrils de circulació que 
allotgen un sol sentit de la marxa, amb una franja d’aparcament en cordó en el costat exterior. 
L’amplada de la calçada est és de 8,81m i està organitzada en dos carrils de circulació que 
allotgen un sol sentit de la marxa, amb una franja d’aparcament en cordó en el costat exterior.  
El pendent transversal d’ambdues calçades és convex a dues aigües, recollint les aigües 
d’escorrentia en les rigoles adjacents a les voreres. D’entre els elements que s’hi observen  hi 
ha dos passos de vianants, propers a les cantonades, una línia discontinua en el centre que 
separa els dos carrils de circulació, i una línia contínua que separa els carrils de la franja 
d’aparcament. També s’hi ubiquen les instal·lacións soterrades de clavagueram, en el centre de 
cada una de les calçades. Les calçades disposen de rigola en ambdós vorals i la banda de 
rodadura és asfàltica. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen en el centre de cada calçada, 
a uns 4,5m dels vorals. Els embornals estan situats a ambdos laterals de la calçada. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observen nombroses lesions en la banda de rodadura, a més de pegats puntuals que 
manifesten intervencions pretèrites. Un punt especialment conflictiu sembla ser la zona de 
calçada que cobreix la instal·lació soterrada de clavegueram. 
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Vista de lesions longitudinals en el tram de calçada 

que conforma l’esquena d’ase de les pendents. 
Justament la part que cobreix la instal·lació de 

clavagueram. 

Vista de lesions en la calçada que han començat a 
produïr el disgragament del material que conforma 

l’element. 

  

  
Vista de lesions en la calçada. Vista de lesions en la calçada. 

  

  
Vista de lesions en la calçada. Vista de lesions en la calçada, al voltant d’una 

tapadora de pou de registre. 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó. 

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo en general, no s’hi observen deficiències ni deformacions. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Els pous de registre estan situats a distàncies que ronden els 40m els uns dels altres. Els 
embornals s’alineen al llarg dels dos vorals cada 20m i els pous de registre estan situats en el 
centre de les calçades, a uns 4,5m de la vorera. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, no s’observen pegats en la calçada que segueixin el 
que podria ésser el traçat soterrat del servei, fet que fa pensar en que la instal·lació no ha rebut 
cap intervenció que hagi requerit el seu desenterrament. 
 

  
Vista de la tapadora d’un embornal. S’observa en 

bon estat. 
Vista de la tapadora d’un embornal. S’observa en 

bon estat. 
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5.- Servei d’abastament d’Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa 
Fecsa Endesa. Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha 
realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, tot i que el traçat de la instal·lació es desenvolupa soterrat en ambdues voreres. 
 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

Es desconeix, tot i que la localització d’una ET en aquest tram de carrer, i la observació d’altres 
Ets al llarg del carrer, fora del tram analitzat, evoca cap a la conclusió de que la instal·lació ha 
de recorrer ambdues voreres. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

En les instal·lacions soterrades, l’estat es desconeix. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

S’observa una ET en la vorera oest. El seu estat es considera correcte, tot i que ha rebut 
l’embat de l’enganxada de cartells.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

No s’observen armaris encastats en façana, fet que provoca que les escomeses s’ubiquin en la 
façana de les pròpies naus industrials i no en el muret que limita el moll de descàrrega. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

L’única anomalia detectada és la utilització de la ET com a suport per a enganxar cartells. 
 

 

Vista de la ET localitzada en el tram estudiat. 
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports es considera deficient, es destaca un bàcul que ha rebut 
un impacte i s’observa deformat. Aquesta patologia és peculiarment important quan es tracta 
del perill de la pèrdua d’estabilitat d’un element de tanta alçada, al costat d’una via 
intensament transitada per vehicles. Es desconeix quina és la seva vida útil restant.  
 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació bilateral amb una alineació de bàculs en les dues voreres externes. Disposició 
enfrontada bilateral, alterada per l’existència de guals d’entrada i sortida de vehicles, amb una 
distància entre lluminàries de 50m a cada costat i una alçada d’uns 9m. La xarxa transcorre 
soterrada respecte ambdues voreres a uns 50 cm del voral.  
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent. 
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 

 
Vista del bàcul afectat pel que possiblement va ser l’impacte d’un vehicle. 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. No es localitza cap registre pertinent a aquest servei, 
tot i que els anàlisis del polígon, executats en altres treballs, manifesten que la instal·lació 
transcorre soterrada respecte la vorera en tots els carrers pels dos costats.  

 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No s’han localitzat elements visibles. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat ni armaris reductors ni càmeres reductores de pressió en l’àmbit analitzat. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen les anomalies que hagin pogut estar relacionades amb aquest servei, tot i això, 
no s’observen rastres d’intervenció en el paviment que cobreix el traçat de la instal·lació. 
 

 
8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials.  

 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

Existeix una boca de reg en la mitjana, relacionada amb la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

La tapadora de l’arqueta que conté la boca de reg es considera bo. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

No hi ha indicis de patologies sofertes en la instal·lació. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

La vegetació existent en aquest tram de carrer no es nodreix de la instal·lació de reg, segons el 
servei de manteniment de l’Ajuntament de Mataró. Tot i això es considera exuberant.  
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9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons i 
de les visites realitzades als polígons industrials. Ha estat impossible 
aconseguir la col·laboració de l’empresa Telefònica per a les obres 
d’urbanització anteriors al 1996 i Auna per les obres posteriors. 

 
 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació, tot i que s’observa que transcorre soterrada 
respecte d’ambdues voreres. Segons la informació obtinguda, tot el polígon gaudeix de la 
instal·lació de parells de coure i la instal·lació de la xarxa de fibra òptica. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

La instal·lació se suposa a una distància d’aproximadament 1,5m del voral, just per darrera dels 
escocells. Tot i això, en el tram analitzat no es localitza cap arqueta ni registre. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades.  
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
 

 

S’observen diferents armaris en el mur que 
delimita el final de la vorera i el principi de l’espai 
intersticial entre la via pública i les naus 
industrials. Aquests armaris són els que han de 
contenir les escomeses de la xarxa de 
telecomunicacions. 
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10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de 
la que disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu 
Municipal. La gestió s’ha intentat a través de la Sra. 
Montserrat Hosta, del Departament d’Urbanisme dels Serveis 
Tècnics de L’Ajuntament. Donades les circumstàncies, el 
següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als 
polígons i del plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró 
Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 4,28m en el costat est i de 4,08m en el costat oest. El pendent 
transversal d’ambdues voreres és a una aigua i fina en la rigola de la calçada, formant un 
aiguafons que troba la seva evacuació en els diferent embornals disposats a tal efecte. La 
mitjana té una amplada de 3m i està pavimentada amb un paviment continu de formigó i un 
paviment de panot en els rebaixos executats a mode de passos adaptats. Ambdues voreres 
semblen allotjar tots els serveis excepte el reg. El paviment de la vorera és de panot gris, 
prefabricat, de formigó, amb 4 tetons. El voral està integrat per peces de formigó prefabricat 
en voreres i mitjana. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: L’estat generalitzat del 
paviment de la vorera és bo, tot i que al voltant dels escocells existeixen panots aixecats que 
ofereixen entrebancs per als vianants. Un dels guals no acaba d’ésser adequat, fet que provoca 
la necessitat de col·locar-hi una fusta per salvar el desnivell. Per últim, no s’observa cap 
diferència en la rugositat del paviment que faciliti la circulació de persones amb problemes de 
visió. 
Per contra, els passos de vianants que creuen el tram de carrer estudiat, disposen de baixadors 
amb acords amb la calçada molt ben executats.  
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada a 50cm de la línia dels paraments verticals que 
limiten els molls de descàrrega. 
La instal·lació de l’enllumenat exterior transcorre soterrada, a una distància d’uns 50cm del 
voral d’ambdues voreres. 
La instal·lació de BT soterrada es suposa aproximadament a 1m dels paraments verticals que 
limiten els molls de descàrrega. 
La instal·lació de MT soterrada ha d’estar ubicada en l’interstici dels altres serveis aquó 
referenciats. 
La instal·lació de telecomunicacions soterrada es suposa al voltant de 1,5m del voral 
La instal·lació de gas soterrada es suposa entre la xarxa de BT i la xarxa de telecomunicacions, 
però es desconeix. 
Cal destacar que degut a l’amplada de les voreres, no hi ha cap problema per mantenir les 
especificacions de separació de les companyies. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa un mal estat localitzat al voltant dels escocells de les dues voreres. En aquest 
aspecte, es pot distingir entre dues anomalies presents en el paviment: La primera anomalia és 
el trencament de l’element per les arrels de la vegetació, i la segona, el creixement d’herbes en 
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les esquerdes entre el paviment i el voral.  
 
 

  
Vista d’un gual inadequat que requereix una fusta 

per salvar el desnivell. 
Vista d’un dels baixadors del pas de vianants. 

  

  
Anomalies en el paviment, al voltant dels 

escocells. 
Herves que creixen al voltant del paviment, en el 
rebaix de la mitjana utilitzat com a pas adaptat. 
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11.- Valoració del tram de carrer 
 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
 



LA URBANITZACIÓ i edificació DELS POLÍGONS INDUSTRIALS A CATALUNYA 
Estat actual i REPTES DE REHABILITACIÓ (2013) El cas de Mataró 

ANNEXES Pàg.17 

 

CARRER ENERGIA Tram entre carrer de la Foneria i carrer Gènere de Punt 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer de la Foneria 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer Gènere de Punt 

 

Descripció 

Carrer d’una sola calçada i una sola vorera, amb un carril en un sol sentit de la circulació i un 

espai d’aparcament en cordó. Franquejat per naus industrials alineades al vial, sense espai 

intersticial entre la façana i la via pública, a un costat i el terraplè que baixa fins la Riera de 

Sant Simó a l’altre. El carrer pertany al polígon industrial de Mata Rocafonda, construït al 1989. 
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PAE Mata – Rocafonda 

 

Polígon situat a la zona nord-est de la ciutat de Mataró, limita al nord amb l’autopista del 
Maresme i al sud amb la carretera de Mata. 
 
Total empreses al polígon: 159 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada respecte l’única vorera, a una distància de 30cm de la façana de les naus industrials. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

No s’observen hidrants en aquest tram de carrer. 
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tambpoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No existeix instal·lació de reg. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

 
Registres de la instal·lació d’aigua potable soterrada en la vorera 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

Els únics escocells del carrer es troben en la cantonada amb el carrer de la Foneria, ja dins de 
l’àmbit d’aquest altre carrer. De totes maneres, es destaca que els arbres escollits per aquests 
escocells són plàtans (Platanus hispànica). Es tracta d’arbres caducifolis, extensament emprats 
per a l’arbrat d’alineació al voltant de la via pública. 
La resta de vegetació es troba en el lateral oposat al de les naus industrials. Aquesta vegetació 
està conformada per plantes arbustives i vegetació pròpia de la riera. 

 

2.2.- Estat de la vegetació 

L’estat de la vegetació és bo, no s’hi observen plantes mortes, tot i que tampoc s’hi observa 
cap rastre de manteniment. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

Alineada al voral occidental, corresponent al talús que baixa fins la Riera de Sant Simó. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

No s’observen patologies derivades de la presència d’arrels. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No existeix instal·lació de reg. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

No s’observa cap tipus de manteniment necessari. 
 

 
Localització d’arbrat i vegetació en el carrer Energia 
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la calçada és de 6,19m i està organitzada en un carril de circulació que allotja un 
sol sentit de la marxa i un espai d’aparcament en cordó en el lateral que disposa de vorera. El 
pendent transversal és convex i els únics elements que s’hi observen són una línia discontínua 
en el centre, una zona pintada de càrrega i descàrrega i la instal·lació soterrada de 
clavagueram. La calçada no disposa de rigola en cap dels dos vorals i la banda de rodadura és 
asfàltica. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen a 2m de la vorera i tan sols 
s’observen embornals al llarg del voral que disposa de vorera. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

La calçada s’observa en bon estat, tret dels voltants de les tapadores de la instal·lació de 
clavegueram, en molts casos presentant esquerdes, i una rasa coincident amb la embocadura 
entre el col·lector principal i una canalització provinent d’una nau industrial. 
 

  
Pegat en banda de rodadura, coincident amb 

connexió entre conducció i col·lector principal. 
Reparació de banda de rodadura al voltant de la 
tapadora d’un pou de registre de clavequeram. 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó, però donades 
les pendents d’alguns dels carrers del polígon, és molt possible que siguin de formigó 
prefabricat.  

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo, no s’hi observen deficiències ni deformacions. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Tan els pous de registre com els embornals estan situats a distàncies que varien entre 30 i 40m 
els uns dels altres. Els embornals només s’alineen al lateral on hi ha vorera. Els pous de registre 
estan situats a 2m del voral oriental. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, tot i que s’observa que dos dels pous de registre, 
han requerit reparació en el paviment que els envolta. 
 

  
Lesions de calçada al boltant de la tapadora d’un 

pou de registre. 
Lesions en la calçada, ja reparada pretèritament, al 

voltant de la reixa d’un embornal. 
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5.- Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa 
Fecsa Endesa. Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha 
realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, tot i que la presència de quadres en façana fa pensar que la xarxa existeix en 
aquest carrer, i que transcorre soterrada respecte la vorera.  

 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

La presència d’una ET, provoca que la xarxa de MT hagi d’ésser present, tot i que es desconeix 
a quina tipologia respon. De totes maneres, en aquest cas, també transcorre soterrada 
respecte la vorera. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

Es suposa correcte, tot i que es desconeix. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

Existeix una ET en el tram de carrer, el seu estat sembla correcte, tot i que ha rebut els abatars 
del bandalisme en forma de grafittis. 
Es destaca l’encaix executat entre els volums arquitectònics i la ET, aprofitant el forat per a 
col·locar-hi les unitats exteriors dels aparells de climatització.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

Els armaris s’observen en bon estat. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen. 
 

  
ET present al carrer Energia Quadre elèctric encastat en façana 
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports s’estima correcte, tot i que es desconeix quina és la 
seva vida útil restant. 

 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació unilateral, al costat de la vorera, amb els bàculs ordenats a 80cm del voral i a 35m 
els uns dels altres, amb una alçada de lluminàries d’uns 9m. 
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent.  
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 
 

 
Vista d’una de les lluminàries 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

 

 

8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
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9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons i 
de les visites realitzades als polígons industrials. Ha estat impossible 
aconseguir la col·laboració de l’empresa Telefònica per a les obres 
d’urbanització anteriors al 1996 i Auna per les obres posteriors. 

