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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present projecte és dissenyar, planificar i valorar les obres necessàries per a 

la urbanització del nou polígon industrial situat al municipi de Salàs de Pallars. Aquestes obres 

es faran d’acord amb el Pla Parcial Industrial del Sector Serrats – Sant Pere, el qual es justifica 

principalment per tres raons d’utilitat i d’interès social: 

- La urbanització dels terrenys objecte d’aquest Pla Parcial suposen la preparació del sòl 

en condicions òptimes per a l’establiment d’indústries dins del terme municipal de 

Salàs de Pallars. La manca de parcel·les per a la ubicació de petites indústries i 

magatzems i l’existència d’un mercat potencial a la zona constitueixen la raó principal 

d’aquesta actuació. 

-  La promoció de l’Ajuntament de Salàs de Pallars aportarà al terme municipal sòl 

industrial a preu de cost amb tots els serveis necessaris. Aquest fet suposarà un efecte 

estimulant per a la inversió i per al creixement econòmic del poble. 

- S’ha de destacar també la millora que significarà per a la població la cessió del sòl per a 

equipament públic previst dins de l’àmbit del Pla. Això permetrà la millora de 

l’accessibilitat al cementiri municipal, la creació d’una zona d’aparcament per al mateix 

i l’habilitació d’un petit museu per a l’exposició de peces relacionades amb l’antiga fira 

de bestiar de peu rodó que es celebrava anualment al municipi i que va ser 

considerada la més important de Catalunya i de les més importants de la península. 

A continuació s’esmenten els objectius i els criteris principals de l’ordenació: 

- La creació d’una zona industrial que permeti l’establiment d’un ampli ventall de petites 

indústries i magatzems al municipi. 

- La minimització de l’impacte ambiental que sempre significa la implantació d’una zona 

industrial en un entorn rústic. 

- L’obtenció de sòl per a equipament públic, així com una àmplia zona convenientment 

enjardinada, que preservi la imatge del polígon. Les zones d’ús públic – zones verdes i 

dotacions – compliran les determinacions quant a superfície i característiques que 

assenyala la Refosa de textos legals a Catalunya en matèria urbanística. 

- Cal assegurar una ordenació respectuosa amb les preexistències del sector i el seu 

entorn, en especial amb el Cementiri, a la vegada que permetin optimitzar el seu ús. 

- L’enllaç de la nova trama viària amb la de la localitat ha de ser adequada i permetre 

una circulació segura. 
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2. ANTECEDENTS 

 

El Pla Parcial Industrial del Sector Serrats – Sant Pere, promogut per l’Ajuntament de Salàs 

de Pallars, va ser aprovat inicialment en sessió el 27 de desembre de l’any 2001. Després 

d’haver transcorregut el termini d’exposició pública sense al·legacions, es va aprovar 

provisionalment l’1 de juliol de l’any següent. Finalment, va ser aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Lleida el dia 5 de febrer de l’any 2003. 

Respecte a les Normes Subsidiàries del planejament vigent abans de la redacció del Pla 

Parcial esmentat, cal dir que no figurava l’àmbit proposat com a sòl urbanitzable industrial. Per 

tant, va caldre, prèviament a la redacció del pla parcial, redactar una proposta de modificació 

de les N.N.S.S. de planejament que es va tramitar en la Comissió Provincial d’Urbanisme 

simultàniament al pla. 

En el moment de la redacció del pla, ja pràcticament la totalitat dels terrenys que el 

composaven formaven part d’una finca propietat de l’Ajuntament de Salàs. De totes maneres, 

va caldre un sistema d’actuació d’expropiació. Els propietaris del sòl dins de l’àmbit del sector, 

cadascun amb la seva superfície i percentatge, eren els següents: 

 

NÚM. PROPIETARI SUPERFÍCIE PERCENTATGE TIPUS FINCA 

1 Ajuntament de Salàs de Pallars 13.536,94m2 92,34% Rústica Pol 3 Finca NÚM.51 

2 Manel Grau Farré 227,23m2 1,55% Urbana Finca NÚM.3962009758101 

3 Francisco Sullà Coma 463,25m2 3,16% Rústica Pol 3 Finca NÚM.53 

4 Fernando Carrió Perucho 432,47m2 2,95% Rústica Pol 3 Finca NÚM.54 

 
TOTAL 14.659,89m2 100% 

  
 

 

 

3. ÀMBIT DEL PROJECTE I ESTAT ACTUAL DEL SECTOR 

 

L’àmbit d’actuació de les obres es troba dins del municipi de Salàs de Pallars, el qual està 

situat a la comarca del Pallars Jussà, província de Lleida. Concretament, està a l’anomenada 

Conca Alta de Tremp, prop de l’embassament de Sant Antoni i a 573 m sobre el nivell del mar. 

Les vies de comunicació principals són l’estació de ferrocarrils de FGC, situada a 1Km del poble, 

i la sortida del PK 95 de la C-13, també anomenada Eix dels Pallars, que va de Lleida a Esterri 

d’Àneu. Aquesta sortida està situada a 7 Km de Tremp i a 4 Km de la Pobla de Segur (els dos 

municipis més importants del Pallars Jussà), el qual atorga a Salàs de Pallars una situació ideal 

per a l’emplaçament d’un nou sector industrial a la comarca. 

 

 

Concretament, els terrenys afectats per el Pla Parcial Industrial estan situats al nord

cementiri municipal de Sant Pere i tenen una forma sensiblement trapezoïdal. Comprenen una 

superfície de 14659,89m2 que actualment és erma en la seva totalitat i

construcció. 

 

 

4. SITUACIÓ RESPECTE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

 

L’accessibilitat del sector queda garantida per la traça d

nord a sud tot el terreny i que limita per l’extrem n

oposat amb l’actual carrer Teixidors. Ambdós carrers enllacen la C

tot i que actualment el camí vell

C-13, utilitzant-se únicament com a camí rural. Per so

necessari el disseny de dues rotondes a cadascun dels dos accessos al polígon.
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Pel que fa a la resta de serveis, el Pla parcial indica que les connexions es faran a les xarxes 

existents: 

- Energia elèctrica: existeix una línia de mitja tensió que travessa l’àmbit d’actuació per 

l’extrem nord. 

- Aigua: a més a més de les reserves i dipòsits existents, el Pla parcial preveu una zona 

de serveis tècnics on es podran ubicar nous dipòsits municipals. 

- Clavegueram: l’actual xarxa passa pel carrer Teixidors i l’enllaç es realitzarà a la cruïlla 

entre aquest i el nou carrer del polígon. 

- Telecomunicacions: El punt més pròxim on es pot enllaçar amb l’actual xarxa és a el 

camí vell de la Pobla. Es realitzarà un soterrament de la línia per arribar dins l’àmbit del 

sector. 

 

 

5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

En tot projecte constructiu hi ha d’haver un anàlisi d’alternatives per tal de decidir quina és 

la millor solució i la que més s’adapta a les necessitats de la zona. En aquest cas, el que més ha 

influenciat sobre les possibles alternatives és la mida del terreny ja que les dimensions són 

més aviat reduïdes i, per tant, no donen opció a oferir alternatives molt diferents. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que el Pla parcial també limita el disseny en varis 

aspectes com poden ser les zones verdes, els espais per a equipaments i els dedicats als serveis 

tècnics. 

A l’ANNEX 3: ESTUDI D’ALTERNATIVES, s’explica de forma més amplia com s’ha fet l’estudi 

d’alternatives i com s’ha arribat a la decisió final. 

 

5.1 DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS 

- Alternativa 0: 

L’alternativa 0 bàsicament es defineix per no realitzar cap actuació sobre el terreny de 

l’àmbit del pla i, per tant, deixar al municipi de Salàs de Pallars sense polígon industrial 

ni fer cap actuació de millora de l’accés al cementiri. 
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- Alternativa 1: 

Es tracta de traçar el carrer nou del polígon de tal manera que s’adapti al màxim 

possible tant als carrers existents com al camí d’accés al cementiri per tal de reduir al 

mínim l’efecte sobre els camps que envolten l’àmbit del polígon. 

 

 

- Alternativa 2: 

En aquest cas, el carrer nou del polígon es traçaria de manera que hi hagués una major 

seguretat vial però, per altra banda, faria falta canviar per complet el camí d’accés al 

cementiri i adaptar part del camí vell de la Pobla. 
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5.2 ANÀLISI MULTICRITERI 

Seguidament, s’exposen els resultats obtinguts de l’anàlisi multicriteri. Aquest 

procediment és molt útil per prendre la decisió més adequada i objectiva mitjançant un 

mètode de puntuació. 

A la taula següent trobem un resum de l’anàlisi realitzada, amb les puntuacions atorgades 

i la solució escollida: 

                

INDICADOR PES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

  
Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 

INDICADORS BÀSICS               

Cost d'execució de l'obra 2.5 10.0 25.0 8.0 20.0 7.0 17.5 

Impacte social 2.0 2.0 4.0 5.0 10.0 8.0 16.0 

INDICADORS IMPORTANTS               

Funcionalitat urbanística 1.5 0.0 0.0 8.0 12.0 10.0 15.0 

Seguretat vial 1.8 2.0 3.6 7.0 12.6 9.0 16.2 

Impacte ambiental 1.5 4.0 6.0 8.0 12.0 7.0 10.5 

INDICADORS COMPLEMENTARIS               

Cost de manteniment 0.8 6.0 4.8 8.0 6.4 8.0 6.4 

Termini d'execució 0.5 10.0 5.0 7.0 3.5 6.0 3.0 

TOTAL     48.4   76.5   84.6 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Seguidament, es passarà a fer una descripció de cadascuna de les unitats d’obra de les 

quals es composa el projecte. El desenvolupament de les obres d’urbanització del polígon 

industrial de Salàs de Pallars es basa en el disseny i dimensionament dels serveis bàsics i dels 

vials i en la parcel·lació del terreny en la zona d’espai privat de les naus industrials, la part 

d’equipament públic i la zona verda. 

Així doncs, es passa a fer una breu descripció de cadascun dels capítols que composen 

l’obra: 

 

6.1 TREBALLS PREVIS 

Previ a l’inici de l’obra cal condicionar la zona. S’han d’instal·lar les tanques perimetrals a 

tot el voltant de l’àmbit i habilitar el camí vell de la Pobla per a que serveixi com a accés a 

l’obra per a la maquinària. 

Per altra banda, també s’habilitarà una zona al costat del cementiri, on finalment es situarà 

la gran zona verda del polígon, per a la instal·lació de les casetes per al personal de l’obra. 