 
 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. Tot i això, l’única arqueta situada en la vorera 
d’aquest tram de carrer, fa patent l’existència d’aquest servei. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

El servei transcorre soterrat respecte la vorera, a 1,50m de la línia de façana de les naus 
industrials. L’estat de l’arqueta model H i dels armaris encastats en façana és bo, tot i que es 
destaca la coincidència d’aquesta arqueta amb un gual per on hi podrien transitar vehicles 
pesats. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades, tot i que s’observa un pegat en el paviment 
continu de la vorera que segueix el que sembla ser el recorregut d’una rasa, coincident amb el 
traçat de la instal·lació. 
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
 

  
Vista d’arqueta telefònica model H, coincidint amb 

accés a nau industrial 
Vista del pegat, coincident amb una rasa que 

sembla seguir el traçat de la instal·lació soterrada 
de telecomunicacions. 
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10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 2,95m i. El pendent transversal és a una aigua i fina en la calçada i 
els elements que s’hi observen són els suports de l’enllumenat públic, els registres del mateix 
enllumenat exterior, els registres de la instal·lació d’aigua, el registre de l’arqueta model H de 
la instal·lació de telecomunicacions i els registres de la instal·lació elèctrica. El paviment de la 
vorera és un paviment continu de formigó, amb juntes transversals cada 6m i el voral està 
integrat per peces de formigó prefabricat. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: Existeix un sol gual en tot 
el tram de carrer, les altres entrades de vehicles no disposen de rebaix en el voral. El pas de 
vianants proper a la cantonada amb el carrer de la Foneria, no disposa de baixadors en cap 
dels dos costats. Existeixen problemes en els acords de pendents al voltant dels accessos a les 
naus industrials, fet que genera pendents massa elevats per a la circulació de cadires de rodes. 
Per últim, no s’observa cap diferència en la rugositat del paviment que faciliti la circulació de 
persones amb problemes de visió.  
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada a 30cm de la línia de façana, essent el servei més 
proper a les parcel·les. 
La instal·lació de telecomunicacions té el seu traçat a 1,50m de la façana. 
La instal·lació soterrada de l’enllumenat públic sembla transcórrer a l’alçada dels bàculs, fet 
que fa pensar que està situada a una distància entre 2 i 2,20m de la l’alineació de façana. 
Es desconeix per on transcórrer les instal·lacions elèctriques de BT i MT, però hauran d’anar 
encaixades entre les anteriors, a la corresponent profunditat. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa una important fissuració en el paviment de la vorera, especialment en les 
proximitats de les juntes transversals disposades. A més, s’observen pegats, possiblement 
derivats d’intervencions en les instal·lacions que hi transcorren soterrades. Es destaquen 
també, lesions al voltant dels registres dels serveis i el creixement de plantes en les esquerdes 
entre el paviment de la vorera i la façana, entre el paviment de la vorera i el voral i entre el 
voral i la calçada. 
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Absència de baixadors Existència de pegats seguint el traçat 

d’instal·lacions soterrades 
  

  
Absència de rebaixos en guals Lesions al voltant de juntes i entre el paviment de 

la vorera i el voral 
  

  
Coincidència de registres amb accessos i lesions al 

voltant dels mateixos 
Creixement d’herbes en les esquerdes 
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11.- Valoració del tram de carrer 

 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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CARRER GÈNERE DE PUNT Tram entre carrer de la Foneria i camí de Ca la 
Madrona 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer de la Foneria 

 

 
Vista des de la cantonada amb el Camí de Ca la Madrona 

 

Descripció 

Carrer de dues calçades separades per una mitjana enjardinada. Es disposa de franja 

d’aparcament en bateria i vorera en ambdós costats de la via pública.  Cada calçada allotja un 

sol carril de sentit únic de circulació. La gran amplada d’aquest carrer es deu al pas de dues 

línies de MAT i de les servituds que aquest pas de servei comporta.  Franquejat per naus 

industrials amb espai intersticial entre el carrer i l’alineació de façana, que es continua en 

ambdós fronts. El carrer pertany al polígon industrial de Mata Rocafonda, construït al 1989. 
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PAE Mata – Rocafonda 

 

Polígon situat a la zona nord-est de la ciutat de Mataró, limita al nord amb l’autopista del 
Maresme i al sud amb la carretera de Mata. 
 
Total empreses al polígon: 159 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada respecte les dues voreres, a una distància de 50cm de la façana dels molls de 
descàrrega occidentals, i a uns 80cm en el costat oriental. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

No s’observen hidrants en aquest tram de carrer. 
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tampoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

Es localitzen dues boques de reg a la mitjana central. Aquest fet sembla evocar cap a una 
metodologia de reg manual, executat per serveis externs que utilitzen aquestes escomeses per 
endollar les mànegues a tal efecte. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

  
Vista d’un registre de la instal·lació d’aigua potable Vista d’un armari del servei d’abastament d’aigua 

potable en la façana del moll de descàrrega d’una 
nau industrial. 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades als 
polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

En el cas de la mitjana es pot observar una vegetació basada en plantes arbustives, en la seva 
majoria de fulla perenne, intensament desenvolupades, i una elevada presència d’herbes de 
creixement espontani.  

 

2.2.- Estat de la vegetació 

L’estat de la vegetació és bo, tot i que tampoc s’hi observa cap rastre de manteniment. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

La vegetació en aquest tram de carrer s’organitza en dues ubicacions: En el cas de la mitjana es 
pot observar una vegetació organitzada, molt crescuda, fins al punt d’envair la calçada 
perimetral en alguns punts i envoltada de males herbes pròpies de la manca de manteniment. 
Com ja s’ha referenciat anteriorment, aquesta vegetació està dotada d’un sistema de reg, fet 
que fa pensar en una previsió més acurada del seu aspecte i condicions. En el segon cas, les 
plantes s’ubiquen en un parterre de la cantonada entre el carrer Gènere de Punt i el Camí de 
Ca la Madrona. En aquest cas no es disposa de sistema de reg ni de previsió evident, 
actualment només s’hi troben males herbes que han envaït i degradat la vorera de forma 
important. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

A diferència d’altres casos estudiats, en aquest tram de carrer la vegetació present no disposa 
d’unes arrels prou importants per generar lesions importants en els elements pròpis de la 
urbanització. Tot i això, el creixement de plantes en les esquerdes del paviment provoca una 
continua degradació de l’element. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

La instal·lació de reg existent s’ubica en la mitjana, i consisteix en boques de reg connectades a 
la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

No s’observa cap tipus de manteniment. 
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Vista de la vegetació de la mitjana Vista de la vegetació del parterre en la cantonda 
entre el carrer Gènere de Punt i el Camí de Ca la 

Madrona 
 

 
 

 
 

Localització d’arbrat i vegetació en el carrer Gènere de Punt 
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de les calçades és de 9,18m i 9,24m i estan organitzades en un carril de circulació 
que allotja un sol sentit de la marxa i un espai d’aparcament en bateria en el lateral que està en 
contacte amb la vorera. El pendent transversal és cóncau, recollint les aigües d’escorrentia en 
l’interstici entre la calçada i la franja d’aparcament en bateria. Els elements que s’hi observen 
són dos passos de vianants, un a cada calçada, propers a la cantonada amb el carrer de la 
Foneria, una línia discontinua groga que recorre els guals de la vorera per la banda de la zona 
d’aparcament, i la instal·lació soterrada de clavagueram. La calçada no disposa de rigola en cap 
dels dos vorals i la banda de rodadura és asfàltica, tot i que el paviment en la zona 
d’aparcament és de fomigó. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen propers al centre de la 
calçada, en els punts en que la mitjana es veu intercedida, fet que fa pensar que la instal·lació 
de clavegueram discorre soterrada sota la mitjana enjardinada. Tan sols s’observen embornals 
al llarg de l’aiguafons que separa la calçada de la zona d’aparcament. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observen importants lesions de l’element en ubicacions concretes. 
 

  
Lesió en calçada Lesió en calçada 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó, però donades 
les pendents d’alguns dels carrers del polígon, és molt possible que siguin de formigó 
prefabricat.  

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo, no s’hi observen deficiències ni deformacions. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Tan els pous de registre com els embornals estan situats a distàncies que varien entre 50 i 60m 
els uns dels altres. Els embornals només s’alineen al llarg dels aiguafons que separen la calçada 
de la franja d’aparcament en bateria. Els pous de registre estan situats al centre de la calçada, 
en els punts on la mitjana es veu intercedida. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, tot i que s’observa que l’element de suports de les 
tapadores dels elements ha estat reparat en alguns casos, i presenta lesions. 
 

  
Lesions de calçada al boltant de la tapadora d’un 

embornal. 
Lesions en la calçada al voltant de la reixa d’un 

embornal. 
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5.- Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa 
Fecsa Endesa. Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha 
realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, tot i que la presència de quadres en façana fa pensar que la xarxa existeix en 
aquest carrer, i que transcorre soterrada respecte la vorera.  

 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

La inexistència d’Ets i de registres, indueix a pensar que la xarxa de MT no transcorre per 
aquest tram de carrer. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

Es desconeix. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

No s’ha pogut localitzar cap ET en aquest tram de carrer.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

Els armaris s’observen en bon estat. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen anomalies succeïdes. De totes maneres es vol destacar l’impacte de la línia 
MAT que transcorre per aquest carrer. Les servituds que el pas d’aquesta instal·lació genera 
arriben a generar espais específics per a la localització de les torres que la sustenten. 
D’aquesta manera, es pot observar una illa enmig de la calçada del Camí de Ca la Madrona i un 
retranqueix de la vorera occidental, disposats a aquest efecte. 
 

  
Retranqueix en vorera per allotjar una torre de 

línia MAT. 
Illa enmig de la calçada per allotjar una torre de 

línia MAT. 
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports s’estima correcte, tot i que es desconeix quina és la 
seva vida útil restant. 

 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació bilateral amb una sola alineació de bàculs al centre de la calçada, en la mitjana 
enjardinada, amb una distància entre lluminàries de  40m i una alçada d’uns 15m. 
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent. 
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 
 

 
Vista d’una de les lluminàries en el centre del tram de carrer 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
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8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

El sistema de reg proposat per aquest tram de carrer es basa en la disposició de boques de reg 
connectades a la xarxa d’abastament d’aigua potable, on els serveis de manteniment de la via 
pública han d’endollar la mànega per efectuar el reg. 

 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

Els registres observats es troben en bon estat. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

Es desconeix si existeixen anomalies en aquest servei i no s’observen reparacions en els 
elements visibles de la instal·lació. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

L’aparença de la vegetació és exuberant, tot i que no s’observen rastres de manteniment. 
Sembla que tot i existir la instal·lació, aquesta no sigui utilitzada amb assiduïtat i s’hagi 
encomanat el reg de la vegetació a les precipitacions meteorològiques. 
 

 

Aquests registres es troben ubicats dins de la 
mitjana enjardinada, mig ocults per la vegetació, 
coincidents sempre amb l’inici del tram 
enjardinat, i per tant, propers a la calçada que la 
intercedeix.   

 

  



LA URBANITZACIÓ i edificació DELS POLÍGONS INDUSTRIALS A CATALUNYA 
Estat actual i REPTES DE REHABILITACIÓ (2013) El cas de Mataró 

ANNEXES Pàg.41 

 

9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons i 
de les visites realitzades als polígons industrials. Ha estat impossible 
aconseguir la col·laboració de l’empresa Telefònica per a les obres 
d’urbanització anteriors al 1996 i Auna per les obres posteriors. 

 
 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. Tot i això, hi ha registres d’aquesta instal·lació en 
ambdues voreres, i tenint en compte l’anàlisi del polígon fet per la diputació, és possible que 
en aquest tram existeixi tan la xarxa de parells de coure, com la de fibra òptica. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

El servei transcorre soterrat respecte la vorera, a 1m de la línia del parament que limita els 
molls de descàrrega. L’estat de l’arqueta model H, dels altres registres i dels armaris encastats 
en façana és bo, tot i que es destaca que alguns d’aquests armaris estan oberts en tenir el pany 
trencat. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades. Tot i que s’observa un pegat en la vorera que 
sembla respondre al traçat de la instal·lació soterrada.  
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
 

  
  

 

La imatge superior esquerra ilustra la distància entre 
el registre de l’arqueta H i el parament vertical. En 
aquesta mateixa imatge es pot observar un dels dos 
armaris oberts.  
En la imatge superior dreta es pot observar un armari 
adherit a façana, obert, i envoltat de vegetació que ha 
crescut a la vorera, en les esquerdes de la mateixa i 
en els punt d’unió entre aquesta i els altres elements 
constructuis. 
En la imatge de l’esquerra es mostra un pegat en la 
vorera que sembla coincidir amb el traçat de la 
instal·lació de telecomunicacions soterrada. 



LA URBANITZACIÓ i edificació DELS POLÍGONS INDUSTRIALS A CATALUNYA 
Estat actual i REPTES DE REHABILITACIÓ (2013) El cas de Mataró 

ANNEXES Pàg.42 

 

 

10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 4,88m en el costat occidental i de 5,05m en el costat oriental. El 
pendent transversal és a una aigua i fina en la franja d’aparcament en bateria i els elements 
que s’hi observen són els registres de la instal·lació d’aigua, els registres de la instal·lació de 
telecomunicacions i els registres de la instal·lació elèctrica. El paviment de la vorera és un 
paviment continu de formigó, amb juntes transversals cada 6m i el voral està integrat per 
peces de formigó prefabricat. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: Un dels més destacables és 
el pas de vianants, que no disposa de baixadors i que, a més, coincideix en la vorera oriental 
amb una entrada i sortida de vehicles. Existeixen greus problemes amb els acords de pendents 
al voltant dels accessos a les naus industrials, fet que genera pendents massa elevats per a la 
circulació de cadires de rodes. No s’observa cap diferència en la rugositat del paviment que 
faciliti la circulació de persones amb problemes de visió. I, per últim, en alguns trams, l’estat de 
la vorera és tan dolent que el propi paviment ofereix importants entrebancs. 
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada a 50cm de la línia dels primers paraments 
verticals en el costat occidental i a 80cm en el costat oriental, essent el servei més proper a les 
parcel·les. 
La instal·lació de telecomunicacions té el seu traçat a 1m d’aquest primer parament en 
ambdós voreres. 
Es desconeix per on transcorre la instal·lació elèctrica de BT però haurà d’anar encaixada en 
l’espai lliure resultant de la ubicació dels altres serveis, a la corresponent profunditat. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa un mal estat generalitzat de la vorera i de la franja d’aparcament en bateria, 
practicades amb la mateixa tipologia de paviment. En aquest aspecte es pot distingir entre 
quatre anomalies presents en el paviment: En primer lloc l’aparició de lesions, en segon lloc 
l’aparició de lesions al voltant dels registres, en tercer lloc la disgregació del propi element i en 
quart lloc el creixement de vegetació en les discontinuïtats del mateix. 
Un altre element que manifesta mal estat és el voral. Tot i haver disposat d’un voral continu 
adaptat per la seva funció de gual, sembla que aquest no ha estat capaç de resistir les 
sol·licitacions físiques dels vehicles que n’han fet us. 
D’altra banda, també s’observen pegats, corresponent a intervencions dutes a terme en 
instal·lacions soterrades. 
Per últim, cal destacar un gual de la vorera oriental executat amb formigó, que es troba en 
molt mal estat.   
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Absència de baixadors i coincidència amb 

entrada i sortida de vehicles. 
Existència de pegats seguint el traçat d’instal·lacions 

soterrades. 
  

  
Aparició de lesions en paviment. Aparició de lesions en paviment. 

  

  
Lesions al voltant de registres. Lesions al voltant de registres. 
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Disgragació del paviment. Disgregació del paviment. 

  
Presència de vegetació en les discontinuitats 

del paviment. 
Presència de vegetació en les discontinuitats del 

paviment. 
  