Pel que fa a l’actual camí d’accés al cementiri, no se’n farà cap modificació important ja 

que d’aquesta manera es permetrà la realització d’alguna cerimònia quan sigui necessari. Així 

doncs, es tracta que el cementiri municipal quedi accessible sempre que sigui possible mentre 

duri l’execució de les obres. 

 

6.2 MOVIMENT DE TERRES 

Cal tenir en compte que sobre el terreny ja es va fer una actuació fa uns anys per eliminar-

ne les irregularitats més pronunciades de la seva topografia i aconseguir que hi hagués una 

pendent constant en la major part de l’àmbit d’actuació. Per tant, no hi ha cap tipus de 

construcció dins del terreny que es vol urbanitzar i no hi ha cap servei afectat ja que es tracta 

d’una zona actualment en desús.  

Així doncs, es començarà per fer una esbrossada general a tot el terreny per eliminar la 

capa vegetal de la superfície i es procedirà a fer tots els moviments de terres necessaris. 

Primerament, es rebaixarà tot el nivell del terreny extraient-ne una capa vegetal de 40 cm 

d’espessor i després es formaran els desmunts i terraplens establerts en els plànols 

corresponents. 
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6.3 XARXA DE CLAVEGUERAM 

El Pla parcial del sector Serrats – Sant Pere estableix que la xarxa de clavegueram per 

aquest nou polígon industrial ha de ser separativa. Això comporta dissenyar una xarxa per a la 

recollida d’aigües pluvials que desemboqui a la llera pública i una xarxa d’aigües residuals que 

les porti fins a una planta de tractament. Els detalls i els materials a utilitzar per a l’execució 

d’aquesta xarxa es troben a l’ANNEX 7. XARXA DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES PLUVIALS I 

RESIDUALS. 

- Xarxa de recollida d’aigües pluvials: 

La xarxa de recollida d’aigües pluvials s’ha dissenyat de tal manera que tota l’aigua 

vagi a parar al mateix punt del terreny, a l’extrem sud del mateix, i s’abocarà a la llera 

pública sense la necessitat de cap tractament especial. D’aquesta manera, la conca que 

s’ha de tenir en compte per als càlculs de dimensionament és la següent: 

 

Tota la xarxa s’ha projectat per a un període de retorn de 10 anys i en base a les 

dades obtingudes del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. 

La xarxa està composada per un col·lector de DN igual a 315 mm que transcorre 

per tot l’eix principal del polígon i és on arriben les aigües procedents dels embornals 

col·locats a ambdós costats de la via. 

Els pous de registre s’han projectat amb una interdistància màxima de 50 m per 

qüestions de manteniment. 

- Xarxa de recollida d’aigües residuals: 

La xarxa de sanejament s’ha dissenyat concentrant tota la recollida d’aigües 

pluvials en un sol punt a la part més baixa del sector per aconseguir que l’aigua es 

mogui per l’acció de la gravetat. És aquí on es connectarà la xarxa de sanejament del 

nou sector industrial amb l’actual. Des d’aquest punt, les aigües aniran a una Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per tal que puguin ser, finalment, abocades 

amb seguretat. 
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Tot el dimensionament s’ha fet a partir de l’estimació inicial de cabal produït per 

les indústries, establert en 70 l/s·Ha. A partir d’aquí s’han dimensionat els diàmetres 

necessaris a les canonades. Per aconseguir un disseny més econòmic, s’ha instal·lat, 

sempre que ha estat possible, una sola canonada que connecti dues parcel·les al 

conducte principal. 

Els pous de registre, de la mateixa manera que en el cas de la xarxa de recollida 

d’aigües pluvials, s’han projectat a una distància màxima de 50 m entre ells. 

 

6.4 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

La xarxa de subministrament d’aigua potable ha d’assegurar el subministrament a tot el 

polígon industrial. A tal efecte, anirà connectada a la xarxa actual en el punt més pròxim, situat 

al camí vell de la Pobla. 

Tot el dimensionament s’ha fet a partir d’una estimació de la demanda d’aigua. Les 

previsions de referència s’han fet cada 100 m2 i són diferents depenent dels usos que es donin 

a les diferents zones de l’àmbit. A més, també s’han tingut en compte les obligacions que 

marca la normativa en quant a la instal·lació d’hidrants contraincendis. 

Per als càlculs s’ha utilitzat el programa informàtic EPANET 2.0, el qual a partir d’un 

esquema de la xarxa proporciona gràfics i taules de totes les variables que intervenen en el 

dimensionament. Així s’obtenen de forma ràpida i eficient els diàmetres necessaris per a un 

bon disseny de cadascun dels trams que formen la xarxa. 

La xarxa resultant té una distribució de diàmetres que varia entre els 140 mm a les 

canonades més properes al punt de connexió i els 75 mm que es troben en els trams més 

llunyans. Mitjançant les vàlvules necessàries, s’ha projectat una xarxa mallada que permet 

tallar el pas de l’aigua en alguns trams sense deixar a tot el sector sense subministrament. 

Tots els detalls i els resultats obtinguts amb el programa EPANET es poden trobar a 

l’ANNEX 8. XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 

 

6.5 ENLLUMENAT PÚBLIC 

La xarxa d’enllumenat públic s’ha calculat en dues parts per separat: la part lumínica, 

calculada mitjançant el programa de l’empresa especialitzada en enllumenat CARANDINI, i la 

part elèctrica. 

Les lluminàries s’instal·laran en portell a una distància de 25 m entre elles al llarg del carrer 

nou del polígon i amb una disposició unilateral per la part exterior de les rotondes. 
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Les característiques de la lluminària que 

s’ha escollit per als vials són: 

- Model: PCN-250/GC-Q 

- Làmpada: VSAP-100W 

- Columna: PCN-9/S de 9 m 

 

 

Per a les rotondes s’utilitzarà el mateix model però amb una potència de 150W. 

Tots els detalls de càlculs elèctrics i de disposició de les lluminàries es pot consultar a 

l’ANNEX 10. ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 

6.6 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA 

La xarxa elèctrica va connectada amb la línia d’alta tensió que travessa l’àmbit d’actuació 

per l’extrem nord. Aquesta línia es connectarà a una estació transformadora situada a l’extrem 

nord-oest, a la zona de serveis tècnics. 

A partir de l’estació transformadora, hi haurà una línia de baixa tensió que subministrarà 

l’energia elèctrica a totes les parcel·les del polígon. Els detalls de dimensionament i materials 

emprats es poden trobar a l’ANNEX 9. XARXES DE SERVEIS. 

L’empresa subministradora d’electricitat és Elèctrica Salàs, que proporciona energia 

hidroelèctrica provinent de la presa de Sant Antoni. Abans de dur a terme l’execució de les 

obres, caldrà posar-se en contacte amb  aquesta empresa per assegurar que compleix amb 

totes les seves normes i prescripcions.  

 

6.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

La xarxa de telecomunicacions s’ha projectat d’acord amb el Reglament de la Companyia 

Movistar i anirà connectada a la xarxa actual en el punt més proper, situat al camí vell de la 

Pobla. 

Aquesta xarxa anirà soterrada per sota la vorera en gairebé tots els seus trams i 

transcorrerà per dins d’un prisma de formigó per tal de protegir dos tubs de PVC de 110 mm 

de diàmetre nominal. Els detalls de la normativa aplicada i la solució adoptada per a la xarxa de 

telecomunicacions es pot trobar a l’ANNEX 9. XARXES DE SERVEIS. 
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6.8  FERMS I PAVIMENTS 

L’esplanada projectada per a la zona és del tipus E2 i s’executarà mitjançant una capa de 

sòl estabilitzat in-situ tipus EST-2 per a la qual s’aprofitaran les terres sobrants dels moviments 

de terres inicials i s’estabilitzaran amb ciment. 

Per al dimensionament del ferm s’han seguit les indicacions de l’Institut Català del Sòl per 

a una categoria de trànsit V3 i s’ha projectat una secció del tipus 3AB2. Les voreres 

s’executaran amb un panot gris de 20x20x4 cm sobre una capa de 15 cm de formigó. L’encintat 

s’executarà amb una vorada del tipus T2 15x25 cm. Tant les voreres com el ferm de la calçada 

tindran una pendent transversal tal, que asseguri un bon drenatge de la superfície i condueixi 

l’aigua a la filera de rigoles adossada a les voreres que connecta amb els embornals.  

Tant el procediment seguit per al dimensionament com totes les característiques dels 

materials a emprar tant per a la calçada com per a les voreres es poden consultar a l’ANNEX 

11. FERMS I PAVIMENTS. 

 

 

6.9 EXECUCIÓ DE LES ROTONDES 

Les dues rotondes tindran processos d’execució molt diferents ja que, mentre que el 

trànsit del camí vell de la Pobla es desviarà senyalitzant degudament un itinerari alternatiu, el 

carrer Teixidors té un trànsit més important i la rotonda s’executarà en diferents fases per 

evitar el tall del trànsit. 

- Rotonda nord: 

La rotonda nord s’executarà en una sola fase ja que cal una modificació important 

del traçat del camí vell de la Pobla en aquest tram i, per tant, farà falta tallar el trànsit. 

A l’entrada del ramal afectat s’indicarà que els conductors hauran d’agafar la C-13 i 

accedir al camí vell de la Pobla per la següent sortida. 

Es començarà amb els moviments de terres pertinents per adaptar el traçat i, a 

continuació, s’executaran les capes de l’esplanada i del ferm. 
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- Rotonda sud: 

En aquest cas, la rotonda s’executarà en cinc fases i s’evitarà el tall del trànsit del 

carrer Teixidors. Les fases d’execució són les següents: 

 

FASE 1: En aquesta primera fase es 

realitzaran els moviments de terres 

necessaris per aplanar el terreny i que 

quedi adaptat per a l’execució de la 

rotonda. 

 

 

 

FASE 2: El següent pas serà, sense 

deixar de fer passar el trànsit pel carrer 

Teixidors, executar la meitat sud de la 

rotonda amb les capes de l’esplanada i 

del ferm corresponents. 

 

 

 

FASE 3: A continuació cal desviar el 

trànsit per aquest nou tram executat, 

la qual cosa permetrà l’enderroc del 

paviment de la part que es situa a la 

que serà la illeta central de la rotonda. 

 

 

FASE 4: En aquesta fase es tracta 

d’executar tota la resta de l’esplanada i 

del ferm fins al límit on ja ha estat 

executat el carrer nou del polígon. Això 

es realitzarà quan ja hagin estat 

instal·lats tots els serveis que van 

connectats a la xarxa actual pel carrer 

Teixidors. 
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FASE 5: Finalment, s’obrirà la rotonda 

al trànsit per a la circulació dels vehicles 

en tota la calçada anular. 

 

 

 

6.10 SENYALITZACIÓ 

La senyalització del polígon és indispensable per assegurar la seguretat vial dins de l’àmbit. 

Tota la informació referent a la senyalització vertical i horitzontal obligatòria dins d’aquest 

projecte es troba a l’ANNEX 13. SENYALITZACIÓ. 

- Senyalització vertical 

Pel que fa a la senyalització de les rotondes, la normativa és molt específica i dins 

del propi polígon es col·locaran senyals que alertin de la zona d’aparcament i del perill 

de proximitat de passos de vianants. 

Totes les senyals de codi instal·lades seran d’acer galvanitzat reflectant i 

s’executaran sobre una base de formigó. S’instal·laran a una alçada de 2,1 m sobre la 

superfície del terreny, seran de 5 mm d’espessor i tindran unes dimensions de 70 cm 

de costat en el cas de les triangulars, 60 cm de diàmetre en les circulars i 60 cm de 

costat en les quadrades. 

- Senyalització horitzontal 

Les senyals horitzontals que podrem trobar dins de l’àmbit d’actuació es 

realitzaran amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre 

excepte el zebrats que es pintaran a les rotondes, que s’executaran mitjançant pintura 

de dos components en fred de llarga durada i també reflectant amb microesferes de 

vidre. 

Per al correcte pintat de les marques vials se seguiran la normativa corresponent i  

les prescripcions establertes pel que fa a les dimensions i disposició de les mateixes. 

 

6.11 ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ 

El Pla industrial parcial estableix un mínim del 10% reservat per a zones verdes dins de 

l’espai destinat al nou sector. Totes les característiques de la distribució tant de l’arbrat com 

del mobiliari públic es pot trobar a l’ANNEX 12. ZONES VERDES I MOBILIARI URBÀ. 
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- Zones verdes 

En tots els projectes d’urbanització és obligatori destinar una part dels terrenys a 

l’emplaçament de zones verdes. En aquest cas, trobem un gran espai situat al nord del 

cementiri municipal de Sant Pere de 1894,109 m2 de superfície i dues petites zones 

verdes que es troben a l’interior de la illeta central de les rotondes. 

Per a la distribució de l’arbrat, també s’han tingut en compte els escocells 

distribuïts al llarg de les voreres encara que no es considerin zones verdes. En els 

mateixos s’ha previst la instal·lació d’arbres de l’espècie olmus minor (om comú), un 

arbre molt utilitzat en alineacions. 

Per a les zones verdes s’ha previst la col·locació d’arbres ametllers i lledoners. A 

més, per a la limitació de les zones i l’embelliment de l’espai verd, sobretot a les illetes 

centrals de les rotondes, s’utilitzaran plantes de romaní i cucut. Totes aquestes 

espècies són autòctones de la zona del Pallars i, per tant, ajudaran a una millor 

integració a l’entorn de la nova zona industrial. 

Farà falta la instal·lació d’un sistema de reg per aspersió que anirà connectat en els 

punts ja destinats a tal efecte de la xarxa de subministrament d’aigua potable i servirà 

per al bon manteniment de la gespa. 

- Mobiliari urbà 

Pel que fa referent al mobiliari urbà, es col·locaran bancs distribuïts en l’espai més 

ampli destinat a zona verda i davant del cementiri de Sant Pere. També serà necessària 

la instal·lació de papereres tant a la zona verda com al costat dels passos per a 

vianants i d’un pàrquing per a bicicletes a prop de l’entrada a l’espai destinat a 

equipament públic. 

Tot el mobiliari urbà projectat és de la casa Fundició Dúctil Benito però podrà ser 

substituït, si s’escau, per altres models de característiques similars. 

 

 

7. CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat  de l’obra es realitzarà en tres fases. Una primera de control dels 

materials que arriben a l’obra, una segona de control de l’execució de cadascuna de les 

partides i, per últim un control de la qualitat final de l’obra executada. Els controls i assajos 

específics seran determinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. 

Aquests procediments de control aniran a càrrec del contractista sempre i quan el cost 

total no superi l’1% del valor del PEM (Pressupost d’Execució Material). En cas contrari, el 
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pagament de la diferència recaurà en la propietat, en aquest cas l’Ajuntament de Salàs de 

Pallars. 

 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

A partir dels amidaments i dels rendiments habituals de les partides que conformen les 

obres d’execució del sector industrial Serrats – Sant Pere, s’ha estimat que la durada total de 

les obres és de nou (9) mesos, amb un total de cent vuitanta-vuit (188) dies laborables. El 

conjunt d’activitats amb les seves durades a partir de les quals s’ha arribat a aquest termini 

estan desenvolupades a l’ANNEX 15. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA. 

 

 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb l’article 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el 

text refós de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” i del Real Decreto 

1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas”, s’estableix que per a poder licitar en el concurs pel present 

projecte el contractista ha d’estar en possessió de les següents classificacions: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G) Vials i pistes 4) Ferms de mescles bituminoses b 

1) Instal·lacions elèctriques 1) Enllumenat b 

E) Obres hidràuliques 1) Abastament i sanejament a 

 

 

10.  REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i per tractar-se d’un 

contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no serà 

necessària la realització de la revisió de preus. 
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11.  SEGURETAT I SALUT 

 

El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent en matèria de Seguretat i 

Salut en el treball. Per tant, ha de disposar de totes les proteccions necessàries, tant 

individuals com col·lectives, de totes les instal·lacions necessàries per reduir els riscos 

d’execució de les obres i de les instal·lacions d’higiene i benestar del personal que les 

realitzarà. 

A tal efecte, s’ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut en el que s’avaluen aquests riscos i 

precaucions, el qual es pot consultar a l’ANNEX 16. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

Una vegada assignada l’obra a l’empresa constructora, i abans de l’inici de les obres, 

aquesta està obligada a presentar un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn i 

desenvolupin les previsions contingudes al present Estudi de Seguretat i Salut en funció del seu 

propi sistema d’execució de l’obra. 

 

 

12.  PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

 

El pressupost d’execució de les obres que s’inclouen dins d’aquest projecte s’ha fet en 

base als preus actuals de materials, mà d’obra i maquinària, a partir dels quals s’han obtingut 

els preus de les partides d’obra, tal com es pot consultar a l’ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE 

PREUS. 

Aplicant aquests preus als amidaments obtinguts dels plànols, s’ha elaborat el pressupost 

final de l’obra que es pot trobar al DOCUMENT 4. PRESSUPOST del present projecte. Així 

doncs, el pressupost obtingut és el següent: 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra ascendeix a la quantitat de 419.720,29€ 

(QUATRE-CENTS DINOU MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS), el qual 

incrementat amb el 13% de Despeses Generals, el 6% del Benefici Industrial i el 21% de l’IVA 

dóna un Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de 604.355,25€ (SIS-CENTS QUATRE MIL 

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS). 

La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de superfície de sòl 

urbanitzat de l’àmbit és la següent: 

604.355,25	€

5.472,3	�
� 110,44	 € �⁄  
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13.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

  MEMÒRIA 

  ANNEXES 

ANNEX 1. Annex fotogràfic 

ANNEX 2. Adaptació al pla parcial 

ANNEX 3. Estudi d’alternatives 

ANNEX 4. Topografia i geologia 

ANNEX 5. Traçat 

ANNEX 6. Definició geomètrica de les rotondes 

ANNEX 7. Xarxa de clavegueram d’aigües pluvials i residuals 

ANNEX 8. Xarxa de subministrament d’aigua potable 

ANNEX 9. Xarxes de serveis 

ANNEX 10. Enllumenat públic 

ANNEX 11. Ferms i paviments 

ANNEX 12. Zones verdes i mobiliari 

ANNEX 13. Senyalització 

ANNEX 14. Gestió de residus 

ANNEX 15. Planificació de l’obra 

ANNEX 16. Estudi de seguretat i salut 

ANNEX 17. Estudi ambiental 

ANNEX 18. Justificació de preus 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
21 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Últim full 

 

 

14.  CONCLUSIÓ 

 

Es considera que amb el que ha estat exposat a la present memòria, així com el que ha 

estat especificat en la resta de documents que conformen el present projecte, la informació 

facilitada és suficient per donar per finalitzada la redacció d’aquest projecte i que compleix 

amb tota la normativa que és d’aplicació. 

 

Barcelona, juny de 2013 

 

Autor del projecte      Tutor del projecte 

 

 

Sílvia San Elias Portet     Robert Vergés Fernández 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es tracta de fer una presentació gràfica de la zona per tal que es vegi 

una imatge general de quina és la situació actual del terreny. 

A més, també serveix per fer-se una idea de les dimensions i la topografia de la zona 

afectada pel Pla parcial. 

 

 

2. FOTOGRAFIES 

 

 

Fotografia 1: Vista general del terreny des de l’extrem nord-oest (des del camí vell de la Pobla). 

Al fons, es pot observar el cementiri municipal de Sant Pere. 
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Fotografia 2: Vista general del terreny des de l’extrem sud-est de l’àmbit. 

 

 

Fotografia 3: Estat actual del camí vell de la Pobla, el qual comunicarà el polígon industrial amb 

el nucli municipal. 
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Fotografia 4: Paret del cementiri que limitarà amb el nou polígon industrial. També es pot 

veure la paret exterior de la capella, d’origen romànic. 

 

 

Fotografia 5: Estat actual del camí d’accés al cementiri, que comunica amb el carrer Teixidors. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Pla parcial industrial de Salàs de Pallars, del qual es parteix per a la realització d’aquest 

projecte, defineix un àmbit d’actuació de 17.982.89 m2 situats al nord-est del cementiri 

municipal.  

Cal dir que pràcticament la totalitat d’aquests terrenys s’ubiquen en una finca que ja 

actualment és propietat de l’Ajuntament de Salàs. 

 

 

2. OBJECTIUS DEL PLA 

 

El Pla parcial industrial defineix les línies bàsiques per al disseny d’un petit polígon 

industrial al municipi però sempre tenint en compte uns objectius bàsics de respecte pel medi 

ambient i de seguretat vial. 