  
Lesions en els vorals. Lesions en els vorals. 

  

 

 

Gual executat amb formigó, en molt mal estat.  
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11.- Valoració del tram de carrer 
 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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Carrer GERMANS THOS I CODINA Entre Ronda de Josep Irla i carrer de 
Josep Abril 

 

 
Vista des de la cantonada amb la Ronda de Josep Irla. 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer de Josep Abril. 

 

Descripció 

El tram de carrer estudiat consisteix en una sola calçada que s’organitza en un carril de 

circulació central, en un únic sentit de la marxa, envoltat de dos franges d’aparcament en 

cordó, una a cada banda, i dues voreres. El tram de carrer està franquejat per naus industrials 

en les ambdues vessants, sense espai intersticial entre la via pública i l’alineació de façanes 

continua i sense retranquejos en la banda occidental, i amb una interrupció en l’alineació de 

façanes del costat occidental, que per mitjà d’un moll de descàrrega, suposa un retranqueig en 

la continuïtat dels elements. El carrer pertany al polígon industrial de Balançó i Boter, construït 

l’any 1977.   
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PAE Balançó i Boter 

 

Aquest polígon es troba dins la ciutat de Mataró, envoltat de zona urbana, i va ser construït 
l’any 1977, és a dir, és el polígon industrial més antic dels que continuen actualment en 
funcionament.  
 
Total empreses al polígon: 120 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada respecte ambdues voreres, a una distància de 50cm de la façana. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

No s’observa l’existència de cap hidrant.  
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tampoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. Els elements visibles de la 
instal·lació es consideren en bon estat. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No s’observa cap indici d’aquesta instal·lació degut a la manca de registres i a la manca de 
vegetació subjecte de ser regada. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

  
Vista d’un registre de la instal·lació d’abastament 

d’aigua potable, en bon estat. 
Vista d’un armari en façana, en bon estat. 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer.  
 

2.2.- Estat de la vegetació 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer.. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer, fet que impossibilita l’aparició d’anomalies 
derivades de la presència d’arrels. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No existeix instal·lació de reg. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
  

  
  

 

 
 

Planta del carrer lateral a l’Avinguda del Maresme (carretera N-II en el seu pas per Mataró) 
No existeix cap tipus de vegetació en aquest tram de carrer. 
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la calçada és de 7,06m i està organitzada en un carril de circulació que allotja un 
sol sentit de la marxa, envoltat de dos espais d’aparcament en cordó en els laterals. El pendent 
transversal és convex a dues aigües, recollint les aigües d’escorrentia en les rigoles adjacents a 
les voreres. D’entre els elements que s’hi observen no hi ha un sol pas de vianants, línies 
grogues davant dels guals de les voreres, la instal·lació soterrada de clavagueram i un registre 
pertinent al servei de telecomunicacions. La calçada disposa de rigola en ambdós vorals i la 
banda de rodadura és asfàltica. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen propers al punt de separació 
entre la zona d’aparcament occidental i el carril de circulació, a uns 2m del voral de la vorera 
del costat oest. Els embornals estan situats a ambdos laterals de la calçada. 
L’únic registre de la instal·lació de telecomunicacions ubicat en la claçada es troba molt a prop 
d’una arqueta model H ubicada en la vorera, sembla tenir una funció complementària, 
possiblement construida a raó de la implementació de la xarxa de fibra òptica en el polígon. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observen importants lesions de l’element en ubicacions concretes i pegats resultants de la 
intervenció en les instal·lacions soterrades. Es destaca també l’observació de rigoles trencades. 
 



LA URBANITZACIÓ i edificació DELS POLÍGONS INDUSTRIALS A CATALUNYA 
Estat actual i REPTES DE REHABILITACIÓ (2013) El cas de Mataró 

ANNEXES Pàg.51 

 

  
S’observen rigoles trencades i un pegat que 

sembla seguir el traçat de la instal·lació soterrada 
de clavegueram. 

 

En aquesta imatge s’observen diferents lesions en 
la banda de rodadura asfàltica de la calçada, un 

trencament generalitzat de les rigoles coincidents 
amb el gual i un pegat que sembla seguir el traçat 

de la instal·lació de clavegueram soterrada. 
  

  
S’observen diferents lesions de caire longitudinal 
en la calçada i un pegat en la banda de rodadura. 

S’observen diferents lesions de caire longitudinal 
en la calçada i un pegat en la banda de rodadura. 

  

 

 

S’observa un registre pertinent a una arqueta del 
servei de telecomunicacions. 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó. 

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo, no s’hi observen deficiències ni deformacions. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Els pous de registre estan situats a distàncies que ronden els 40m els uns dels altres. Els 
embornals s’alineen al llarg dels dos vorals i es distribueixen cada 20m aproximadament. Els 
pous de registre estan situats en la separació entre el carril de circulació i la franja 
d’aparcament en cordó del costat oest, a uns 2m de la vorera d’aquest costat. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, tot i que s’observa que la calçada ha estat 
intervinguda en, com a mínim, tres ocasions per a intervenir la instal·lació de clavegueram, 
degut a l’existència de tres pegats en la banda de rodadura que semblen seguir el traçat 
soterrat de les canal·litzacions des de les naus industrials fins al col·lector principal. 
 

  
Vista d’una tapadora de pou de registre coincidint 
amb el límit entre la franja d’aparcament en cordó 

i el carril de circulació. S’observa en bon estat. 

Vista de la tapadora d’un embornal. Tot i estar en 
bon estat, s’observa que en tres casos, els 

embornals coincideixen amb els guals de la vorera, 
fet que possibilita la sobressoli·icitació del 

paviment circumdant. 
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5.- Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa 
Fecsa Endesa. Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha 
realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, tot i que el traçat de la instal·lació es desenvolupa grapat per la façana oriental, 
no s’observen ni registres ni armaris en el costat oposat. 

 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

Es desconeix, tot i que la instal·lació transcorre soterrada respecte la vorera oriental, fins que 
creua el carrer per arribar a la ET situada en el costat oposat. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

La instal·lació grapada en façana s’observa en bones condicions. El parament de suport es veu 
afectat per anomalies en alguns punts, però la instal·lació no sembla acusar-ho. En la resta 
d’instal·lacions soterrades, l’estat es suposa correcte, tot i que es desconeix. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

Existeix una ET en aquest tram de carrer, situada en la vorera occidental, ocupant l’espai d’una 
sola parcel·la. La nau industrial ha encaixat el seu volum arquitectònic al voltant de l’ET, 
deixant un espai ventilat en la seva part superior. L’estació transformadora es considera en 
bones condicions tot i haver rebut els envats de l’enganxada de cartells i els graffittis.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

Els armaris encastats en la façana del costat est, s’observen en bon estat. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen anomalies succeïdes. 
 

  
Vista de la instal·lació grapada en la façana. Vista d’armari encastat en façana, es considera en 

bon estat de conservació. 
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Vista de la instal·lació soterrada de mitja tensió. 
Aquests panots vermells amb el símbol del llamp 
es troben únicament en la vorera del costat est del 
carrer Germans Thos i Codina. 

 

 
Vista de la ET present en el tram de carrer estudiat. Aquest cas resulta peculiarment interessant per com 

s’ha adaptat el volum arquitectònic de la nau industrial a la preexistència de la estació transformadora. 

Es pot observar com s’ha encaixonat la ET i s’ha envoltat amb la façana de la nau, afegint-hi una visera 

per protegir l’element de l’aigua d’escorrentia provinent de la façana i deixant un espai de ventilació en 

la seva part superior. Un model molt diferent a l’observat en l’anàlisi del carrer Electricitat del polígon 

d’activitat econòmica de Mata-Rocafonda.  
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons. 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports s’estima correcte, tot i que es desconeix quina és la 
seva vida útil restant. 

 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació bilateral amb una doble alineació de bàculs al portell, amb una distància entre 
lluminàries de 20m i una alçada d’uns 7m. La xarxa transcorre soterrada respecte la vorera, 
alineada amb els bàculs.  
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent. 
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 
 

  
Vista general del tram del carrer on es pot 

observar l’alineació de l’enllumenat exterior. 
Vista d’un registre de la instal·lació soterrada 

d’enllumenat exterior. 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació, però en la vorera oest, prop de la cantonada amb la 
Ronda de Josep Irla, s’observa un registre de la instal·lació de gas, acompanyat d’un armari 
encastat en façana. Aquest fet fa pensar en que, si aquest servei no transcorre pel tram de 
carrer estudiat, sens dubte ho ha de fer pel carrer que l’interseca. 

 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

L’estat dels elements visibles es considera bo. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat ni armaris reductors ni càmeres reductores de pressió en l’àmbit analitzat. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen les anomalies que hagin pogut estar relacionades amb aquest servei, tot i això, 
no s’observen rastres d’intervenció en el paviment que cobreix el traçat de la instal·lació. 
 

 
Vista d’un registre de la instal·lació d’abastament de gas, en la cruïlla entre el carrer Germans Thos i 

Codina i la Ronda de Josep Irla. 
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8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
 

9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons i 
de les visites realitzades als polígons industrials. Ha estat impossible 
aconseguir la col·laboració de l’empresa Telefònica per a les obres 
d’urbanització anteriors al 1996 i Auna per les obres posteriors. 

 
 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació, tot i que s’observa que transcorre tant soterrada 
respecte la vorera est del carrer, com grapada per la façana est. És possible que el fet es degui 
a la implementació de la xarxa de fibra òptica, posterior a l’existència de la xarxa de parells de 
coure. Aquest fet explicaria la necessitat d’allotjar una arqueta en la calçada en tenir-ne una 
altra a la vorera, just al costat. En qualsevol cas, la xarxa de telecomunicacions és present 
només en la banda est. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

S’observen tres arquetes, dues del model H i una altra que sembla de dimensions similars, i 
nombrosos armaris encastats en façana. Tots els elements es consideren en bon estat. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades. Tot i això, s’observen pintades en alguns armaris.  
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
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Vista de dues arquetes, un soterrada respecte la 
vorera i una altra soterrada respecte la calçada. 

Vista de dues arquetes situades en la vorera. 

  

  
Vista de la instal3lació grapada en la façana. Vista d’un armari encastat en façana que ha patit 

un graffitti. 
  

 

 

Vista d’armari encastat en façana.  
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10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 1,50m en el costat est i d’1,67m en el costat oest. El pendent 
transversal d’ambdues voreres és a una aigua i fina en la rigola de la calçada, formant un 
aiguafons que troba la seva evacuació en els diferent embornals disposats a tal efecte. Els 
únics elements que s’observen en la vorera oest són els registres de la instal·lació d’aigua i el 
registre de la instal·lació de gas. En canvi, en la vorera est, s’hi ubiquen els registres de la 
instal·lació d’aigua, de la instal·lació de telecomunicacions, d’enllumenat exterior i el panots de 
diferent color que delimiten el pas de la instal·lació soterrada de MT . El paviment de la vorera 
és de panot gris, prefabricat, de formigó, amb 4 tetons i el voral està integrat per peces de 
formigó prefabricat. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: Els passos de vianants que 
creuen el tram de carrer estudiat, prop de la cantonada amb la Ronda de Josep Irla, disposen 
de baixadors amb una textura i colors diferenciats respecte la resta del paviment, però 
presenten entrebancs inassolibles per a una cadira de rodes en el seu trobament amb la rigola 
de la calçada, i després entre la rigola i la pròpia banda de rodadura, això els fa inadequats. A 
més, ambdós baixadors coincideixen amb un embornal. Existeix alguna peça trencada en el 
paviment de la vorera, tot i que l’estat generalitzat és bo. Per últim, no s’observa cap 
diferència en la rugositat del paviment que faciliti la circulació de persones amb problemes de 
visió. 
Per contra, totes les entrades de vehicles disposen de guals, tot i que les lesions en els 
mateixos els fan sospitosos d’oferir un pendent massa elevat per a la seva idoneïtat. 
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada a 60cm de la línia dels paraments verticals que 
integren la façana en la vorera oest, i a 30cm de la façana en la vorera est. 
La instal·lació de l’enllumenat exterior transcorre soterrada, a una distància d’uns 40cm del 
voral d’ambdues voreres. 
La instal·lació de MT sembla discórrer a una distància de 50cm de l’alineació de façanes. 
La instal·lació de telecomunicacions soterrada es suposa al voltant d’1m de la façana en la 
vorera est. 
Cal destacar que aquesta suposició provoca que la vorera est estigui molt carregada de serveis, 
fins al punt d’acostar-se molt als límits establerts per les especificacions de les companyies en 
quant a separació entre serveis. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa un mal estat puntual de la vorera. En aquest aspecte es pot distingir entre una 
patologia i una anomalia presents en el paviment: La patologia és el trencament de panots, 
especialment localitzada en les cantonades i en els guals d’entrada i sortida de vehicles. L’ 
anomalia és el creixement d’herbes en les esquerdes entre el paviment i el voral, en aquest 
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cas, molt puntual. 
Un altre element que manifesta un mal estat puntual és el voral. Tot i haver disposat perfils 
especialment dimensionats per la seva funció de gual, sembla que aquests han presentat 
problemes respecte el paviment. Una mostra d’aquest fet és la diferent coloració dels panots 
que hi estan en contacte, manifestant reparacions pretèrites. 
 

  
Panots trencats en cantonada amb el carrer de 

Josep Abril.  
Creixement d’herbes en les esquerdes entre 

diferents elements de la vorera. 
  

 

 

Baixadors inadequats, coincidents amb embornals.  
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11.- Valoració del tram de carrer 

 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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Carrer MÉNDEZ NÚÑEZ entre carrer de Joan Balançó i Boter i carrer de l’Ictíneo 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer de l’Ictíneo. 

 

 
Vista des de la cantonada amb el carrer de Joan Balançó i Boter. 

 

Descripció 

El tram de carrer estudiat consisteix en una sola calçada que s’organitza en un carril de 

circulació central, en un únic sentit de la marxa, franquejat en el seu costat oest d’una franja 

d’aparcament en cordó, i dues voreres, una a cada costat. El tram de carrer està delimitat per 

naus industrials en ambdues vessants, sense espai intersticial entre la via pública i l’alineació 

de façanes continua, tot i que en el costat est existeix un retranqueig que dóna accés a un 

passatge que discorre a un nivell inferior, servint d’entrada als soterranis de les naus 

industrials. El carrer pertany al polígon industrial de Balançó i Boter, construït l’any 1977.   
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PAE Balançó i Boter 

 

Aquest polígon es troba dins la ciutat de Mataró, envoltat de zona urbana, i va ser construït 
l’any 1977, és a dir, és el polígon industrial més antic dels que continuen actualment en 
funcionament.  
 
Total empreses al polígon: 120 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada únicament per la vorera est, a una distància de 20cm de la façana. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

Es localitza un hidrant en la vorera oest, a prop de la cantonada entre el carrer Méndez Núñez i 
el carrer de Joan Balançó i Boter.  
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tampoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. Els elements visibles de la 
instal·lació es consideren en bon estat. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No s’observa cap indici d’aquesta instal·lació degut a la manca de registres i a la manca de 
vegetació subjecte de ser regada. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

  
Vista d’un registre de la instal·lació d’abastament 
d’aigua potable i un armari encastat en la façana, 

ambdós en bon estat. 