A més, aquesta actuació ha de servir també per proveir al cementiri de Sant Pere d’una 

zona d’aparcament per evitar l’acumulació actual de vehicles sense ordre cada vegada que hi 

ha una cerimònia. 

 

 

3. QUADRES DE DADES 

 

Seguidament, es mostren un seguit de quadres de dades que presenten la distribució del 

terreny dins del polígon i el compliment de la normativa d’aprofitament del sòl. Les taules que 

el Pla parcial determina són les següents: 

- Quadre de superfície del sòl 

- Quadre d’aprofitament de sòl privat 

- Quadre comparatiu de superfícies i estàndards 

- Quadre de característiques de sòl privat 
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Quadre de superfície del sòl: 

        
Proposta 

Percentatges 
del Pla 

1. SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR     14.659,89 m2 100,00%     

                  

2. SÒL PÚBLIC                 

2.1 Vialitat 

                                 Calçada carrers 2.814,55 m2 19,20% 

                              Voreres 2.256,61 m2 15,39% 

                              Aparcaments 401,14 m2 2,74% 

                              Total vialitat 

   

5.472,30 m2 37,33% 

 

43,33% 

2.2 Verd públic 

   

2.173,71 m2 14,83% > 12,71% 

2.3 Equipament públic 988,82 m2 6,75% > 6,74% 

2.4 Serveis Tècnics 250,06 m2 1,71% 2,26% 

TOTAL SÒL PÚBLIC       8.884,89 m2 60,61%   65,04% 

                  

3. SÒL PRIVAT                 

Indústria entre mitgeres       5.775,00 m2 39,39% > 34,96% 

 

 

Quadre d’aprofitament de sòl privat: 

    
APROFITAMENT SÒL PRIVAT       

    
Superfície total àmbit Pla parcial 

 
14.659,89 m2st/m2sòl 

Sostre total edificable 
 

5.775,00 m2 

Coeficient d'edificabilitat brut   0,3939 m2 

    
Edificabilitat neta. Industria entre mitgeres 

 
1,00 m2st/m2sòl 

Superfície total sòl d'aprofitament privat 
 

5.775,00 m2 

Sostre total edificable industrial entre mitgeres   5.775,00 m2 

    
Ocupació màxima en planta baixa / Parcel·la 

 
420,00 m2 

Ocupació màxima en planta baixa sòl industrial   5.040,00 m2 
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Quadre comparatiu de superfícies i estàndards: 

  
PLA PARCIAL 

  
m2 % 

SUPERFÍCIE TOTAL   14.659,89   

Zona verda 
 

2.173,71 14,83 % 

Equipaments 
 

988,82 6,75 % 

Serveis tècnics 
 

250,06 1,71 % 

Vialitat (voreres i calçades) 
 

5.071,16 34,59 % 

Aparcaments 
 

401,14 2,74 % 

Sòl d'aprofitament privat 
 

5.775,00 39,39 % 

Sostre total edificable   5.775,00 m2 

Sostre / Edificabilitat bruta   0,3939 m2st/m2sòl 

 

 

Quadre de característiques de sòl privat: 

PARCEL·LA TIPOLOGIA 
OPUPACIÓ EN 

PB (m2) 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
EDIFICABILITAT 

NETA (m2st/m2sòl) 
SOSTRE 

MÀXIM (m2st)  

1 Indústria entre mitgeres 420,00 525,00 1,00 525,00 

2 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

3 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

4 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

5 Indústria entre mitgeres 420,00 525,00 1,00 525,00 

6 Indústria entre mitgeres 420,00 525,00 1,00 525,00 

7 Indústria entre mitgeres 420,00 525,00 1,00 525,00 

8 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

9 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

10 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

11 Indústria entre mitgeres 420,00 450,00 1,00 450,00 

12 Indústria entre mitgeres 420,00 525,00 1,00 525,00 

TOTAL   5.040,00 5.775,00   5.775,00 
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4. LIMITACIONS ESTABLERTES 

 

El Pla parcial industrial del sector Serrats – Sant Pere estableix algunes limitacions pel que fa a 

certs paràmetres determinats: 

- L’índex d’edificabilitat bruta ha de ser menor a 0,4 m2st/m2sòl. 

- S’ha de reservar més d’un 10% de l’àmbit per a zones verdes (es compleix ja que és 

d’un 14,98%) i més d’un 5% ha de ser destinat a equipament públic (se n’ha reservat 

un 6,75%). 

- Condicions d’ús: s’estableix que l’ús global és l’industrial, permetent-se en casos 

determinats l’ús comercial, d’oficines (les pròpies de cada establiment industrial), 

sanitari (petits dispensaris o ambulatoris), cultural (formació professional relacionada 

amb l’activitat industrial de la zona) o esportiu (sempre justificant la compatibilitat 

amb els altres usos). En tot cas queda prohibit l’ús residencial dins de l’àmbit del 

projecte. 

- Condicions de parcel·lació: La parcel·la mínima s’estableix en 450 m2, amb un front 

mínim de façana de 14 m. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex pretén justificar el procediment que s’ha seguit per prendre una decisió 

sobre l’alternativa a escollir. Per fer-ho s’ha realitzat una anàlisi multicriteri que garanteix la 

objectivitat i seguretat en l’elecció de la solució òptima. 

Hi ha tres alternatives proposades que s’han valorat respecte una sèrie de paràmetres o 

indicadors. A cadascun d’aquests indicadors se li ha atorgat un pes dins de la decisió i, segons 

aquest pes, els indicadors han quedat dividits en tres grups: els indicadors bàsics (amb un pes 

comprès entre 2 i 2,5), els indicadors importants (amb un pes entre 1 i 2) i els indicadors 

complementaris (els quals tenen un pes menor a 1). 

Per a la realització de cadascuna de les alternatives proposades s’han tingut en compte els 

paràmetres i les limitacions que el Pla parcial determina. Aquest fet ha limitat bastant les 

diferències entre elles ja que, juntament amb la mida més aviat reduïda dels terrenys, deixen 

molt poc marge al possible joc en la situació dels carrers o la parcel·lació de l’àmbit. 

 

 

2. ALTERNATIVES PROPOSADES 

 

Seguidament, es farà una presentació de les característiques principals de les tres 

alternatives. S’ha de tenir en compte que s’ha intentat buscar, en cadascuna d’elles, els 

aspectes necessaris per assegurar el bon funcionament d’una zona industrial, que s’adapti a les 

necessitats de la zona i que sigui coherent amb els terrenys disponibles. 

 

2.1 ALTERNATIVA 0 

L’alternativa 0 tracta bàsicament de no fer cap actuació sobre el terreny afectat per l’àmbit 

del pla, és a dir, deixar a Salàs de Pallars sense polígon industrial. Cal remarcar que aquesta 

alternativa seria perjudicial per al municipi ja que no li donaria l’impuls socioeconòmic que 

suposaria donar resposta a la demanda industrial que actualment hi ha a la zona. 

 En aquest cas, el cost és nul però tampoc se’n treu cap aprofitament econòmic d’una 

finca que ja és de l’Ajuntament i que, per altra banda, sí que es pot aprofitar per a l’explotació 

agrícola però amb un rendiment econòmic molt més baix que el que es preveu per a la zona 

industrial. 

 A més, el no fer cap actuació sobre el terreny no permetria la millora de l’actual accés 

al cementiri municipal des del carrer Teixidors. Com ja s’ha dit anteriorment, l’accés actual no 

està beN solucionat ja que no hi ha suficient espai per maniobrar i, cada vegada que es realitza 
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alguna cerimònia, es produeix una acumulació de cotxes sense ordre que, a més, provoca que 

el primer vehicle en arribar hagi de ser també l’últim en sortir. 

 

 

2.2 ALTERNATIVA 1 

Aquesta alternativa tracta de traçar el nou carrer del polígon de manera que s’adapti el 

màxim possible tant als carrers existents com al camí d’accés al cementiri per tal de reduir al 

mínim l’efecte sobre els camps que envolten l’àmbit de projecte. El polígon que resulta 

d’aquesta solució consta de onze naus industrials, la majoria d’elles de 450 m2. La gran zona 

verda de 2.218,93 m2 queda situada al costat del cementiri i l’aïlla dels possibles sorolls que 

pugui causar l’activitat industrial. A més, es preserven les vistes de la capella d’origen romànic 

situada a la part posterior del cementiri. 

L’equipament públic es situaria a l’extrem nord de l’actuació però també es podria tenir en 

compte la possible consideració d’aquesta zona com a zona verda amb la cessió d’una part de 

la zona verda pròxima al cementiri per a l’ampliació del mateix. Aquesta és una de les idees 

que exposa el Pla parcial per donar resposta a la necessitat d’ampliació del cementiri un cop 

acabades les obres de construcció d’una residència per a la gent gran per part de l’empresa 

Vilella. Cal dir que aquestes obres porten aturades molts anys i actualment no hi ha data 

prevista per a que es tornin a posar en marxa. 

Els fronts de les noves naus industrials quedaran tots alineats respecte el vial ja que és 

recte en un tram llarg. Per altra banda, aquesta alternativa conta amb dues zones 

d’aparcament: una d’ús exclusiu per al polígon situada a l’extrem nord de l’actuació i l’altra a 

compartir amb el cementiri situada més a prop del carrer Teixidors. 

Les dues rotondes s’han dissenyat amb un radi de 5 m per minimitzar l’afectació sobre els 

camps del voltant. D’aquesta manera, es permet el trànsit de vehicles i es dóna seguretat vial 

en els encreuaments però el disseny no es pot considerar òptim. Això es deu al fet que els 

carrers que arriben a les rotondes no ho fan perpendicularment i, per tant, els conductors no 

 ANNEX 3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

 
4 

veuen amb suficient antelació la rotonda. Per tant, s’ha reduït el cost adaptant al màxim 

possible el traçat als carrers actuals però no s’assegura del tot la seguretat vial. 

 

 

2.3 ALTERNATIVA 2 

En aquest últim cas s’ha dissenyat un polígon industrial amb el traçat del carrer més corb i 

modificant els carrers existents per a que la comoditat i seguretat en la conducció sigui 

màxima. Així doncs, el polígon constaria de dotze naus industrials, set d’elles de 450 m2 i les 

altres cinc de 525 m2. En aquest cas l’àmplia zona verda és de 2.173,71 m2 i també es situa al 

costat del cementiri per aïllar-lo del soroll del polígon i preservar la imatge de la capella 

romànica. 