Vista de l’hidrant en la cantonada del tram de 
carrer estudiat. La tapadora s’observa en bon 

estat, tot i que el paviment de la vorera està molt 
malmès. 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer.  
 

2.2.- Estat de la vegetació 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer.. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer, fet que impossibilita l’aparició d’anomalies 
derivades de la presència d’arrels. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No existeix instal·lació de reg. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
  
  

 

 
 

Planta del carrer lateral a l’Avinguda del Maresme (carretera N-II en el seu pas per Mataró) 
No existeix cap tipus de vegetació en aquest tram de carrer. 
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la calçada és de 6,83m i està organitzada en un carril de circulació que allotja un 
sol sentit de la marxa, amb un espai d’aparcament en cordó en el lateral oest. El pendent 
transversal és convex a dues aigües, recollint les aigües d’escorrentia en les rigoles adjacents a 
les voreres. D’entre els elements que s’hi observen  hi ha un pas de vianants, proper a la 
cantonada amb el carrer de Joan Balançó i Boter, línies grogues davant de l’únic gual del que 
disposa la vorera oest i en la seva meitad nord i al llarg de tota la vorera est, i la instal·lació 
soterrada de clavagueram. La calçada disposa de rigola en ambdós vorals i la banda de 
rodadura és asfàltica. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen en el centre de la calçada, a 
uns 3,5m dels vorals. Els embornals estan situats a ambdos laterals de la calçada. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observen importants lesions de l’element en tantes ubicacions concretes, que es pot 
considerar que el mal estat és generalitzat, i pegats resultants de la intervenció en les 
instal·lacions soterrades. Es destaca també l’observació de rigoles trencades. En aquest àmbit 
estudiat s’hi poden identificar: Lesions longitudinals en la banda de rodadura, lesions sense 
orientació concreta en la calçada,  disgregació del material que conforma la calçada, pegats que 
semblen seguir el traçat d’instal·lacions soterrades i rigoles trencades. 
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S’observen lesions longitudinals al llarg de gairebé 

tota la calçada. 
En aquesta imatge s’observa un pegat que creua de 

banda a banda la calçada. 
  

  
S’observen diferents lesions en la calçada, 

superposades a antics pegats.  
S’observen diferents pegats pertinents a diferents 

intervencions en un mateix lloc. 
  

  
En aquesta imatge es pot observar el greu 

problema de disgragació que pateixen alguns dels 
pegats practicats en la calçada. Alguns d’ells, com 
el de la fotografia, suposant un perill en alterar la 

continuitat de la banda de rodadura. 

Vista d’esquerdes en la calçada. 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó. 

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo, no s’hi observen deficiències ni deformacions, tot i que en 
el tram que s’analitza, es localitzen embornals deprimits respecte el nivell de la calçada. Aquest 
fet suposa que, o ja es van col·locar així durant les obres d’urbanització, o han estat enfonzats 
per l’excés de sol·licitació física. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Tan els pous de registre com els embornals estan situats a distàncies que ronden els 35m els 
uns dels altres. Els embornals s’alineen al llarg dels dos vorals i els pous de registre estan 
situats en el centre de la calçada, a uns 3,5m de la vorera. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, tot i que s’observa que la calçada ha estat 
intervinguda en, com a mínim, dos ocasions per a intervenir la instal·lació de clavegueram, 
degut a l’existència de dos pegats en la banda de rodadura que semblen seguir el traçat 
soterrat de les canal·litzacions des de les naus industrials fins al col·lector principal. 
 

  
Vista d’una tapadora de pou de registre en el 
centre de la calçada. S’observa en bon estat. 

Vista de la tapadora d’un embornal. Tot i estar en 
bon estat, s’observa que en dos casos, els 

embornals coincideixen amb un pas de vianants, 
fet que suposa un obstacle per als vianants. 
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5.- Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de 
la que disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu 
Municipal. La gestió s’ha intentat a través de la Sra. 
Montserrat Hosta, del Departament d’Urbanisme dels Serveis 
Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa Fecsa Endesa. 
Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat 
només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, tot i que el traçat de la instal·lació es desenvolupa grapat per la façana 
occidental, i soterrat respecte la vorera oriental. 

 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

Es desconeix, tot i que l’absència d’ET en aquest tram de carrer i la manca de registres o indicis 
de la instal·lació, evoca cap a la conclusió de que no existeix en aquest àmbit. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

La instal·lació grapada en façana s’observa en condicions deficient. Els cables pengen molt, i en 
alguns trams estan totalment desenganxats de la façana. 
En la resta d’instal·lacions soterrades, l’estat es suposa correcte, tot i que es desconeix. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

No s’han trobat Ets en aquest tram de carrer.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

Els armaris encastats en la façana del costat est, s’observen en un estat deficient. Hi ha armaris 
amb el pany rebentat i la portella oberta. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen anomalies succeïdes. 
 

  
Vista de l’armari encastat en façana amb el pany 

rebentat. 
Vista de la instal·lació grapada en façana. 
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports és deficient, s’observen anomalies derivades del  
bandalisme en les lluminàries. Es desconeix quina és la seva vida útil restant. 

 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació bilateral amb una alineació de bàculs en la vorera oest i una alineació de suports 
fixats en façana en el costat est. Disposició al portell, amb una distància entre lluminàries de 
30m i una alçada d’uns 7m. La xarxa transcorre soterrada respecte ambdues voreres.  
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent. 
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 
 

  
Vista general del tram del carrer on es pot 

observar l’alineació de l’enllumenat exterior. 
Vista d’un fanal que sembla haver rebut una 

pedrada. 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació, però en la vorera est, s’observa un registre de la 
instal·lació de gas, acompanyat d’una baina adherida a la façana. Això fa que es localitzi el 
traçat de la instal·lació a una distància d’aproximadament 50cm de la façana, soterrada 
respecte la vorera. En el costat oposat no s’ha trobat cap indici de la seva existència. 

 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

L’estat dels elements visibles es considera bo. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat ni armaris reductors ni càmeres reductores de pressió en l’àmbit analitzat. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen les anomalies que hagin pogut estar relacionades amb aquest servei, tot i això, 
no s’observen rastres d’intervenció en el paviment que cobreix el traçat de la instal·lació. 
 

 
Vista d’un registre de la instal·lació d’abastament de gas, amb la corresponent baina de protecció 

adherida en la façana per a realitzar l’escomesa de la nau industrial. 
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8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
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9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha 
estat extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan 
Miró Farrerons i de les visites realitzades als polígons 
industrials. Ha estat impossible aconseguir la col·laboració de 
l’empresa Telefònica per a les obres d’urbanització anteriors 
al 1996 i Auna per les obres posteriors.  

 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació, tot i que s’observa que transcorre tant soterrada 
respecte la vorera oest del carrer, com grapada per la façana est. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

La instal·lació grapada en la façana sembla en bon estat, i l’estat de la instal·lació soterrada es 
desconeix. S’observen pintades en un dels armaris de la instal·lació. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 
servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades.  
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
 

  
Vista del sistema utilitzat per salvar el carreró: Un 
cable metàl·lic, ancorat a cada façana, fa de suport 
a la xarxa de telecomunicacions per passar d’una 

banda a l’altra. 

Vista del recorregut de la instal·lació de 
telecomunicacions grapada per la façana. 
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10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 1,53m en el costat est i d’1,49m en el costat oest. El pendent 
transversal d’ambdues voreres és a una aigua i fina en la rigola de la calçada, formant un 
aiguafons que troba la seva evacuació en els diferent embornals disposats a tal efecte. Els 
únics elements que s’observen en la vorera oest són els registres de l’enllumenat públic i una 
arqueta del servei de telecomunicacions. En canvi, en la vorera est, s’hi ubiquen els registres 
de la instal·lació d’aigua, de la instal·lació de gas, d’enllumenat exterior i de la xarxa de BT. El 
paviment de la vorera és de panot gris, prefabricat, de formigó, amb 4 tetons i el voral està 
integrat per peces de formigó prefabricat. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: Els passos de vianants que 
creuen el tram de carrer estudiat, prop de la cantonada amb el carrer de Joan Balançó i Boter, 
disposen de baixadors amb una textura i colors diferenciats respecte la resta del paviment, 
però presenten entrebancs inassolibles per a una cadira de rodes en el seu trobament amb la 
rigola de la calçada, i després entre la rigola i la pròpia banda de rodadura, això els fa 
inadequats. A més, ambdós baixadors coincideixen amb un embornal. L’estat generalitzat del 
paviment de la vorera és dolent, amb moltes peces trencades i aixecades que poden produir 
entrebancs. L’únic gual de la vorera oest, en ser inadequat per al seu ús, sembla haver rebut 
diferents intervencions per a acondicionar-l’ho, resultant una barreja entre la peça de formigó 
prefabricat inicial, un rebaix de formigó per evitar el desnivell i una placa metàl·lica sobre 
l’anterior reblert de formigó. Aquesta adaptació del gual original intercedeix la rigola, alterant 
el sistema de recollida d’aigües d’escorrentia. En l’eixamplament de la vorera est, a raó de 
l’entrada al carreró a diferent nivell, hi ha una barana per evitar la caiguda dels vianants que 
està totalment descalçada. Per últim, no s’observa cap diferència en la rugositat del paviment 
que faciliti la circulació de persones amb problemes de visió. 
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada a 20cm de la línia dels paraments verticals que 
integren la façana en la vorera est. 
La instal·lació de l’enllumenat exterior transcorre soterrada, a una distància d’uns 40cm del 
voral d’ambdues voreres. 
La instal·lació de telecomunicacions soterrada es suposa al voltant de 60cm de la façana en la 
vorera oest. 
La instal·lació de gas soterrada es suposa a una distància de 60cm de la façana en la vorera est. 
Cal destacar que aquesta suposició provoca que la vorera est estigui molt carregada de serveis, 
fins al punt d’acostar-se molt als límits establerts per les especificacions de les companyies en 
quant a separació entre serveis. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa un mal estat generalitzat de les dues voreres. En aquest aspecte, es pot distingir 
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entre una patologia i una anomalia presents en el paviment: La patologia és el trencament de 
panots, especialment intensa en les cantonades i en els guals d’entrada i sortida de vehicles, 
però generalitzada al llarg de tota la vorera. L’anomalia és el creixement d’herbes en les 
esquerdes entre el paviment i el voral, en aquest cas, molt puntual. Un altre element que 
manifesta un mal estat puntual és el voral. Tot i haver disposat perfils especialment 
dimensionats per la seva funció de gual, sembla que aquests han resultat inadequats per al seu 
ús. 
Per últim, es vol destacar la curiositat que en la vorera oest d’aquest tram de carrer es pot 
observar: Es tracta de l’aflorament a la superfície dels fonaments de la nau industrial que limita 
amb el carrer en aquesta vessant. Després d’haver analitzat el que es mostra en les imatges, 
l’única explicació que es pot oferir és que la vorera s’hagi realitzat de manera posterior a la nau 
industrial, amb lo que en el seu moment d’execució va deixar els caps dels fonaments per 
sobre de la seva rasant. Sigui com sigui, resulta especialment problemàtic, en quant a corrosió 
de l’estructura metàl·lica de la nau industrial, especialment en les platines d’ancoratge als 
fonaments, deixar aquests elements a l’abast dels elements meteorològics. 
 

  
Panots trencats en cantonada amb el carrer de 

l’Ictíneo. 
Paviment totalment trencat en l’entrada de l’únic 

gual de la vorera oest. 
  

  
Gual que intercedeix la rigola, amb reblert de 

formigó i placa metàl·lica per intentar salvar el 
desnivell. 

Panots aixecats que suposen perill d’entrebanc.  
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Paviment trencat i deprimit al costat d’uns 

registres. 
Paviment totalment trencat en el gual que fa 

d’entrada al carreró a diferent nivell, en la vorera 
est. 

  

  
Barana descalçada. Acord deficient entre baixador i pas de vianants. 

  

  
Vista dels fonaments de la nau industrial, en la 

vorera oest. 
Vista dels fonaments de la nau industrial, en la 

vorera oest. 
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11.- Valoració del tram de carrer 
 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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Avda. DEL MARESME Tram lateral, entre Ronda de Josep Irla i carrer de l’Ictíneo 

 

 
Vista des de la cantonada amb la Ronda de Josep Irla 

 

Descripció 

Aquest tram de carrer correspon al lateral de la carretera N-II en el seu pas pel litoral 

mataroní. En aquest aspecte, resulta especialment interessant observar la relació entre la via 

lateral estudiada, destinada a un ús corresponent al trànsit interior del polígon d’activitat 

econòmica, i la via principal, separada per tan sols 1,10m de vorera sense cap tipus de 

protecció ni guardarraïl. Així doncs, l’existència d’aquest carrer es deu a la necessitat de 

segregar el trànsit interior, del trànsit de pas, sense haver de compartir espais i complicar 

ambdós models de mobilitat. 

 

El tram de carrer estudiat consisteix en una sola calçada que s’organitza en una petita vorera 

que la separa de la calçada principal, una franja d’aparcament en cordó, interrompuda en les 

cantonades amb altres carrers per a possibilitar-ne el gir de vehicles de gran volum, un carril 

de sentit únic de la circulació i una vorera.  Franquejat per naus industrials, només en la seva 

vessant septentrional, sense espai intersticial entre la via pública i l’alineació de façanes 

continua i sense retranquejos. El carrer pertany al polígon industrial de Balançó i Boter, 

construït l’any 1977.   
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PAE Balançó i Boter 

 

Aquest polígon es troba dins la ciutat de Mataró, envoltat de zona urbana, i va ser construït 
l’any 1977, és a dir, és el polígon industrial més antic dels que continuen actualment en 
funcionament.  
 
Total empreses al polígon: 120 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada respecte la vorera adjacent a les naus industrials, a una distància de 60cm de la 
façana. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

S’observa la ubicació d’un hidrant en la cantonada amb la Ronda de Josep Irla.  
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tampoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No s’observa cap indici d’aquesta instal·lació degut a la manca de registres i a la manca de 
vegetació subjecte de ser regada. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

  
Vista de l’hidrant en la cantonada entre el carrer 
lateral a l’Avinguda del Maresme i la Ronda Josep 

Irla. 

En aquesta imatge es pot observar el petit registre 
de la instal·lació d’abastament d’aigua potable, a 

60cm de l’alineació de façanes. 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades als 
polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer.  
 

2.2.- Estat de la vegetació 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer.. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer, fet que impossibilita l’aparició d’anomalies 
derivades de la presència d’arrels. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No existeix instal·lació de reg. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
  

  
  

 

 
Planta del carrer lateral a l’Avinguda del Maresme (carretera N-II en el seu pas per Mataró) 

No existeix cap tipus de vegetació en aquest tram de carrer. 
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la calçada és de 5,96m i està organitzada en un carril de circulació que allotja un 
sol sentit de la marxa i un espai d’aparcament en cordó en el lateral que està en contacte amb 
la mitjana pavimentada, que separa el carrer lateral de la calçada de la carretera N-II. El 
pendent transversal és convex a dues aigües, recollint les aigües d’escorrentia en les rigoles 
adjacents a les voreres, tot i que tan sols es disposen embornals al costat del voral que limita 
amb la mitjana. D’entre els elements que s’hi observen no hi ha passos de vianants, ja que 
s’entén que la mitjana d’una amplada d’1,10m, no és apta per al trànsit de vianants. En canvi, si 
s’hi línies grogues davant dels guals de la vorera on s’alinea la façana de les naus industrials, i la 
instal·lació soterrada de clavagueram. La calçada disposa de rigola en ambdós vorals i la banda 
de rodadura és asfàltica. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen propers al punt de separació 
entre la zona d’aparcament i el carril de circulació, a uns 2m del voral de la mitjana. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observen importants lesions de l’element en ubicacions concretes, pegats resultants de la 
intervenció en les instal·lacions soterrades i patologies al voltant de tapes de pous de registre. 
Es destaca també l’observació de rigoles trencades. 
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Lesió en calçada al voltant de la tapadora d’un pou 

de registre. 
 

Lesió en calçada. 

  
Lesió en calçada. Pegat resultant de la intervenció en la instal·lació 

soterrada. 
  

  
Pegats derivats de la intervenció en la instal·lació 

soterrada. 
Lesió en forma de pell de cocodril en calçada. 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó. 

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo, no s’hi observen deficiències ni deformacions. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Tan els pous de registre com els embornals estan situats a distàncies que ronden els 20m els 
uns dels altres. Els embornals només s’alineen al llarg de l’aiguafons adjuntat al voral de la 
mitjana que separa ambdues calçades. Els pous de registre estan situats en la separació entre 
el carril de circulació i la franja d’aparcament en cordó, a uns 2m del voral de la mitjana. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, tot i que s’observa que la calçada ha estat 
intervinguda en, com a mínim, tres ocasions per a intervenir la instal·lació de clavegueram, 
degut a l’existència de tres pegats en la banda de rodadura que semblen seguir el traçat 
soterrat de les canal·litzacions des de les naus industrials fins al col·lector principal. 
 

  
Vista d’una tapadora de pou de registre coincidint 
amb el límit entre la franja d’aparcament en cordó 

i el carril de circulació. 

Vista d’un pou de registre i un embornal adherit al 
voral de la mitjana entre calçades. 
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5.- Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa 
Fecsa Endesa. Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha 
realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, l’absència de quadres en façana podria fer pensar que l’escomesa a les naus 
industrials es realitza a través del carrer paral·lel, ja que moltes d’aquestes naus industrials 
tenen façana a ambdós costats de l’illa. De totes maneres, en els encreuaments de carrers, tan 
amb la Ronda de Josep Irla com amb el carrer de l’Ictíneo, s’observa un cable aeri que 
transcorre grapat per façana. No es disposa de prou informació per determinar com es 
produeix l’abastament d’electricitat a aquests edificis, però sí que es pot observar que aquesta 
instal·lació no transcorre soterrada per aquest tram de carrer. 

 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

La inexistència d’Ets i de registres, indueix a pensar que la xarxa de MT no transcorre per 
aquest tram de carrer. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

Es desconeix. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

No s’ha pogut localitzar cap ET en aquest tram de carrer.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

No s’observen armaris, ni caixes de derivació o escomesa. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen anomalies succeïdes. 
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports s’estima correcte, tot i que es desconeix quina és la 
seva vida útil restant. 

 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació unilateral amb una sola alineació de bàculs situada en la vorera transitable, amb 
una distància entre lluminàries de 30m i una alçada d’uns 9m. La xarxa transcorre soterrada 
respecte la vorera, alineada amb els bàculs. Es destaca que la il·luminació de la calçada de la 
carretera N-II es realitza des del voral oposat a la mitjana referenciada, amb lluminàries a una 
alçada molt superior. 
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent. 
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 
 

 
Vista general del tram del carrer on es pot observar l’alineació de l’enllumenat públic. 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

No s’han trobat evidències d’aquest servei en aquest tram de carrer. 
 

 

8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

No existeix vegetació en aquest tram de carrer. 
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9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons i 
de les visites realitzades als polígons industrials. Ha estat impossible 
aconseguir la col·laboració de l’empresa Telefònica per a les obres 
d’urbanització anteriors al 1996 i Auna per les obres posteriors. 

 
 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació i no s’han trobat registres pertinents a aquest servei 
en el tram de carrer. De manera similar al cas de l’anàlisi del servei d’abastament d’electricitat, 
és possible que l’escomesa es dugui a terme a través dels altres carrers que circumden l’illa. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

No s’observen elements visibles. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades. Tot i que tot fa pensar que el servei no transcorre 
per aquest tram de carrer. 
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
 

  

  

  

 

  



LA URBANITZACIÓ i edificació DELS POLÍGONS INDUSTRIALS A CATALUNYA 
Estat actual i REPTES DE REHABILITACIÓ (2013) El cas de Mataró 

ANNEXES Pàg.89 

 

10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 2,19m en el costat del polígon industrial i d’1,10m en el costat de 
la carretera N-II. Cal destacar però, que donades les característiques d’aquesta segona vorera, 
extremadament perillosa per no contar amb cap tipus de protecció per als conductors que 
baixen del cotxe després d’haver-lo aparcat, i degut a ser inaccessible i inadecuada per al 
trànsit de persones, es considerarà únicament una mitjana pavimentada entre calçades. Així 
doncs, el pendent transversal de l’única vorera és a una aigua i fina en la rigola de la calçada, 
formant un aiguafons que no disposa d’evacuació. Els únics elements que s’hi observen són els 
registres de la instal·lació d’aigua. El paviment de la vorera és un paviment de panot gris, 
prefabricat, de formigó, amb 4 tetons i el voral està integrat per peces de formigó prefabricat. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: Els passos de vianants que 
creuen la Ronda de Josep Irla i el carrer de l’Ictíneo, disposen de baixadors amb una textura i 
colors diferenciats respecte la resta del paviment, però presenten entrebancs inassolibles per a 
una cadira de rodes en el seu trobament amb la rigola de la calçada, i després entre la rigola i 
la pròpia banda de rodadura, això els fa inadequats. Existeixen depressions i trencadisses en el 
paviment de la vorera que vulneren la seva continuïtat, fet que suposa un perill davant els 
entrebancs. Per últim, no s’observa cap diferència en la rugositat del paviment que faciliti la 
circulació de persones amb problemes de visió. 
Per contra, totes les entrades de vehicles disposen de guals, tot i que les lesions en els 
mateixos els fan sospitosos d’oferir un pendent massa elevat per a la seva idoneïtat. 
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada, a 60cm de la línia dels paraments verticals que 
integren la façana de les naus industrials, essent el servei més proper a les parcel·les. 
La instal·lació de l’enllumenat exterior transcorre soterrada, a una distància d’uns 1,80m de 
l’alineació de façana. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa un mal estat puntual de la vorera. En aquest aspecte es pot distingir entre una 
patologia i una anomalia presents en el paviment: La patologia és el trencament de panots, 
especialment localitzada en les cantonades i en els guals d’entrada i sortida de vehicles. 
L’anomalia és el creixement d’herbes en les esquerdes entre el paviment i el voral, en aquest 
cas, molt puntual. 
Un altre element que manifesta un mal estat puntual és el voral. Tot i haver disposat perfils 
especialment dimensionats per la seva funció de gual, sembla que aquests han presentat 
problemes respecte el paviment. Una mostra d’aquest fet és la diferent coloració dels panots 
que hi estan en contacte, manifestant reparacions pretèrites. 
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Vista de la mitjana pavimentada sense cap tipus de 

protecció.  
Creixement d’herbes en les esquerdes entre 

diferents elements de la vorera. 
  

  
Creixement d’herbes en les esquerdes entre 

diferents elements de la vorera. 
Observació de panots trencats en un gual. 

  

  
Observació de gual pintat de vermell. Baixador per a pas de vianants que presenta 

desnivells en l’entrega amb la rigola. 
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11.- Valoració del tram de carrer 

 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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Carrer SERRA I MORET entre Camí del Sant Crist i carrer de Francesc Layret. 

 

 
Vista des de la cantonada amb el Camí del Sant Crist. 

 

Descripció 

El tram de carrer estudiat consisteix en una sola calçada que s’organitza en un doble carril de 

circulació central, un en cada sentit de la marxa, franquejats en els seus costats exteriors de 

dues franges d’aparcament en cordó, i dues voreres, una a cada vessant. El tram de carrer està 

delimitat per naus industrials en el costat est i per un descampat pavimentat a mode 

d’aparcament privat en el costat oest. Les naus industrials, disposen d’espai intersticial entre la 

via pública i l’alineació de façanes, que és discontinua. El carrer pertany al polígon industrial 

del Pla d’en Boet, construït l’any 1988.   
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PAE Pla d’en Boet 

 

Aquest polígon es troba situat al sud-oest de la ciutat de Mataró. 
Una primera fase del polígon va ser construïda a partir de 1988 i una segona fase, 
corresponent a les parcel·les més occidentals, més enllà del Camí del Sant Crist, a partir de 
1994. En superfície, és el polígon més gran que hi ha actualment a la ciutat. Es caracteritza per 
concentrar part de l’oci nocturn de la ciutat, encara que també s’hi troben altres tipus 
d’empreses dedicades a la indústria, al sector tèxtil, oficines... 
 
Total empreses al polígon: 292 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Servei d’abastament d’Aigua Potable 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament, i a través del Sr. 
Feliu Castellà, de la Companyia d’aigües de Mataró. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons. 

 

 

1.1.- Tipologia de la xarxa existent 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. 
 

1.2.- Disposició del recorregut de la xarxa 

Per la posició dels registres observada, s’estima que la instal·lació d’aigua potable transcorre 
soterrada per ambdues voreres, a una distància de 60cm de la alineació que dóna inici a l’espai 
intersticial entre la façana de les naus industrials i el vial. 
 

1.3.- Distribució dels hidrants 

Es localitzen dos hidrants, un en cada cantonada del tram analitzat, ambdós soterrats respecte 
la vorera est. 
 

1.4.- Causalitat de patologies denunciades, relacionades amb la instal·lació 

No es té constància de que hagin succeït patologies en aquest tram d’instal·lació i tampoc 
s’observen indicis d’intervenció en el paviment de la vorera. Els elements visibles de la 
instal·lació es consideren en bon estat. 
 

1.5.- Existència d’instal·lació de reg 

Segons la informació aportada pel Sr. Joan Campmajor, del servei de manteniment de 
l’Ajuntament de Mataró, en aquest tram de carrer no existeix instal·lació de reg. 
 

1.6.- Existència de fonts 

No existeixen fonts. 
 

 

Vista d’un armari de la instal·lació d’abastament 
d’aigua potable, encastat en un muret de blocs de 
formigó prefabricats, que conforma la separació 
entre la vorera i el moll de descàrrega d’una de les 
naus industrials del costat est del carrer. 
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2.- Arbrat i Vegetació 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials. 

 
 

2.1.- Tipologia de vegetació utilitzada 

La vegetació utilitzada en la disposició d’arbrat en els escocells d’ambdues voreres són arbres 
de fulla perenne. 

 

2.2.- Estat de la vegetació 

L’estat de la vegetació en el tram visitat es considera exuberant. 
 

2.3.- Distribució de la vegetació 

La distribució dels escocells al llarg de les voreres és d’aproximadament 8,60m entre element i 
element, veient-se interromputs per l’existència de guals d’entrada i sortida de vehicles. 
 

2.4.- Causalitat de patologies coincidents amb les arrels 

Les patologies en la vorera que troben la seva causa en les arrels dels arbres són una de les 
principals raons d’haver triat aquest carrer com a mostra representativa del que l’arbrat i la 
vegetació ha suposat per aquest polígon. La vorera manifesta anomalies generalitzades 
degudes a les arrels, amb lesions que no només trenquen la continuïtat de l’element sinó que 
arriben a crear un nou sistema de pendents en el paviment. 
 

2.5.- Existència d’instal·lació de reg 

No existeix instal·lació de reg. 
 

2.6.- Manteniment necessari 

Segons la informació aportada pel Sr. Joan Campmajor, del servei de manteniment de 
l’Ajuntament de Mataró, l’únic manteniment que es fa d’aquesta vegetació és la poda, un cop 
l’any. 

  
  

 

 
 

Planta del carrer Serra i Moret amb doble alineació d’escocells. 
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En les anteriors imatges es pot observar com les voreres, en aproximadament un 90% de la seva 
superfície, estan afectades per anomalies que tenen les arrels com a causa. L’impacte de l’acció de la 
vegetació sobre el paviment de la vorera és tant intens, que fins i tot ha canviat el sistema de pendents 
de la l’element. S’observa, que en la meitat nord de la vorera oest es va retirar el paviment, 
presumiblement per trobar-se en mal estat degut a les arrels, i es va practicar un abocat de formigó per 
oferir una base més resistent sobre la que es poguessin recolzar els panots. Es desconeix el perquè la 
intervenció va quedat a mitges, però el nou suport de formigó ha patit les mateixes anomalies en no 
haver eliminat la causa del problema abans d’intentar sol·lucionar-lo.  
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3.- Calçada  

Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

3.1.- Tipologia i disposició de la calçada existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la calçada és de 11,93 i està organitzada en dos carrils de circulació que allotgen 
ambdós sentits de la marxa, amb dos espais d’aparcament en cordó en cada lateral. El pendent 
transversal és convex a dues aigües, recollint les aigües d’escorrentia en les rigoles adjacents a 
les voreres. D’entre els elements que s’hi observen  hi ha dos passos de vianants, propers a les 
cantonades, una línia discontinua en el centre de la calçada, que separa els dos carrils de 
circulació, i la instal·lació soterrada de clavagueram. La calçada disposa de rigola en ambdós 
vorals i la banda de rodadura és asfàltica. 

 

3.2.- Secció de la calçada 

 

 
 

3.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

Els pous de registre de la instal·lació de clavegueram es disposen en el centre de la calçada, a 
uns 6m dels vorals. Els embornals estan situats a ambdos laterals de la calçada. 
 

3.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observen molt poques lesions en la calçada. Per aquest motiu es considera que l’estat de la 
calçada és bo, i que tan sols és necessari repintar les línies de la banda de rodadura. 
 

 

L’única anomalia detectada en la calçada són 
aquestes dues lesions transversals que es poden 
observar en la fotografia. No s’observen pegats ni 
cap tipus de disgregació del material asfàltic que 
conforma la calçada. 
No més cal destacar alguna intervenció puntual al 
voltant d’algun embornal. 
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4.- Clavegueram 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

4.1.- Tipologia de la instal·lació 

Clavegueram unitari, que desemboca en l’EDAR municipal i que disposa de sobreeixidors a la 
riera per evitar l’entrada en càrrega de la instal·lació a raó de puntuals precipitacions que no es 
poguessin allotjar. Es desconeix si les canalitzacions són de polímer o de formigó. 

 

4.2.- Estat dels elements visibles 

L’estat dels elements visibles és bo en general, no s’hi observen deficiències ni deformacions 
tret d’un embornal que té la tapadora enfonsada. 
 