L’equipament públic es situa al Nord – Est de l’actuació. En aquest cas es tracta d’una zona 

de 988,82 m2 que es cedirà a l’Ajuntament perquè l’exploti de la forma que cregui més adient. 

De totes maneres, amb aquesta cessió es pretén donar resposta a les necessitats de 

l’Ajuntament de Salàs de trobar una localització adient per a una exposició permanent 

d’algunes peces de l’antiga fira de bestiar de peu rodó que es va celebrar durant més de 600 

anys i fins a mitjans del segle XX. Aquesta fira va arribar al seu màxim esplendor durant els 

segles XVIII i XIX, quan era considerada la primera de Catalunya i una de les més importants de 

tota la Península. L’any 2005, es va començar a celebrar una diada de rememoració de la fira 

que cada any aplega més visitants i amb aquest espai es pot donar un impuls al 

desenvolupament socioeconòmic  que representa pel municipi aquesta celebració. 

En aquesta alternativa els fronts de les naus no queden alineats, sinó que estan inclinats 

respecte el vial per aconseguir un major aprofitament de l’espai i, a més, la forma que agafen 

les voreres permeten projectar places d’aparcament distribuïdes al llarg de tot el carrer. 

Aquest fet permet construir més places que en l’alternativa anterior i queden molt més 

disperses. Per tant, faciliten la feina al polígon. 
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La rotonda nord s’ha dissenyat amb un radi de 5 m i la Sud amb un radi de 8 m ja que el 

carrer Teixidors té un trànsit major que l’antic camí de la Pobla. Amb les rotondes es permet 

una seguretat vial major i, a més, en aquest cas hi ha més seguretat ja que s’han modificat els 

carrers del voltant perquè arribin de forma més perpendicular i els conductors puguin veure la 

rotonda i aturar-se amb una certa antelació. El carrer Teixidors gairebé no ha fet falta 

modificar-lo però sí que s’ha de modificar per complet el camí d’accés al cementiri i, en les cas 

de l’antic camí de la Pobla, s’ha obtat per suprimir un revolt i fer el traçat en aquest tram més 

recte. 

 

 

 

3. INDICADORS DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 

 

Per realitzar l’anàlisi multicriteri s’han decidit una sèrie d’indicadors, els quals es considera 

que afecten directa o indirectament en una major vialitat i acceptació de l’obra. Seguidament, 

s’exposarà i es justificarà per a cada indicador quina és la distribució de punts entre les tres 

alternatives proposades. Com ja s’ha dit anteriorment, hi ha tres categories d’indicadors 

segons el seu pes: indicadors bàsics, indicadors importants i indicadors complementaris. 

Així doncs, els indicadors que finalment s’han escollit són els següents: 

- Cost d’execució de l’obra 

- Impacte social 

- Funcionalitat urbanística 

- Seguretat vial 
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- Impacte ambiental 

- Cost de manteniment 

- Termini d’execució 

 

3.1 COST D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Indicadors bàsic: PES = 2,5 

Aquest és l’indicador més important ja que és bàsic que l’obra s’ajusti al pressupost 

municipal, i més en aquest cas que es tracta d’un ajuntament petit. Així doncs, el que influeix 

més en la diferència de preu entre les alternatives 1 i 2 és el fet que en l’última fa falta una 

modificació del traçat tant del camí vell de la Pobla com del camí d’accés al cementiri mentre 

que en la primera opció el traçat del polígon s’intenta adaptar. 

Pel que fa la zona d’equipament públic o la zona verda, el cost d’execució de les dues 

alternatives és molt similar. 

 

3.2 IMPACTE SOCIAL 

Indicador bàsic: PES = 2 

En aquest projecte la vessant social és essencial ja que representa un dels objectius bàsics 

del Pla parcial. A més a més, aquest indicador és molt important tractant-se d’un polígon 

industrial que es pretén construir en un entorn rural ja que pot afectar en alguns aspectes a la 

vida normal del municipi. 

Per tant, pel que fa aquest aspecte l’alternativa 0 no seria una bona elecció ja que 

actualment els terrenys estan totalment en desús, tot i que si no s’hi fa cap actuació es podrien 

aprofitar per a l’explotació agrícola. Per altra banda, l’alternativa 1 no resol del tot el problema 

actual de l’accés al cementiri tot i que podria ser una bona opció degut a que l’afectació als 

camps del voltant seria més petita. L’alternativa 2 seria la ideal socialment ja que tot i afectar 

més els camps del voltant, ofereix la possibilitat de construcció d’un espai-museu de 

rememoració de l’antiga fira de bestiar. Aquest espai serviria al poble per incentivar el turisme 

i, per tant, afavoriria al desenvolupament socioeconòmic del municipi. 

 

3.3 FUNCIONALITAT URBANÍSTICA 

Indicador important: PES = 1,5 

La funcionalitat urbanística d’aquest projecte es pot valorar bàsicament per l’adequació a 

l’ús de l’entrada al cementiri de Sant Pere i per la disposició de les places d’aparcament dins 

del polígon. Per tant, l’alternativa 0 és totalment inadequada en aquest aspecte. 
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Pel que fa a les altres dues alternatives, mentre que la primera només resol parcialment el 

problema de l’entrada al cementiri, l’alternativa 2 permet un molt millor accés i, a més, amb 

una zona d’aparcament més àmplia i propera al cementiri. La distribució de l’aparcament del 

polígon també és millor en la segona alternativa ja que les places estan millor distribuïdes al 

llarg del carrer i, per tant, permet que el treball de les indústries es produeixi de forma més 

àgil i ràpida, disminuint les possibles molèsties a la resta de conductors. 

 

3.4 SEGURETAT VIAL 

Indicador important: PES = 1,8 

Aquest és un aspecte molt important a considerar ja que la seguretat tant dels usuaris dels 

vehicles com dels vianant ha de ser màxima. L’alternativa 0 no és una bona opció en aquest 

aspecte ja que actualment no hi ha cap senyal ni cap pas de vianants que indiqui per on han 

d’anar. 

L’alternativa 1 resol en gran part aquest problema ja que l’execució de les rotondes dóna 

molta seguretat als encreuaments i també té en compte la creació de voreres als dos costats 

del carrer amb passos de vianants. L’alternativa 2, a més, adapta el camí d’accés al cementiri i 

el camí vell de la Pobla de tal manera que els conductors poden veure amb més antelació la 

rotonda. Per altra banda, el fet que arribin de forma més perpendicular a la intersecció, també 

fa augmentar la seguretat vial ja que els obliga a realitzar el gir de la rotonda correctament. 

 

3.5 IMPACTE AMBIENTAL 

Indicador important: PES = 1,5 

És molt important minimitzar l’impacte ambiental de la zona, sobretot tractant-se d’un 

entorn rural, ja que s’ha de preservar. Per aquest motiu, s’ha de tenir en compte que la 

urbanització d’una zona amb poques construccions té un impacte relativament elevat sobre el 

medi natural de la zona. 

La construcció de vials i la parcel·lació del sector que proposen tant l’alternativa 1 com la 2 

suposen un alt grau d’impermeabilització del terreny, amb els conseqüents punts negatius que 

això comporta. Per tant, l’alternativa 1 es pot considerar una mica millor en aquest aspecte ja 

que el seu abast d’actuació és menor. 

Per altra banda, la creació d’àmplies zones verdes i el correcte dimensionament i 

soterrament de les línies de serveis disminuiran aquest efecte. També s’ha de tenir en compte 

que la construcció d’un polígon industrial pot augmentar considerablement la contaminació de 

l’entorn de forma apreciable i, per aquest motiu, el Pla parcial estableix unes directrius i unes 

condicions mínimes d’higiene, seguretat i salubritat. 
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3.6 COST DE MANTENIMENT 

Indicador complementari: PES = 0,8 

Aquest aspecte és cada vegada més important ja que unes millor condicions de 

manteniment també impliquen un major respecte del medi ambient i són un indicador del 

grau de sostenibilitat del projecte. 

El que absorbeix gran part del preu de manteniment d’una zona industrial són les xarxes 

de serveis, per tant, tant l’alternativa 1 com la 2 tindran un cost de manteniment similar. Per 

altra banda, un altre aspecte important són les zones verdes ja que necessiten d’un sistema de 

reg i d’un manteniment continu al llarg de tot l’any. En aquest cas, també les dues alternatives 

tindran una afectació semblant ja que ambdues compten amb àmplies zones verdes. 

 

3.7 TERMINI D’EXECUCIÓ 

Indicador complementari: PES = 0,5 

Aquest indicador és el que té un pes menor ja que per a Salàs de Pallars no és essencial 

tenir aquest polígon industrial tot i que podria representar un impuls important en l’economia 

municipal. 

Val a dir que totes dues alternatives tindrien una durada semblant d’execució de les obres. 

L’únic factor que podria fer que s’allargués més és el fet que en la segona és necessari una 

modificació important dels carrers existents mentre que en l’alternativa 1 s’aprofita molt més 

el traçat que tenen actualment. 

 

 

4. RESULTATS ANÀLISI MULTICRITERI 

 

Per a realitzar l’anàlisi multicriteri, s’ha atorgat una puntuació entre 0 i 10 a cada 

alternativa respecte a cadascun dels paràmetres exposats, sempre tenint en compte tots els 

aspectes senyalats en el punt anterior. Així doncs, multiplicant aquesta puntuació pel pes de 

cada indicador i sumant posteriorment tots els punts obtinguts per a cada alternativa, s’obté 

una puntuació final per a cada cas. 

La puntuació igual a 0 en algun aspecte significa que, respecte aquest factor, l’alternativa 

considerada té un efecte molt negatiu mentre que una puntuació de 10 significa que es 

considera que la solució és òptima pel que fa al paràmetre en qüestió. D’aquesta manera, la 

solució perfecta per aquest projecte obtindria una puntuació màxima de 106 punts. 