4.3.- Distribució dels elements visibles de la instal·lació 

Els pous de registre estan situats a distàncies que ronden els 35m els uns dels altres. Els 
embornals s’alineen al llarg dels dos vorals cada 17m i els pous de registre estan situats en el 
centre de la calçada, a uns 6m de la vorera. 
 

4.4.- Assiduïtat de denúncies d’avaria o obturació de la instal·lació.   

Es desconeixen possibles avaries succeïdes, no s’observen pegats en la calçada, fet que fa 
pensar en que la instal·lació no ha rebut cap intervenció que hagi requerit el seu 
desenterrament. 
 

  
Vista d’una tapadora de pou de registre en el 
centre de la calçada. S’observa en bon estat. 

Vista de la tapadora d’un embornal enfonsada. Tot 
i estar trabada per la colmatació, pot enfonsar-se si 

un vianant o un vehicle la trepitja. 
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5.- Electricitat 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i de l’empresa 
Fecsa Endesa. Donades les circumstàncies, el següent treball s’ha 
realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

5.1.- Tipologia de la xarxa de BT 

Es desconeix, tot i que el traçat de la instal·lació es desenvolupa soterrat en ambdues voreres. 
 

5.2.- Tipologia de la xarxa de MT 

Es desconeix, tot i que l’absència d’ET en aquest tram de carrer i la manca de registres o indicis 
de la instal·lació, evoca cap a la conclusió de que no existeix en aquest àmbit. 
 

5.3.- Estat de les xarxes 

En les instal·lacions soterrades, l’estat es desconeix. En els elements visibles, l’estat és bo. 
 

5.4.- Distribució i estat de les ET 

No s’han trobat Ets en aquest tram de carrer.  
 

5.5.- Estat dels armaris i/o caixes de derivació i escomesa 

No s’observen armaris encastats en façana, fet que provoca que les escomeses s’ubiquin en la 
façana de les pròpies naus industrials i no en el muret que limita el moll de descàrrega. En la 
vorera oest, franquejada per un descampat, s’observen les escomeses dels serveis preparades 
per a la seva utilització, si s’hi ubiquessin naus industrials. Resulta interessant la conservació de 
les infraestructures executades durant les obres d’urbanització, per mantenir certa flexibilitat 
sobre l’ús de les parcel·les, alhora que es provoca un estalvi en el moment de realitzar un 
canvi. Tot i això, dóna impressió que l’escomesa a rebut els embats del vandalisme. 
 

5.6.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen anomalies succeïdes. 
 

 

Escomesa conservada en límit entre la vorera i el 
descampat. Sembla haver estat cremada i 
arrencada. Els conductes s’observen segellats. 
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6.- Enllumenat exterior 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament i del Sr. Albert 
Jimenez, de l’empresa Boquet, concessionària del manteniment de 
l’enllumenat públic. Donades les circumstàncies, el següent treball 
s’ha realitzat només a partir de les consideracions organolèptiques 
derivades de la visita als polígons 

 

 

6.1.- Tipologia de làmpades utilitzades, material, temperatura de color i IRC. 

Es desconeix. 
 

6.2.- Estat de les lluminàries, làmpades i suports, a més de la seva vida útil restant. 

L’estat de les lluminàries i dels suports es considera bo, es desconeix quina és la seva vida útil 
restant. 

 

6.3.- Distribució de les lluminàries 

Il·luminació bilateral amb una alineació de bàculs en les dues voreres. Disposició al portell, 
amb una distància entre lluminàries de 50m a cada costat i una alçada d’uns 9m. La xarxa 
transcorre soterrada respecte ambdues voreres a uns 50 cm del voral.  
 

6.4.- Determinació de la il·luminància per el mètode dels 9 o dels 12 punts. 

No s’ha pogut executar per desconeixement del tipus de lluminària existent. 
 

6.5.- Càlcul de la uniformitat mínima 

Es desconeix. 
 

6.6.- Càlcul de la uniformitat mitjana 

Es desconeix. 
 

6.7.- Determinació de la qualificació energètica de la instal·lació, expressant el valor èpsilon  

Es desconeix. 
 

 
Vista general del tram del carrer on es pot observar l’alineació de l’enllumenat exterior. 
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7.- Servei d’abastament de Gas 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons.  

 

7.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació. No es localitza cap registre pertinent a aquest servei, 
tot i que els anàlisis del polígon, executats en altres treballs, manifesten que la instal·lació 
transcorre soterrada respecte la vorera en tots els carrers pels dos costats.  

 

7.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No s’han localitzat elements visibles. 
 

7.3.- Distribució dels armaris reductors i de hipotètiques càmeres de reducció de pressió. 

No s’han trobat ni armaris reductors ni càmeres reductores de pressió en l’àmbit analitzat. 
 

7.4.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen les anomalies que hagin pogut estar relacionades amb aquest servei, tot i això, 
no s’observen rastres d’intervenció en el paviment que cobreix el traçat de la instal·lació. 
 

 

8.- Reg 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha estat 
extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan Miró Farrerons, 
de la col·laboració del Sr. Joan Campmajor, cap del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i de les visites realitzades 
als polígons industrials.  

 

8.1.- Tipologia de la instal·lació 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.2.- Estat dels elements visibles de la instal·lació. 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.3.- Causalitat de patologies denunciades que estiguin relacionades amb el reg 

No existeix instal·lació de reg en aquest tram de carrer. 
 

8.4.- Aparença de l’estat de la vegetació que es nodreix de la instal·lació. 

La vegetació existent en aquest tram de carrer no es nodreix de cap instal·lació de reg. 
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9.- Telecomunicacions 
Es destaca que la informació plasmada en aquest informe ha 
estat extreta del plànol de Mataró, cedit pel professor Joan 
Miró Farrerons i de les visites realitzades als polígons 
industrials. Ha estat impossible aconseguir la col·laboració de 
l’empresa Telefònica per a les obres d’urbanització anteriors 
al 1996 i Auna per les obres posteriors.  

 

9.1.- Tipologia de la instal·lació 

Es desconeix la tipologia de la instal·lació, tot i que s’observa que transcorre soterrada 
respecte d’ambdues voreres. Segons la informació obtinguda, tot el polígon gaudeix de la 
instal·lació de parells de coure i la instal·lació de la xarxa de fibra òptica. 

 

9.2.- Distribució i estat dels elements visibles 

La instal·lació se suposa a una distància d’aproximadament 1,5m del voral, just per darrera dels 
escocells. 
 

9.3.- Causalitat d’anomalies denunciades que estiguin relacionades amb el funcionament del 

servei. 

Es desconeixen les anomalies denunciades.  
 

9.4.- Determinació de la qualitat del servei. 

No es disposa de la informació necessària per respondre a aquest input. 
 

  
Vista del tram de vorera oest que va ser reparat. 
En aquest tram s’observa l’existència d’un pegat 
que sembla seguir el traçat de la instal·lació de 

telecomunicacions soterrada. Aquest fet ofereix 
una idea clara de quina és la disposició del servei 

en el subsol de la vorera. 

Vista de la tapadora d’una arqueta pertinent al 
servei de telecomunicacions. S’observa en bon 

estat. 
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10.- Vorera 
Es destaca que ha estat impossible accedir a la informació de la que 
disposa l’Ajuntament de Mataró en el seu Arxiu Municipal. La gestió 
s’ha intentat a través de la Sra. Montserrat Hosta, del Departament 
d’Urbanisme dels Serveis Tècnics de L’Ajuntament. Donades les 
circumstàncies, el següent treball s’ha realitzat només a partir de les 
consideracions organolèptiques derivades de la visita als polígons i del 
plànol de Mataró cedit pel professor Joan Miró Farrerons. 

 

 

10.1.- Tipologia i disposició de la vorera existent, així com dels elements visibles instal·lats 

L’amplada de la vorera és de 4,24m en el costat est i de 4,21m en el costat oest. El pendent 
transversal d’ambdues voreres és, o hauria de ser, a una aigua i fina en la rigola de la calçada, 
formant un aiguafons que troba la seva evacuació en els diferent embornals disposats a tal 
efecte. Ambdues voreres semblen allotjar tots els serveis excepte el reg i la xarxa de MT. El 
paviment de la vorera és de panot gris, prefabricat, de formigó, amb 4 tetons, excepte en la 
meitat nord de la vorera oest, on es tracta d’un paviment continu de formigó. El voral està 
integrat per peces de formigó prefabricat. 

 

10.2.- Accessibilitat de la vorera estudiada 

L’accessibilitat de la vorera es veu compromesa en diferents punts: Els passos de vianants que 
creuen el tram de carrer estudiat, no disposen de baixadors. L’estat generalitzat del paviment 
de la vorera és dolent, amb moltes peces trencades i aixecades que poden produir entrebancs. 
Per últim, no s’observa cap diferència en la rugositat del paviment que faciliti la circulació de 
persones amb problemes de visió. 
Per contra, en aquest tram de carrer no s’observa cap problema amb els guals i fins i tot el 
paviment de panot es veu en bones condicions en les entrades i sortides de vehicles. 
 

10.3.- Disposició de les instal·lacions que hi transcorren soterrades 

La instal·lació d’aigua sembla estar soterrada a 50cm de la línia dels paraments verticals que 
limiten els molls de descàrrega. 
La instal·lació de l’enllumenat exterior transcorre soterrada, a una distància d’uns 50cm del 
voral d’ambdues voreres. 
La instal·lació de BT soterrada es suposa aproximadament a 1m dels paraments verticals que 
limiten els molls de descàrrega. 
La instal·lació de telecomunicacions soterrada es suposa al voltant de 1,5m del voral 
La instal·lació de gas soterrada es suposa entre la xarxa de BT i la xarxa de telecomunicacions, 
però es desconeix. 
Cal destacar que degut a l’amplada de les voreres, no hi ha cap problema per mantenir les 
especificacions de separació de les companyies. 
 

10.4.- Causalitat de patologies existents 

S’observa un mal estat generalitzat de les dues voreres. En aquest aspecte, es pot distingir 
entre dues anomalies presents en el paviment: La primera anomalia és el trencament de 
l’element per les arrels de la vegetació, i la segona, el creixement d’herbes en les esquerdes 
entre el paviment i el voral.  
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Una mostra més de l’impacte de les arrels en 
la vorera. 
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11.- Valoració del tram de carrer 

 

1.- Servei d’abastament d’aigua 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Arbrat i vegetació 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Calçada -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Clavegueram -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Servei d’abastament d’electricitat -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Enllumenat exterior 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Servei d’abastament de gas 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
8.- Reg 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
9.- Telecomunicacions 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
10.- Vorera -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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2.- Treball de camp referent a la 

industriabilitat 
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DOROTEA Carrer Batista i Roca, núm. 14 

 

 
Vista des del carrer Batista i Roca 

 

Descripció 

La nau industrial analitzada es troba al carrer Batista i Roca, número 14 i la seva construcció 

data del 2001. La parcel·la conta amb una superfície de 4.694m2 dels quals se n’ha construït el 

100%. El volum arquitectònic s’organitza en un cos d’una planta, en el qual es localitza el 

magatzem i la zona dedicada a la venda al públic, i un cos de dues plantes dedicat a 

l’allotjament d’oficines, magatzem i showroom. S’ha pavimentat tot el voltant de la nau, 

conformant un espai intersticial entre aquest i els elements adjacents, com el vial i les naus 

industrials veïnes. Les activitats que acull són les següents: 

 

o Magatzem 1.836m2 39% 

o Comerç  1.480m2 32% 

o Oficines 168m2  4% 

o Aparcament 1.210m2 25% 

 

Tot i aquest escandall, els usos en molts casos estan compartits, i el que hauria de ser només 

magatzem, ha passat a ser magatzem i zona comercial, i el que havia de ser aparcament, ara és 

una gran zona d’exposició a l’aire lliure. Actualment la nau ha estat dividida, i la zona dedicada 

a les oficines està pendent de llogar. La part ocupada allotja l’empresa DOROTEA, dedicada a la 

venda de material de construcció. 
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PAE Pla d’en Boet 

 

Aquest polígon es troba situat al sud-oest de la ciutat de Mataró. 
Una primera fase del polígon va ser construïda a partir de 1988 i una segona fase, 
corresponent a les parcel·les més occidentals, més enllà del Camí del Sant Crist, a partir de 
1994. En superfície, és el polígon més gran que hi ha actualment a la ciutat. Es caracteritza per 
concentrar part de l’oci nocturn de la ciutat, encara que també s’hi troben altres tipus 
d’empreses dedicades a la indústria, al sector tèxtil, oficines... 
 
Total empreses al polígon: 292 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Accessibilitat 
Donada la rebuda generalitzada que ha tingut la petició de permís 
per realitzar fotografies a les naus industrials visitades a diferents 
polígons d’activitat econòmica de Mataró, i la manca total de 
voluntat, per part dels propietaris o encarregats de l’empresa, de 
respondre les preguntes realitzades, les consideracions recollides a 
continuació formen part de la percepció pròpia de l’accés a l’edifici.  

 
1.1.- Tipologia d’accés practicada 

La nau industrial disposa d’espai intersticial entre la façana i la via pública. L’accés es realitza al 
mateix nivell en la façana frontal, i a diferent nivel, mitjançant rampa, en la façana posterior. 
L’accés per a vehicles es tracta d’una gran porta oscilobatent, i l’accés per a vianants es tracta 
d’una porta de doble fulla separada de l’anterior. 

 
1.2.- Seguretat de l’accés 

Existeix un segregació d’accessos entre vianants i behicles. S’explica en un cartell fixat en el 
muret preimetral que limita l’espai intersticial entre la nau industrial i el vial que li dóna accés. 
Gràcies a un muret perimetral de la parcel·la baix, amb una reixa en la seva part superior, els 
vianants que circulen per la vorera no queden ocults en cap moment i sempre estan a la vista 
dels conductors dels vehicles que surten de la nau. Es disposa de baranes en els laterals de 
l’accés per la façana posterior. 
Tot i això, un cop dins del magatzem, que eventualment fa les funcions de zona comercial, es 
troba a faltar una delimitació de zones de pas de vehicles sobre el paviment. 
 

1.3.- Utilitat de l’accés 

L’accés és útil per a una nau industrial que es dediqui a la venda al públic, amb la necessitat de 
que els clients visitin l’edifici. 
 

1.4.- Idoneïtat de l’accés 

Tal com està plantejat el funcionament zonal de la nau actualment, l’accés no es considera 
idòni. El magatzem treballa de manera que els vehicles dels clients entren a l’interior per a ser 
carregats. En permetre l’entrada de vehicles a l’interior de la nau, s’ha de disposar un 
mecanisme que controli la simultaneitat d’ús de l’accés a la nau, ja que la porta oscilobatent 
no és prou ampla per permetre el pas de dos camions de petites dimensions. 
 

1.5.- Uniformitat de l’accés amb les fàbriques veïnes, si n’hi ha 

La nau industrial veïna ha estat segregada, convertint-se en un edifici pluriindustrial, dedicat 
majoritàriament a l’allotjament d’oficines, fet que provoca que el seu accés respongui a una 
tipologia totalment diferent. 
 

 

 

Imatge de les baranes disposades en els laterals de la 
rampa d’accés en la façana posterior de la nau 
industrial. Aquestes proteccions estan més dirigides a 
evitar la caiguda de vehicles que la de vianants. 
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2.- Estructura 
Donada la por a manifestar errors o mal estat de l’estructura, els 
ocupants de la nau industrial han preferit no respondre cap 
pregunta relacionada amb la mateixa. Així doncs, les consideracions 
recollides a continuació formen part de la percepció pròpia de 
l’estructura que suporta l’edifici. 

 
 

2.1.- Tipologia de l’estructura 

Estructura metàl·lica basada en alineacions de pilars adherits a les façanes i una alineació de 
pilars, en el centre de la nau, que permet la reducció de la llum de les jàsseres. Així doncs, 
l’estructura vertical consta de 3 pòrtics interiors que van de la façana principal a la posterior i 
l’apilastrament de les 4 façanes. Els paraments estan integrats per bloc de formigó 
prebabricats, i rebestits per l’exterior, en els primers 3m d’alçada. A partir d’aquests 3m, 
sobserva una xapa tan per l’interior com per l’exterior. Podria ser que la xapa fos un 
revestiment del parament de blocs de formigó i que l’intradós de la xapa i el parament estigués 
reblert d’algun material aïllant, o que el parament de blocs no continués i la xapa formés part 
d’un sistema, similar als models “sandwich”, fixats a l’estructura interior, tot i que es 
desconeix. La coberta és de xapa metàl·lica i no disposa d’aïllament. 
La part de la nau industrial dedicada a oficines, gaudeix del mateix sistema d’estructura, 
convinant-lo amb forjats colaborants. La resta de característiques no es pot descriure, en no 
haver estat franquejat el pas. 

 
2.2.- Idoneïtat de l’estructura a l’activitat allotjada 

Les proteccions disposades al voltant dels pilars centrals, manifesten que l’estructura no és la 
idònia per a la circulació interior de vehicles. 
 

  
Vista de l’estructura metàl·lica de la nau industrial. Vista de proteccions en la base dels pilars. 

  

 

 
 

 
 
Vista del forjat colaborant que suporta les oficines 
en la part de l’edifici en la que no es franqueja 
l’accés. 
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3.- Flexibilitat de distribució  

L’única part de la nau industrial que podrà ser analitzada sota aquest 
punt de vista correspon al magatzem, en no haver pogut accedir a les 
zones d’oficines. 

 
 

3.1.- Tipologia de particions interiors practicades 

L’única partició interior que s’observa és un petit volum allotjat en una cantonada, que segons 
manifesten els operaris de l’empresa conté els lavabos, els vestidors i una petita oficina. Els 
paraments d’aquest volum estan executats amb bloc de formigó prefabricat, fet que en fa 
impossible el seu desmuntatge ni articulació. 

 
3.2.- Recorregut interior d’instal·lacions 

Les instal·lacions transcorren o bé per una safata soldada a l’estructura metàl·lica o 
directament fixades a l’element portant. 
 

  
Vistes del volum que conté els lavobos, el vestidor i una petita oficina, segons la informació aportada 

pels operaris. No s’hi franqueja l’accés. 
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4.- Habitabilitat 
No ha estat possible observar molts dels inputs a respondre, tot i això, 
els operaris no han mostrat cap problema en contestar algunes 
qüestions relacionades amb aquest apartat.   

 
 

4.1.- Presència d’humitats en l’interior de l’edifici 

No se n’observen. Els operaris manifesten no tenir-ne constància. 
 

4.2.- Presència d’espais i mitjans dedicats al reciclatge de residus 

No se n’observen. Els operaris manifesten que llencen tots els residus en una banyera dispsada 
a l’interior del magatzem. En aquest receptacle s’observa tan envasos de plàstic, com cartró. 
 

4.3.- Presència de mecanismes de ventilació forçada 

No se n’observen. Els operaris manifesten que hi ha un extractor en el lavabo, però no en volen 
franquejar el pas. 
 

4.4.- Presència d’instal·lació interior d’aigua potable en funcionament   

No se n’observa, tot i que la presència de lavabo en funcionament evoca cap a la consideració 
de creure-la present i funcionant. 
 

4.5.- Presència d’instal·lació de clavegueram   

No se n’observa, tot i que la presència de lavabo en funcionament evoca cap a la consideració 
de creure-la present. 
 

4.6.- Presència d’elements i/o sistemes per controlar el soroll 

No se n’observen. Els operaris manifesten que no valoren necessaris aquests sistemes per al 
tipus d’activitat que es desenvolupa en aquesta nau industrial. 
 

4.7.- Presència d’elements i/o sistemes dedicats a l’estalvi energètic 

No se n’observen. Els operaris manifesten el seu desconeixement sobre l’existència dels 
menats elements. 
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5.- Il·luminació 
Els operaris manifesten recordar que en els últims 5 anys s’ha renovat 
la instal·lació, i tot i desconèixer la tipologia de làmpades que ara 
utilitzen, estan segurs de que són “de baix consum”. 

 
 

5.1.- Tipologia d’instal·lació existent 

La il·luminació interior està formada per 6 làmpades penjades de cables metàl·lics fixats a les 
jàsseres que, recolzades en els pilars, suporten la coberta. L’alimentació de les làmpades es du 
a terme a través d’un conductor que es troba disposat al voltant del cable de subjecció. El 
conjunt queda a una alçada d’aproximadament 7m del paviment. 

 
5.2.- Tipologia de làmpades utilitzades 

L’aparença de la lluminària instal·lada correspon amb una làmpada d’halogenurs metàl·lics, per 
fet que corrobora la recent intervenció en la instal·lació.  
 

  
Imatges de les lluminàries instal·lades. 
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6.- Seguretat davant d’incendi 
Els operaris són molt sensibles a parlar sobre compliment de 
normativa, degut a això, es procedeix únicament a localitzar els 
mitjans d’extinció dels que disposa la nau industrial. 

 
 

6.1.- Compliment de les disposicions expressades en el RD 2268/2004 

Es desconeix si es compleixen les disposicions del RD 2268/2004. Tot i que s’observa que el 
volum arquitectònic està dotat dels mitjans d’extinció d’incendis adequats, especificats en la 
normativa, i que l’estructura metàl·lica es troba rebestida d’un material que semble respondre 
al projectat necessari per aportar-li resistència al foc. 
 

  
Vista dels equips d’extinció d’incèncis al costat de 

l’entrada en la façana posterior.  
Vista del projectat sobre l’estructura metàl·lica. 
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7.- Paviment 
En no disposar de documentació gràfica de cap tipus, resulta 
impossible establir la secció dels paviments industrials observats. Les 
consideracions que a continuació es recullen, es basen únicament en 
la observació organolèptica de l’element. 

 
 

7.1.- Tipologia de paviment practicat 

Paviment de formigó, amb acabat fratassat i juntes de dilatació cada 4m en la zona interior, i 
sense fratassar a l’exterior. Els pilars de l’estructura s’observen soldats en grans platines en la 
seva base.  

 

7.2.- Secció del paviment 

Es desconeix. 
 

  
Vista de les platines en la base dels pilars. Vista dels dos tipus de paviments practicats en la 

nau industrial. 
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8.- Valoració de la nau industrial 

 

1.- Accessibilitat -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Estructura -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Flexibilitat de distribució 1 punts 

Apreciació organolèptica 1 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Habitabilitat -1 punts 

Apreciació organolèptica -1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Il·luminació 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Seguretat davant d’incendi 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Paviment 3 punts 

Apreciació organolèptica 3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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FORD AUTO MATARÓ Avinguda del Maresme, núm. 99-107 

 

 
Vista des de l’Avinguda del Maresme 

 

Descripció 

La nau industrial analitzada es troba en les parcel·les corresponents a l’Avinguda de Mataró, 

núm. 93, 101 i 107 i carrer Germans Thos i Codina 53. La seva construcció data del 1967, 1988 i 

1994. La nau industrial conta amb una superfície de 11.873m2 dels quals se n’ha construït el 

100%. El volum arquitectònic que allotja l’empresa consta de 3 naus industrials unides, totes 

de planta única, que allotgen en el front de l’Avinguda del Maresme 8.358m2 de sòl residencial 

en dues plantes pis i part de PB. No existeix espai intersticial entre les façanes dels volums 

arquitectònics i els elements adjacents. Les activitats que acull són les següents: 

 

o Aparcament 2.330m2 20% 

o Comerç  2.126m2 18% 

o Magatzem 7.063m2 59% 

o Oficina  354m2  3% 

 

Tot i l’ escandall, extret de la fitxa cadastral, la realitat escapa al control de l’observador en 

només poder observar part del taller de cotxes que s’ubica en el número 107 de l’Avinguda del 

Maresme. Actualment la nau industrial allotja el concessionari i taller FORD AUTO MATARÓ. 
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PAE Balançó i Boter 

 

Aquest polígon es troba dins la ciutat de Mataró, envoltat de zona urbana, i va ser construït 
l’any 1977, és a dir, és el polígon industrial més antic dels que continuen actualment en 
funcionament.  
 
Total empreses al polígon: 120 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Accessibilitat 
Donada la rebuda generalitzada que ha tingut la petició de permís 
per realitzar fotografies a les naus industrials visitades a diferents 
polígons d’activitat econòmica de Mataró, i la manca total de 
voluntat, per part dels propietaris o encarregats de l’empresa, de 
respondre les preguntes realitzades, les consideracions recollides a 
continuació formen part de la percepció pròpia de l’accés a l’edifici.  

 
1.1.- Tipologia d’accés practicada 

La nau industrial no disposa d’espai intersticial entre la façana i la via pública. L’accés es 
realitza al mateix nivell en la façana frontal i en les laterals. Els accessos per a vehicles es 
tracten de grans portes oscilobatents, i l’accés per a vianants es tracta d’una porta d’una sola 
batent, tenint en compte que n’hi ha 3.  

 
1.2.- Seguretat de l’accés 

Existeix un segregació d’accessos entre vianants i behicles. No s’explica en cap lloc, però 
resulta clar quina és l’entrada al concessionari de cotxes i quina és l’entrada al taller. Donat 
que no existeix espai intersticial entre la façana i la via pública, els vianants que circulen per la 
vorera queden ocults a la vista dels conductors dels vehicles que surten de la nau. No es 
disposa de marcatge en el paviment, tot i això, les dimensions dels passos dels vehicles són 
tant reduïdes que hi ha de circular molt lentament. 
Un cop dins de la nau industrial, havent entrat per l’únic accés per a vehicles en que no hi ha 
segregació de trànsits, no es troba cap perill, tret de l’entrada o sortida de vehicles respecte al 
taller. 
 
1.3.- Utilitat de l’accés 

L’accés no és del tot útil, però donades les circumstàncies i els nivells dels carrers que 
circumden el complex industrial, queda poc marge per a millorar-lo. 
 
1.4.- Idoneïtat de l’accés 

L’accés practicat dista molt de ser l’idoni. Si bé és cert que donades les condicions de la 
situació, sembla difícil ubicar-hi una indústria d’aquest estil, dóna la sensació de que la raó de 
la seva localització en aquest conjunt d’edificis respon a criteris d’altres temps, quan tenir un 
aparador a la N-II primava per sobre de tots els altres inconvenients. 
 
1.5.- Uniformitat de l’accés amb les fàbriques veïnes, si n’hi ha 

Existeix certa uniformitat en tots els concessionaris que s’alineen en aquest carrer. 
 
 
 
 
Imatge de l’entrada al taller, on es pot veure el 
concessionari veí de Harley Davidson i la manca de 
segregació de circuits que els vianants aprofiten 
per ocupar despreocupadament.    
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2.- Estructura 
L’operari que autoritza a la visita de la nau industrial, limita l’accés a 
l’entrada de la mateixa. Tot i això, en aquesta ocasió no es mostra 
reticent alhora d’observar com es fan fotografies de l’estructura de 
l’edifici. 

 
 

2.1.- Tipologia de l’estructura 

Estructura basada en pilars de formigó armat, adossats a les mitgeres, i encavallades 
metàl·liques cemicirculars, amb tirants en les seves parts baixes, que cobreixen una llum 
d’aproximadament 15m. Els paraments estan integrats per fàbrica ceràmica, i aplacats per 
l’exterior. La coberta és de fibrociment i no disposa d’aïllament. 
La part de la nau industrial dedicada a oficines, gaudeix d’un sistema estructural basat en pilars 
de formigó armat i el que sembla ser un forjat reticular. La resta de característiques no es pot 
descriure, en no haver estat franquejat el pas. 

 
2.2.- Idoneïtat de l’estructura a l’activitat allotjada 

Donades les dimensions i tipologia de la nau industrial, sobretot pensant en l’ús que se’n fa, es 
pot determinar que l’absència total d’obstacles és molt adient en un taller o aparcament on hi 
circulen vehicles. Tot i això, les grans llums de l’interior estan supeditades a l’estretor del 
passadís que hi dóna accés per sota els habitatges. 
L’existència d’una coberta de fibrociment representa un perill per a la salut que ha de ser 
solucionat el més aviat possible.  
 

  
Vista de l’estructura de la nau industrial. Vista del nus entre el pilar de formigó armat i 

l’encavallada metàl·lica. 
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3.- Flexibilitat de distribució  

L’única distribució practicada en aquesta nau industrial és el volum on 
s’allotgen les oficines i el concessionari de cotxes. La resta esdevé un 
sol espai, tret de la limitació que suposa el pòrtic longitudinal, partint 
l’espai en dos amplades d’aproximadament 15m. Cal destacar que la 
instal·lació de maquinària per a elevar els automòbils requereix de 
l’existència de rases soterrades que hipotequen l’espai.  

 

3.1.- Tipologia de particions interiors practicades 

L’única partició interior que s’observa és la pertinent als paraments que envolten el 
concessionari, executats amb fàbrica ceràmica. Aquestes particions no són estructurals, però 
esdevenen poc articulables. 

 

3.2.- Recorregut interior d’instal·lacions 

Les instal·lacions transcorren o bé fixades a l’estructura metàl·lica, o bé encastades en la 
fàbrica ceràmica, o bé per una safata metàl·lica elevada, disposada a aquest efecte. Tot i això, 
es desconeix la tipologia del recorregut de les instal·lacions a l’interior de la zona 
compartimentada en no haver-hi pogut accedir. 
 

 
Vista de la safata per a instal·lacions disposada. 
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4.- Habitabilitat 
No ha estat possible observar molts dels inputs a respondre, a més, en 
aquest cas els operaris han mostrat una gran reticència a respondre, i 
fins i tot a parlar, sobre els temes que aquest anàlisi tracta. Així doncs, 
les consideracions que segueixen provenen tan sols de la observació.   

 
 

4.1.- Presència d’humitats en l’interior de l’edifici 

No se n’observen. 
 

4.2.- Presència d’espais i mitjans dedicats al reciclatge de residus 

No se n’observen.  
 

4.3.- Presència de mecanismes de ventilació forçada 

No se n’observen.  
 

4.4.- Presència d’instal·lació interior d’aigua potable en funcionament   

No se n’observa, tot i que la presència de lavabo en funcionament evoca cap a la consideració 
de creure-la present i funcionant. 
 

4.5.- Presència d’instal·lació de clavegueram   

No se n’observa, tot i que la presència de lavabo en funcionament evoca cap a la consideració 
de creure-la present. 
 