A continuació, podem veure una taula amb totes les puntuacions atorgades i el resultat 

final de l’anàlisi multicriteri: 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
9 

                

INDICADOR PES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

  
Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 

INDICADORS BÀSICS               

Cost d'execució de l'obra 2.5 10.0 25.0 8.0 20.0 7.0 17.5 

Impacte social 2.0 2.0 4.0 5.0 10.0 8.0 16.0 

INDICADORS IMPORTANTS               

Funcionalitat urbanística 1.5 0.0 0.0 8.0 12.0 10.0 15.0 

Seguretat vial 1.8 2.0 3.6 7.0 12.6 9.0 16.2 

Impacte ambiental 1.5 4.0 6.0 8.0 12.0 7.0 10.5 

INDICADORS COMPLEMENTARIS               

Cost de manteniment 0.8 6.0 4.8 8.0 6.4 8.0 6.4 

Termini d'execució 0.5 10.0 5.0 7.0 3.5 6.0 3.0 

TOTAL     48.4   76.5   84.6 

 

D’aquesta taula de resultats en podem extreure que la solució més adient per a les 

condicions presentades pel Pla parcial és clarament l’alternativa 2. És la solució més adient per 

donar al municipi de Salàs de Pallars un polígon industrial que s’adeqüi a l’entorn i a les 

necessitats de la zona: assegurant la seguretat vial, cedint a l’Ajuntament un espai 

d’equipament públic i dotant al cementiri d’un accés còmode i una zona d’aparcament que 

resolgui els problemes actuals. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es vol presentar la topografia i la geologia de la zona on va instal·lat el 

nou polígon industrial del sector Serrats – Sant Pere de Salàs de Pallars. D’aquesta manera es 

defineix la situació actual del terreny a partir de la qual es dissenyarà el traçat dels carrers i les 

capes, tant de l’explanada com del ferm, necessàries per al correcte procediment constructiu 

de l’obra. 

L’àmbit d’actuació tenia en un principi moltes irregularitats en la seva topografia i unes 

pendents bastant pronunciades però després de la redacció del Pla parcial es va fer una 

actuació per aplanar-lo i que quedés una pendent uniforme en la major part de l’àmbit. 

Per altra banda, no podem conèixer la geologia exacta de la zona i faria falta contractar 

una empresa per fer un estudi geotècnic que defineixi la composició i la resistència del terreny. 

Com que es tracta d’un treball acadèmic no es farà això, sinó que a partir de la geologia 

general del municipi es farà una aproximació de les característiques geotècniques del terreny 

situat dins l’àmbit d’actuació. 

 

 

2. TOPOGRAFIA 

 

La topografia del terreny té una pendent suau amb el punt més alt situat a l’extrem nord–

oest i amb una alçada de 561,50 m sobre el nivell del mar i el punt més baix a l’extrem oposat, 

amb una alçada de 556,60 m.  

Per tant, el terreny s’inclina amb pendent constant en direcció al barranc de Sant Pere, al 

límit est de l’actuació. De fet, la finca propietat de l’Ajuntament no coincideix exactament amb 

els límits de l’àmbit determinat pel Pla parcial ja que no comprèn una franja paral·lela al 

barranc. Això es va fer per tal d’evitar possibles crescudes del barranc tot i que aquest 

únicament té una distància de 1,5 Km, fet pel qual es pot considerar que el risc de crescuda 

d’aigua és extremadament baix. 

El terreny té una pendent força uniforme gairebé en tota la seva extensió del 2,5% 

aproximadament, això permet que s’urbanitzi sense haver de fer cap modificació important ja 

que permet el trànsit de vehicles amb comoditat i es considera que és accessible per a 

persones amb mobilitat reduïda. Per altra banda, la part més pròxima al carrer Teixidors del 

camí d’accés al cementiri té una pendent més elevada, del 4% aproximadament, però es 

projectarà de tal manera que la pendent sigui constant al llarg de tot el carrer nou del polígon. 

 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
3 

3. GEOLOGIA 

 

Davant de la situació de no tenir accés a instrumentació específica geotècnica ni tenir cap 

estudi geotècnic realitzat per a l’execució d’alguna altra obra a la zona, m’he vist obligada a fer 

suposicions a partir dels mapes geològics comarcals que es poden consultar al web de l’Institut 

Geològic de Catalunya. 

Així doncs, s’ha consultat el mapa geològic de la conca de Tremp, realitzat per l’IGC, el qual 

es pot consultar a escala 1:25.000. A partir d’aquest plànol s’ha pogut determinar que el 

terreny sobre el qual s’assentarà el nou polígon industrial de Salàs de Pallars està composat 

dels següents materials: 

 

 

 

 

Per tant, es tracta d’un terreny format per àrid fi amb còdols dispersos que bàsicament es 

composen de calcàries, gresos i conglomerats. Sabent això i sense cap més informació només 

puc suposar que es tracta d’un sòl que es classifica com a adequat (1) segons el PG-3. 

A la següent pàgina, podem veure una part del plànol geològic del IGC del qual s’ha extret 

la informació on s’ha marcat amb un requadre la zona ocupada pel municipi de Salàs de 

Pallars. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex es vol especificar el traçat definit per a la nova zona industrial del sector 

Serrats – Sant Pere del municipi de Salàs de Pallars. A més, també es presentaran les seccions 

tipus i s’adjuntaran les taules del eixos de replanteig, tant del carrer nou com de l’antic camí 

del cementiri i de les dues rotondes. 

Per definir el traçat s’ha utilitzat l’eina MDT de l’AutoCAD, específica per a topografia, 

traçant primer els eixos de cada carrer i definint les seves característiques per obtenir després 

els perfils longitudinals i transversals de cadascun d’ells. 

 

 

2. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 

 

El traçat en planta es defineix per un sol carrer que travessa de nord a sud tota l’actuació, 

connectant  el camí vell de la Pobla amb el carrer Teixidors. Per altra banda, també ha fet falta 

definir de nou el traçat del camí vell de la Pobla en dos trams, de tal manera que s’elimina un 

revolt i s’aconsegueix que arribi perpendicularment a la rotonda i que s’augmenti la seguretat 

vial. 

El carrer principal del nou polígon industrial té una llargada total de 222,90 m, amb una 

pendent constant del 2%. Comença en una rotonda al carrer Teixidors i es composa d’un petit 

tram recte de menys de 5 m, seguit d’una clotoide de paràmetre A = 40 i longitud igual a 16 m, 

un llarg tram corb de 111,45 m amb un radi de 100 m i una altra clotoide de paràmetre A = 60 i 

de 36 m de llargada que enllaça finalment en un últim tram recte que arriba fins a encreuar-se 

amb el camí vell de la Pobla mitjançant una segona rotonda. El tram inicial d’aquest carrer serà 

el nou camí d’accés al cementiri i, per tant, s’haurà d’eliminar el que es fa servir actualment. 

En els dos trams nous del camí vell de la Pobla, al nord de l’actuació, el traçat s’ha fet 

mitjançant dos arcs de radi superior als 100 m de manera que sigui més còmode en la 

conducció: en el tram que arriba per l’oest és de 450 m i en el que arriba per l’est el radi de gir 

és de 125 m. En el primer cas la pendent és del 3% mentre que en segon és del 4%. Per tant, en 

aquests dos casos hi ha una major inclinació però no representa cap problema per al trànsit de 

vehicles o de persones amb mobilitat reduïda. 

Per últim, relatiu a les dues rotondes, s’han traçat amb una pendent longitudinal nul·la, 

fent falta assegurar un bon drenatge de la superfície mitjançant una pendent transversal 

suficient. La rotonda sud té un radi interior de 8 m que, sumat als 7 m d’ample de la calçada, 

fan un radi exterior de 15 m. La rotonda de l’altre extrem té un radi menor ja que es preveu 

que el trànsit sigui més dens en la de l’extrem sud. Per tant, la segona queda definida per un 

radi interior de 5 m i de 12 m per la part exterior. En el dos casos s’ha fet un enllaç dels carrers 

que hi desemboquen mitjançant arcs de radi de curvatura igual a 10 m. 
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2.1 TAULES DE REPLANTEIG 

A continuació, s’adjunten les taules obtingudes del programa MDT amb els punts de 

replanteig obtinguts, el seu PK i la seva cota. Els eixos que s’han definit són els següents: 
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- Eix 1 

Aquest és eix que defineix el traçat del carrer principal del polígon: 

   

P.K. COORD. X COORD. Y 

0,000 206,140 23,825 

10,000 213,620 30,462 

20,000 220,868 37,349 

30,000 227,486 44,840 

40,000 233,323 52,954 

50,000 238,322 61,611 

60,000 242,431 70,723 

70,000 245,609 80,200 

80,000 247,826 89,947 

90,000 249,059 99,867 

100,000 249,295 109,860 

110,000 248,532 119,826 

120,000 246,778 129,667 

130,000 244,050 139,284 

140,000 240,397 148,589 

150,000 236,028 157,582 

160,000 231,210 166,344 

170,000 226,195 174,995 

180,000 221,158 183,634 

190,000 216,121 192,273 

200,000 211,084 200,912 

210,000 206,048 209,551 

220,000 201,011 218,190 

222,903 199,549 220,698 
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- Eix 2 

Aquest defineix el traçat del camí vell de la Pobla que arriba per l’oest a la rotonda 

nord: 

   

P.K. COORD. X COORD. Y 

0,000 185,977 229,561 

10,000 176,669 233,231 

20,000 167,249 236,588 

30,000 157,881 240,038 

40,000 148,365 243,108 

40,015 148,419 243,322 

 

- Eix 3 

Aquest eix defineix com és el traçat del camí vell de la Pobla per l’extrem est de la 

rotonda situada més al nord: 

      

P.K. COORD. X COORD. Y 

0,000 199,700 236,670 

10,000 201,931 246,370 

20,000 204,173 256,116 

30,000 208,716 265,199 

35,007 211,468 269,449 

 

- Eix 4: 

Aquest defineix el traçat de la rotonda nord, de 5 m de radi: 

      

P.K. COORD. X COORD. Y 

0,000 201,343 217,621 

10,000 191,927 218,190 

20,000 188,835 227,102 

30,000 195,875 233,380 

40,000 204,376 229,293 

50,000 203,868 219,873 

53,407 201,343 217,621 
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- Eix 5 

Per últim, aquest eix defineix com és el traçat de la rotonda sud, de 8 m de radi: 

      

P.K. COORD. X COORD. Y 

0,000 220,987 20,793 

10,000 211,672 18,132 

20,000 203,629 23,533 

30,000 202,567 33,162 

40,000 209,238 40,187 

50,000 218,910 39,621 

60,000 224,717 31,867 

70,000 222,539 22,427 

72,257 220,987 20,793 

 

 

3. SECCIONS TIPUS 

 

Pel que fa referència a les seccions tipus cal dir que, tot i que la calçada té una secció 

constant en tota la seva longitud, la vorera té una forma irregular en tots els punts degut al fet 

que les naus industrials estan inclinades respecte l’eix del vial per aprofitar més l’espai 

disponible. Les seccions tipus que trobem en el disseny del nou polígon industrial de Salàs de 

Pallars són: 
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- Al principi de l’eix 1 i fins passat el cementiri, només hi haurà vorera al costat est que 

donarà accés al cementiri. La zona d’aparcament que trobem en aquest tram es tracta 

d’un estacionament en bateria amb capacitat per a 10 cotxes que s’executarà al mateix 

nivell que la calçada. 
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- La resta de l’eix 1 es traçarà amb voreres a les dues bandes ja que és l’eix principal del 

nou polígon industrial. La calçada està formada per dos carrils de 3,5 m, un per cada 

sentit de la marxa. Com ja s’ha dit abans, la vorera no té un ample constant però s’ha 

dissenyat tenint en compte que es conservés sempre un ample mínim de 2 m. En 

alguns trams farà falta vorera remuntable per poder accedir a les places d’aparcament 

que s’executaran a sobre de la mateixa. 
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- En els eixos 2 i 3, l’ample de la calçada és de 4 m i només s’executarà un tros de vorera 

en el costat est de l’eix 3 ja que donarà accés a la parcel·la reservada per a 

l’equipament públic. 

- Les dues rotondes tenen una secció tipus constant de dos carrils amb un ample de 

calçada de 7 m. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’entén per rotonda tota intersecció que es basa en la circulació de tots els vehicles per 

una calçada anular, en el que conflueixen diferents vies i que transcorre al voltant d’una illeta 

central. En el cas concret del polígon industrial de Salàs de Pallars, es fa necessari el disseny de 

dues rotondes a cadascun dels extrems del nou carrer del polígon. 

Aquestes dues rotondes resoldrien la circulació de vehicles a l’entorn industrial i 

millorarien les connexions amb la xarxa viària actual del municipi de Salàs de Pallars, 

augmentant-ne la seguretat vial. 

Una rotonda pot ser una bona solució per aquests encreuaments ja que es troben en un 

entorn que no limita l’espai de forma considerable i, amb uns costos de construcció 

relativament reduïts, una rotonda pot oferir prestacions interessants en front de les 

interseccions convencionals o regulades per semàfors. Funcionalment, la seva senzillesa i 

uniformitat faciliten la comprensió de l’usuari, a més de que resulta possible canviar de sentit i 

rectificar errors de destí. Els costos de manteniment són menors que en una intersecció 

regulada per semàfors. 

 

 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

La normativa d’aplicació per al disseny de les dues rotondes és la següent: 

- Manual de recomendaciones sobre glorietas, de 31 de diciembre de 2000, 

publicado por el Ministerio de Fomento. 

- Recomendaciones sobre glorietas M.O.P.U. (1989). 

 

 

3. CRITERIS DE DISSENY 

 

Seguidament, s’exposarà com el funcionament de les rotondes limitarà el seu disseny en 

alguns aspectes: 

- Diàmetre de la rotonda i amplada de la calçada anular: 

Contràriament al que es pugui pensar, la distancia entre una entrada i la 

sortida següent, és a dir, el diàmetre de la rotonda i l’amplada de la calçada no 
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són paràmetres determinants en el funcionament i la capacitat de les rotondes. 

Per tant, aquests paràmetres s’han dissenyat tenint en compte l’espai disponible, 

que és major en la rotonda sud, i que ha de ser còmode per a la circulació de 

vehicles pesats. 

- Amplada de l’entrada: 

L’amplada de l’entrada a la rotonda és la que determina la capacitat d’accés a 

la mateixa, de manera que acostuma a necessitar-se una amplada major en 

zones urbanes que fora de poblat. Per aquest motiu, tenint en compte que 

s’espera que l’entrada principal de polígon sigui per la C-13, a la rotonda sud, s’ha 

dissenyat de tal manera que en arribar a la intersecció s’amplia i comença un 

segon carril. Per altra banda, com més ampla sigui l’entrada menys inflexió haurà 

de realitzar el conductor i, per tant, augmentarà la seguretat vial encara que la 

velocitat sigui elevada. 

- Velocitat de circulació: 

La velocitat de circulació dins de les rotondes ha de ser compatible amb la 

seguretat vial. Per aquest motiu, s’ha d’arribar a un compromís, aconseguint que 

els vehicles canviïn de tram de circulació a la vegada que no es produeix un 

retard en el recorregut. 

La velocitat de circulació, per tant, influeix molt en la seguretat vial de les 

rotondes tot i que la majoria d’accidents a les interseccions estan relacionats 

amb els conflictes d’encreuament deguts a girs a l’esquerra, fet que queda 

eliminat en la instal·lació de les rotondes. 

- Peralt: 

En la calçada anular es recomanen peralts cap a l’exterior de fins a un 3%. El 

peralt és indispensable per assegurar un bon drenatge de les aigües pluvials, que 

es recolliran en el perímetre exterior de la rotonda. És molt important que el 

peralt transversal es conservi ja que ambdues rotondes s’han dissenyat amb una 

pendent longitudinal nul·la. 

- Angle dels vials d’entrada: 

Per millorar la percepció, es recomana que tots els eixos dels vials confluents 

a la rotonda passin pel centre de la illeta central. A més, la prolongació dels eixos 

dels carrils d’entrada han de tallar obligatòriament amb la circumferència 

exterior de la illeta central per tal que els conductors es vegin obligats a canviar 

la seva trajectòria amb la conseqüent disminució de la velocitat. 

Per aquest motiu ha estat necessari modificar la trajectòria del camí vell de la 

Pobla. En el tram oest, el carrer arribava de forma tangencial a on s’havia de 

projectar la rotonda i aquest fet podria animar el conductor inclús a augmentar la 

seva velocitat. 
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- Visibilitat: 

La reducció de velocitat que aconsegueixen les rotondes es produeix, en gran 

mesura, per la percepció que tenen els conductors de l’existència d’un obstacle 

en el camí que els obliga a frenar per desviar la seva trajectòria i rodejar-lo. És a 

dir, les rotondes actuen com a reductors de la velocitat gràcies a la percepció 

visual de l’obstacle que suposen per al trànsit. 

La modificació que s’ha projectat al camí vell de la Pobla també té com a 

finalitat l’augment de la visibilitat dels vehicles que volen accedir a la rotonda 

nord. 

 

 

4. GEOMETRIA 

 

Obeint a les dades de partida dels carrers existents (tant del carrer Teixidors com del camí 

vell de la Pobla) i a la norma considerada per a disseny de la rotonda, s’obté la definició 

geomètrica de la secció tipus de cadascuna de les dues rotondes projectades en el sector 

industrial Serrats – Sant Pere. 

 

4.1 ROTONDA NORD 

Aquesta primera rotonda defineix la intersecció entre el camí vell de la Pobla i el nou 

carrer del polígon. Com ja s’ha especificat anteriorment, en aquest cas ha estat necessària la 

modificació del tram oest del camí vell de la Pobla per eliminar-ne un revolt i assegurar la 

seguretat vial de la intersecció.  

Les característiques principals de la secció tipus d’aquesta rotonda són les següents: 

- Ample de la illeta central:   10 m 

- Ample total:    24 m 

- Ample de la calçada:   7 m 

- Número de carrils:   2 

- Zona enjardinada:    78,54 m2 

La definició geomètrica precisa de la rotonda es pot consultar en el plànol corresponent, 

en el document número 2 del present projecte. 
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4.2 ROTONDA SUD 

Aquesta rotonda sud defineix la intersecció entre el carrer Teixidors i el nou carrer del 

polígon. En aquest cas, es tracta de la rotonda que es considera com a entrada principal a la 

nova zona industrial i, com a tal, es preveu un major trànsit de vehicles i es fa necessària una 

major amplitud del radi de gir per augmentar el confort dels conductors. 

Les característiques principals de la secció tipus d’aquesta rotonda són les següents: 

- Ample de la illeta central:   16 m 

- Ample total:    30 m 

- Ample de la calçada:   7 m 

- Número de carrils:   2 

- Zona enjardinada:    201,06 m2 

La definició geomètrica precisa de la rotonda es pot consultar en el plànol corresponent, 

en el document número 2 del present projecte. 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

En aquest annex es descriurà el disseny i el procediment de càlcul seguit per dimensionar 

la xarxa de clavegueram d’aigües residuals i la d’aigües pluvials. Tal com indica el Pla parcial, 

serà del tipus separativa per aconseguir una major sostenibilitat del polígon. El 

dimensionament s’haurà de fer seguint els criteris de disseny pertinents i fent una estimació 

de la demanda que tindrà la xarxa. 

El material escollit per a les canonades és el polietilè d’alta densitat de doble paret llis 

interior i corrugat exterior SN-8 i amb un diàmetre nominal mínim de 0,315 m per a qüestions 

de manteniment. Bàsicament, ambdues xarxes segueixen el traçat del vial principal del polígon 

i desemboquen a l’extrem sud de l’àmbit: la xarxa de recollida d’aigües pluvials ho farà a la 

llera pública i la d’aigües residuals es connectarà a la xarxa existent que passa pel carrer 

Teixidors. 

 

 

2. CRITERIS DE DISSENY 

 

En el cas de creuament entre la xarxa d’aigua potable i la de sanejament, serà aquesta 

segona la que sempre passi per sota de la d’aigua potable i, per evitar el risc d’infiltracions, 

s’hauria d’executar una llosa de formigó entre les dues. 

Així doncs, els criteris que s’han seguit pel que fa al disseny d’aquestes dues xarxes són els 

següents: 

- La pendent màxima dels col·lectors serà d’un 5,5% mentre que la mínima serà del 

1,5%. 

- La velocitat màxima de circulació de l’aigua serà de 6 m/s en les aigües pluvials i 

de 3 m/s en les aigües residuals per evitar la possible erosió de les canonades. 

- També es limitarà la velocitat mínima de l’aigua en 1,5 m/s en pluvials i 0,5 m/s en 

aigües negres perquè no es produeixin sedimentacions. 

- S’ha d’assegurar un reblert mínim d’1,5 m per sobre dels col·lectors, però com a 

màxim podrà arribar als 4,5 m. 

- Per motius de manteniment de la xarxa, els pous de registre es projectaran a una 

interdistància màxima de 50 m. 
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3. CLAVEGUERAM D’AIGÜES PLUVIALS 

 

La xarxa de clavegueram de recollida d’aigües pluvials per al polígon industrial de Salàs de 

Pallars s’ha dimensionat en base a les dades de pluja obtingudes del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa s’ha projectat per a un 

període de retorn de 10 anys. 