4.6.- Presència d’elements i/o sistemes per controlar el soroll 

No se n’observen.  
 

4.7.- Presència d’elements i/o sistemes dedicats a l’estalvi energètic 

No se n’observen. 
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5.- Il·luminació 
Les lluminàries utilitzades en aquest complex industrial són tantes i 
tan nombroses, que en no haver pogut visitar els diferents àmbits, 
resulta impossible determinar les seves característiques. Per això, es 
limitarà l’anàlisi a les làmpades de la zona de taller mecànic, on sí s’hi 
ha pogut accedir. 

 
 

5.1.- Tipologia d’instal·lació existent 

La il·luminació interior està formada per làmpades penjades de cables metàl·lics fixats a les 
jàsseres o als tirants de les encavallades metàl·liques. L’alimentació de les làmpades es du a 
terme a través d’un conductor que es troba disposat al voltant del cable de subjecció o del 
tirant sobre el que es subjecta el sistema. El conjunt queda a una alçada d’aproximadament 
5m del paviment. 

 
5.2.- Tipologia de làmpades utilitzades 

L’aparença de la lluminària instal·lada, correspon amb una làmpada d’halogenurs metàl·lics.  
 

 
Imatges de les lluminàries instal·lades. 

 

 
Imatge d’una de les lluminàries fixada al tirants de l’encavallada metàl·lica. 
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6.- Seguretat davant d’incendi 
Els operaris són molt sensibles a parlar sobre compliment de 
normativa, degut a això, es procedeix únicament a localitzar els 
mitjans d’extinció dels que disposa la nau industrial. Es localitzen 
diferents elements en la zona a la que es permet l’accés, tot i això, és 
un espai massa reduït per aventurar-se a extrapolar l’experiència a la 
resta del volum arquitectònic.  

 

6.1.- Compliment de les disposicions expressades en el RD 2268/2004 

Es desconeix si es compleixen les disposicions del RD 2268/2004. De totes maneres, cal 
destacar que l’estructura metàl·lica que sustenta la coberta no gaudeix de rebestiment. 
 

 

 

7.- Paviment 
En no disposar de documentació gràfica de cap tipus, resulta 
impossible establir la secció dels paviments industrials observats. Les 
consideracions que a continuació es recullen, es basen únicament en 
la observació organolèptica de l’element en l’àmbit visitat. 

 
 

7.1.- Tipologia de paviment practicat 

Paviment enrajolat, sense juntes de dilatació i amb juntes entre peces de 3mm. Els pilars de 
l’estructura se suposen units a fonamentacions de formigó armat. Així doncs, sembla ser que el 
paviment es tracta d’una solera que deu estar dotada d’una malla de repartiment, tot i que es 
desconeix el seu gruix, amb un acabat basat en rajoles ceràmiques preses amb morter cola. 
Independentment, el paviment s’observa en bon estat, sense lesions ni vulneracions de la seva 
horitzontalitat.  

 

7.2.- Secció del paviment 

Es desconeix. 
 

 

 
 
 
 
Vista de la tipologia de paviment practicada 
en la zona d’entrada i sortida de vehicles al 
taller. 
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8.- Valoració de la nau industrial 
 

1.- Accessibilitat -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Estructura -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Flexibilitat de distribució -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Habitabilitat -1 punts 

Apreciació organolèptica -1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Il·luminació 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Seguretat davant d’incendi 0 punts 

Apreciació organolèptica 0 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Paviment -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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METALLS MAGRE Carrer Méndez Núñez, núm. 80 

 

 
Vista des del carrer Méndez núñez 

 

Descripció 

La nau industrial analitzada es troba al carrer Méndez Núñez, número 80 i la seva construcció 

data del 1985. La parcel·la conta amb una superfície de 2.010m2 dels quals se n’ha construït el 

100%. El volum arquitectònic s’organitza en un cos d’una planta, en el qual es localitza el 

magatzem, la zona dedicada a la venda al públic i el taller, i un cos de PB + PP dedicat a 

l’allotjament d’oficines, lavabo i vestidors. No existeix espai intersticial entre les façanes del 

volum arquitectònic i els elements adjacents. Les activitats que acull són les següents: 

 

o Indústria 2.010m2 100% 

 

Tot i l’ escandall, extret de la fitxa cadastral, s’ha segregat un espai per allotjar els vestidors, el 

lavabo i l’oficina. Així doncs, el que hauria de ser només indústria, ha passat a ser magatzem, 

taller, zona comercial, oficines, lavabo i vestidor. Actualment la nau industrial continua 

allotjant activitat, essent la seu de l’empresa METALLS MAGRE dedicada al muntatge, tall i unió 

de perfils metàl·lics. 
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PAE Balançó i Boter 

 

Aquest polígon es troba dins la ciutat de Mataró, envoltat de zona urbana, i va ser construït 
l’any 1977, és a dir, és el polígon industrial més antic dels que continuen actualment en 
funcionament.  
 
Total empreses al polígon: 120 
 
Sectors d’activitat: 
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1.- Accessibilitat 
Donada la rebuda generalitzada que ha tingut la petició de permís 
per realitzar fotografies a les naus industrials visitades a diferents 
polígons d’activitat econòmica de Mataró, i la manca total de 
voluntat, per part dels propietaris o encarregats de l’empresa, de 
respondre les preguntes realitzades, les consideracions recollides a 
continuació formen part de la percepció pròpia de l’accés a l’edifici.  

 
1.1.- Tipologia d’accés practicada 

La nau industrial no disposa d’espai intersticial entre la façana i la via pública. L’accés es 
realitza al mateix nivell en la façana frontal i en les laterals. Els accessos per a vehicles es 
tracten de grans portes oscilobatents, i l’accés per a vianants es tracta d’una porta 
oscilobatent, amb una porta batent inclosa en la gran fulla metàl·lica. L’accés per vianants de la 
fotografia de la nau industrial està en desús. 

 
1.2.- Seguretat de l’accés 

Existeix un segregació d’accessos entre vianants i behicles. No s’explica en cap lloc, però 
donades les reduïdes dimensions dels espais lliures en l’interior de la nau, resulta difícil 
intentar entrar per una de les sortides de vehicles, a no ser que el vehicle no hi sigui. Donat 
que no existeix espai intersticial entre la façana i la via pública, els vianants que circulen per la 
vorera queden ocults a la vista dels conductors dels vehicles que surten de la nau. Es disposa 
d’un marcatge en el paviment, que intenta segregar el trànsit de vehicles del de vianants. Tot i 
això, el marcatge, a més de ser insuficient, és inadecuat, en no conservar prou amplada per a 
que una persona pugui circular-hi. 
Un cop dins de la nau industrial, havent entrat per l’únic accés en que no hi ha vehicles, cal 
passejar-se per tot el magatzem abans d’arribar a la zona d’oficines. 
 

1.3.- Utilitat de l’accés 

L’accés no és útil, és perillós per als operaris que hi treballen, per als vianants que entren des 
de l’exterior i pels conductors, que en baixar dels vehicles, gairebé no tenen espai per obrir les 
portes. 
 

1.4.- Idoneïtat de l’accés 

L’accés practicat dista molt de ser l’idoni. Si bé és cert que donades les condicions de la 
situació, sembla difícil ubicar-hi una indústria d’aquest estil, dóna la sensació de que hi manca 
espai i planificació. 
 

1.5.- Uniformitat de l’accés amb les fàbriques veïnes, si n’hi ha 

L’única uniformitat és l’alineació de façana. 
 

 

 

 

Imatge de la delimitació dels circuits interns de la 
nau industrial. Es destaca que la zona rallada 
(reservada per als vianants) no té prou amplada 
per circular-hi, i els espais reservats pels vehicles 
són massa estrets per poder-ne obrir les portes 
adequadament.    
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2.- Estructura 
Donada la por a manifestar errors o mal estat de l’estructura, els 
ocupants de la nau industrial han preferit no respondre cap 
pregunta relacionada amb la mateixa. Així doncs, les consideracions 
recollides a continuació formen part de la percepció pròpia de 
l’estructura que suporta l’edifici. 

 
 

2.1.- Tipologia de l’estructura 

Estructura metàl·lica basada en una gran pòrtic que recorre el centre de la nau, de forma 
longitudinal, i l’apilastrament de la façana del carrer Méndez Núñez i la mitjera posterior.  Els 
paraments estan integrats per fàbrica ceràmica, i rebestits per l’exterior, amb una xapa 
metàl·lica. La coberta és de fibrociment i no disposa d’aïllament. 
La part de la nau industrial dedicada a oficines, gaudeix d’un sistema estructural basat en un 
forjat unidireccional recolzat sobre murs de càrrega de fàbrica ceràmica. La resta de 
característiques no es pot descriure, en no haver estat franquejat el pas. 

 
2.2.- Idoneïtat de l’estructura a l’activitat allotjada 

Donades les dimensions i tipologia de la nau industrial, sobretot pensant en la utilització de les 
dues grues pont emprades per a moure el material a l’interior de la nau, l’estructura sembla 
força idònia, tot i que es troba oxidada en molts punts, especialment prop de la coberta. 
L’existència d’una coberta de fibrociment representa un perill per a la salut que ha de ser 
solucionat el més aviat possible.  
 

 
Vista de l’estructura metàl·lica de la nau industrial. 

 

  



LA URBANITZACIÓ i edificació DELS POLÍGONS INDUSTRIALS A CATALUNYA 
Estat actual i REPTES DE REHABILITACIÓ (2013) El cas de Mataró 

ANNEXES Pàg.131 

 

3.- Flexibilitat de distribució  

L’única distribució practicada en aquesta nau industrial és el volum on 
s’allotgen les oficines, el lavabo i els vestidors. La resta esdevé un sol 
espai, tret de la limitació que suposa el pòrtic longitudinal, partint 
l’espai en dos. 

 
 

3.1.- Tipologia de particions interiors practicades 

L’única partició interior que s’observa és un petit volum allotjat en una cantonada, que segons 
manifesten els operaris de l’empresa conté els lavabos, els vestidors i una petita oficina. Els 
paraments d’aquest volum estan executats amb fàbrica ceràmica, fet que suposa una manca 
total de flexibilitat, tenint en compte que aquestes fàbriques són les que sustenten el forjat 
unidireccional que suporta la planta pis. 

 

3.2.- Recorregut interior d’instal·lacions 

Les instal·lacions transcorren o bé fixades a l’estructura metàl·lica, o bé encastades en la fà 
brica ceràmica, tot i que es desconeix la tipologia del recorregut de les instal·lacions a l’interior 
de la zona compartimentada en no haver-hi pogut accedir. 
 

 

4.- Habitabilitat 
No ha estat possible observar molts dels inputs a respondre, a més, en 
aquest cas els operaris han mostrat una gran reticència a respondre, i 
fins i tot a parlar, sobre els temes que aquest anàlisi tracta. Així doncs, 
les consideracions que segueixen provenen tan sols de la observació.   

 
 

4.1.- Presència d’humitats en l’interior de l’edifici 

No se n’observen. 
 

4.2.- Presència d’espais i mitjans dedicats al reciclatge de residus 

No se n’observen.  
 

4.3.- Presència de mecanismes de ventilació forçada 

No se n’observen.  
 

4.4.- Presència d’instal·lació interior d’aigua potable en funcionament   

No se n’observa, tot i que la presència de lavabo en funcionament evoca cap a la consideració 
de creure-la present i funcionant. 
 

4.5.- Presència d’instal·lació de clavegueram   

No se n’observa, tot i que la presència de lavabo en funcionament evoca cap a la consideració 
de creure-la present. 
 

4.6.- Presència d’elements i/o sistemes per controlar el soroll 

No se n’observen.  
 

4.7.- Presència d’elements i/o sistemes dedicats a l’estalvi energètic 

No se n’observen. 
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5.- Il·luminació 
Els operaris manifesten recordar que en els últims 5 anys s’ha renovat 
la instal·lació, i tot i desconèixer la tipologia de làmpades que ara 
utilitzen, estan segurs de que són “de baix consum”. 

 
 

5.1.- Tipologia d’instal·lació existent 

La il·luminació interior està formada per  làmpades penjades a l’estructura que suporta la 
coberta. L’alimentació de les làmpades es du a terme a través d’un conductor que es troba 
fixat a la mateixa estructura. El conjunt queda a una alçada d’aproximadament 6m del 
paviment. 

 
5.2.- Tipologia de làmpades utilitzades 

L’aparença de la lluminària instal·lada, correspon amb una làmpada d’halogenurs metàl·lics.  
 

 
Imatges de les lluminàries instal·lades. 
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6.- Seguretat davant d’incendi 
Els operaris són molt sensibles a parlar sobre compliment de 
normativa, degut a això, es procedeix únicament a localitzar els 
mitjans d’extinció dels que disposa la nau industrial. 

 
 

6.1.- Compliment de les disposicions expressades en el RD 2268/2004 

Es desconeix si es compleixen les disposicions del RD 2268/2004. Tot i que s’observa que  l’únic 
mitjà d’extinsió d’incendis a la vista és un extintor. Donat que no es gaudeix de permís per 
moure’s per la nau industrial per a buscar-ne un altre, es considera que no es disposa de prou 
informació per valorar aquest input. 
De totes maneres, cal destacar que l’estructura metàl·lica només gaudeix de rebestiment en 
els primers 3m d’alçada, i que la resta de perfil està totalment al descobert. 
 

 
Imatge de l’únic extintor visible, que a més es troba tapat per diferents coses. 
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7.- Paviment 
En no disposar de documentació gràfica de cap tipus, resulta 
impossible establir la secció dels paviments industrials observats. Les 
consideracions que a continuació es recullen, es basen únicament en 
la observació organolèptica de l’element. 

 
 

7.1.- Tipologia de paviment practicat 

Paviment de formigó, amb acabat fratassat i juntes de dilatació cada 6m. Els pilars de 
l’estructura s’observen soldats en platines en la seva base. En l’exterior de l’edifici es pot 
observar que tan l’estructura com els paraments gaudeixen d’una fonamentació pròpia basada 
en una sabata correguda de formigó armat. Així doncs, sembla ser que el paviment es tracta 
d’una solera que deu estar dotada d’una malla de repartiment, tot i que es desconeix el seu 
gruix. 
Independentment, el paviment s’observa intensament fisurat i en mal estat. Especialment en 
la zona de trànsit de vehicles. 

 

7.2.- Secció del paviment 

Es desconeix. 
 

  
Vista de l’estat del paviment interior. Vista de la fonamentació de l’estructura metàl·lica 

des de l’exterior de la nau industrial. 
  

 

 

Vista de la fonamentació de l’estructura metàl·lica 
des de l’exterior de la nau industrial. 
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8.- Valoració de la nau industrial 

 

1.- Accessibilitat -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
2.- Estructura -2 punts 

Apreciació organolèptica -2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional 0 punts 
  
3.- Flexibilitat de distribució -1 punts 

Apreciació organolèptica -1 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
4.- Habitabilitat -1 punts 

Apreciació organolèptica -1 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
5.- Il·luminació 2 punts 

Apreciació organolèptica 2 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
6.- Seguretat davant d’incendi -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
  
7.- Paviment -3 punts 

Apreciació organolèptica -3 punts 
Apreciació per recàlcul 0 punts 
Apreciació funcional  0 punts 
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