La recollida de les aigües pluvials es farà mitjançant embornals que es col·locaran a 

ambdues bandes de la calçada del carrer principal i a la part exterior de les rotondes ja que, tot 

i projectar-se sense pendent longitudinal, s’executaran amb un peralt suficient que asseguri la 

correcta evacuació de l’aigua i eviti possibles acumulacions. El diàmetre nominal de les 

conduccions que transportaran l’aigua des dels embornals fins al col·lector serà de 250 mm. Els 

pous de registre s’han col·locat a una distància màxima de 50 m entre ells i se n’han previst en 

totes les interseccions, canvis de direcció i punts singulars. 

Gràcies a la topografia del terreny, la conca a tenir en compte per a la recollida d’aigües 

pluvials té una mida molt més reduïda que el total del terreny afectat pel pla. Això és gràcies al 

fet que tota la part de terreny situada a l’est del vial principal té una pendent que porta l’aigua 

de la pluja cap al barranc i, per tant, no serà recollida per la xarxa: 

 

 

 

3.1 CÀLCULS DE LA XARXA 

El dimensionament del diàmetre de les canonades es farà a partir d’un estudi de la conca, 

obtenint el cabal màxim per a un període de retorn de 10 anys mitjançant el mètode racional. 

La fórmula que aproxima el cabal és la següent: 
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On cadascun dels termes es defineixen com: 

� = ���������		��	�à	����������	�� 

�	 = ��	����	�		��	�����	�á����	���	�	��	���í���	��	��	���	��	10	����	��� ℎ⁄   

! = Á���	��	��	�������#  

$ = ��%��	�� �⁄   

 

El coeficient d’escorrentia de la conca a estudiar s’aproximarà segons les proporcions 

entre les àrees de les zones parcel·lades, els vials i les zones verdes que s’hi troben. Es farà una 

mitjana ponderada tenint en compte que el coeficient d’escorrentia dels vials serà de 0,9 ja 

que són molt impermeables, el de les zones parcel·lades de 0,6 i el de les zones verdes de 0,3 

ja que seran les parts més permeables de la conca. A continuació, s’adjunta una taula amb els 

càlculs realitzats: 

    

TIPUS DE ZONA ÀREA (AI) 
COEF. 

ESCOLAMENT (C) 
Ci = C·AI 

Vials 1.950,964 0,9 1.755,868 

Zones parcel·lades 2.575,056 0,6 1.545,034 

Zones verdes 896,707 0,3 269,012 

TOTAL 5.422,727 
 

0,658 

 

 

El coeficient d’escorrentia, per tant, s’ha calculat mitjançant una mitjana ponderada del 

coeficient de cadascuna de les àrees: 

�& =
∑�(

!)*)+,
= 0,658 

 

A més a més, hem obtingut ja l’àrea total de la conca que ja sabem que serà de 5.422,727 

m2. Per tant, el següent pas del càlcul és determinar la intensitat màxima per al període de 

retorn considerat, 10 anys. 

S’ha començat consultant els Mapes de precipitació diària esperada a Catalunya per a 

diferents períodes de retorn, els quals es troben publicats al web de la Generalitat de 

Catalunya. En aquest mapa s’ha senyalat la situació del municipi de Salàs de Pallars i s’observa 

que la precipitació màxima diària per a un període de retorn de 10 anys és de 80 mm: 
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A partir d’aquest valor de la precipitació màxima diària (Pd), s’ha obtingut la precipitació 

màxima de pluja en una hora mitjançant la relació establerta per J.R.Témez: 

 

Sabent que la intensitat diària (Id) es pot calcular a partir de la precipitació màxima (Pd): 

 

Finalment s’obté la intensitat màxima en una hora (I1): 

 

El dimensionament es farà en base a una durada de pluja igual al temps de concentració 

(tc) de la conca ja que les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament 

indiquen que els períodes de pluja que s’acostumen a produir a Catalunya amb una durada 

igual o més gran al temps de concentració donen cabals constants en el punt de càlcul. Aquest 

tc es defineix com la suma del temps d’escolament i el temps de recorregut i el considerarem 

de 10 min per quedar del costat de la seguretat. 

Per conèixer la intensitat mitjana màxima (In) a utilitzar per al càlcul del cabal de disseny, 

s’ha consultat els gràfic d’estudi de les precipitacions de curta durada enregistrades per xarxes 

d’estacions pluviomètriques. Si s’observa la corba corresponent als 40 mm/h (valor que queda 

SALÀS DE 

PALLARS 
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del costat de la seguretat a partir del 36,67 mm/h obtinguts anteriorment) amb una durada de 

pluja de 10 min, s’obté que la intensitat mitjana màxima és de 90 mm/h: 

 

 

Finalment, mitjançant la fórmula definida al principi per al càlcul del cabal: 

 

El dimensionament dels diàmetres dels col·lectors s’ha fet amb la fórmula de Manning, 

que defineix el cabal com: 

 

On sabem que cadascun dels termes es defineixen com: 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
7 

A partir d’aquestes dades s’ha configurat una taula que calcula el diàmetre a utilitzar i, a la 

vegada, comprova les limitacions establertes pel que fa a la velocitat de l’aigua a les 

canonades. Els diàmetres comercials que es poden obtenir de polietilè d’alta densitat es 

troben a la següent taula: 

      

DIÀMETRE 
NOMINAL (DN) 

ESPESOR 
DIÀMETRE 
INTERIOR 

315 12,1 290,8 

400 15,3 369,4 

500 19,1 461,8 

630 24,1 581,8 

(Taula en mm) 

Seguidament, s’adjunta la taula amb la que s’ha calculat el diàmetre interior mínim: 

                  

TRAM 
COTA 

INICIAL (m) 
COTA 

FINAL (m) 
LONGITUD 

(m) 
PENDENT 

CABAL 
(l/s) 

DIÀMETRE 
(m) 

DN 
COMERCIAL 

(m) 

VELOCITAT 
(m/s) 

CARRER 

1 554.923 555.347 21.214 0.02 89.204 0.232 0.315 1.34 

2 555.367 556.167 40.000 0.02 89.204 0.232 0.315 1.34 

3 556.187 556.967 39.000 0.02 89.204 0.232 0.315 1.34 

4 556.987 557.789 40.100 0.02 89.204 0.232 0.315 1.34 

5 557.809 558.599 37.500 0.02 89.204 0.232 0.315 1.34 

ROTONDA 

6 554.784 554.221 22.507 0.025 89.204 0.222 0.315 1.34 

7 554.196 553.666 21.195 0.025 89.204 0.222 0.315 1.34 

8 554.784 554.359 17.005 0.025 89.204 0.222 0.315 1.34 

 

 

3.2 POUS DE REGISTRE 

Els pous de registre serviran per connectar els col·lectors dels diferents trams especificats 

permetent la circulació correcte de l’aigua. A més, s’utilitzaran per realitzar els canvis de 

direcció i les interseccions. Pels motius que ja s’han exposat anteriorment, els pous de registre 

sempre es col·locaran a una distància màxima de 50 m entre ells. 

Els pous estaran constituïts per peces prefabricades de 80 cm de diàmetre i amb una 

profunditat aproximadament de 1,5 m respecte de la cota del carrer, distància que pot variar 
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depenent de la cota d’entrada i de sortida dels col·lectors que enllacen amb el pou. Per al 

disseny també s’ha de tenir en compte que s’ha de deixar sempre un llit d’entre 20 i 30 cm per 

sota de la cota inferior dels col·lectors en el punt d’arribada al pou per motius de seguretat. 

 

3.3 EMBORNALS 

Els embornals són unes reixes que es col·locaran per parelles, un a cada banda de la 

calçada, separades entre elles una certa distància. És important assegurar una bona distribució 

dels embornals ja que són els encarregats de recollir tota l’aigua de la pluja i transportar-la fins 

als col·lectors que s’han projectat. 

La pendent del carrer és un aspecte essencial en la determinació de la quantitat 

d’embornals a projectar ja que si hi ha molta pendent, l’embornal perd molta capacitat 

d’absorció d’aigua. En el cas del carrer principal del polígon, amb una pendent del 2,5%, es 

considera que cada embornal pot absorbir un cabal de fins a 12 l/s. Per altra banda, els que es 

col·loquen a la rotonda es considera que poden absorbir fins a 20 l/s pel fet de tenir una 

pendent longitudinal nul·la. La fórmula que s’utilitza per estimar la quantitat d’embornals 

necessaris és la següent: 

1 =
� · � · 3

$456
 

On cadascun dels termes es defineix com: 

1 = �ú����	�′��%������ 

� = ���������		�′���������	 

�	 = �à����	��	����	�		���������	���	��	���í���	��	��	���	��	10	���� 

3 = ������í���	��������%��	�	��9����	���	��	��	����� 

$456 = ��%��	�%���%�		���	�′��%����� 

 

A continuació, s’adjunta una taula a partir de la qual s’ha calculat el número d’embornals a 

col·locar al carrer principal i a la rotonda: 
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EIX 
SUP. 

PAVIMENTADA 
(m2) 

COEFICIENT 
D'ESCOLAMENT 

PENDENT CABAL (l/s) 
INTENSITAT 

(l/m2·s) 
NÚM. 

EMBORNALS 

CARRER 
      

1 232,759 0,658 0,02 12,0 0,025 1 

2 438,877 0,658 0,02 12,0 0,025 2 

3 427,906 0,658 0,02 12,0 0,025 2 

4 439,975 0,658 0,02 12,0 0,025 2 

5 411,448 0,658 0,02 12,0 0,025 2 

ROTONDA 
      

6 292,662 0,658 0,00 20,0 0,025 1 

7 275,602 0,658 0,00 20,0 0,025 1 

8 221,119 0,658 0,00 20,0 0,025 1 

 

 

Per tant, els embornals es col·locaran amb les quantitats calculades i situats tal com 

indiquen els plànols corresponents a la xarxa de recollida d’aigües pluvials. En quant a les 

especificacions tècniques, es col·locaran del model Onda de la casa Fundición Dúctil Benito, el 

qual té unes dimensions en planta de 660x250 mm. També es podria optar per algun model de 

característiques semblants. 

 

 

4. CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS 

 

En aquest punt, es dimensionarà el cabal i el diàmetre de les canonades per a la xarxa 

d’aigües residuals. Tota la disposició de canonades, que transcorrerà majoritàriament per sota 

la calçada del carrer principal, i dels pous ve definida als plànols específics. Pel que fa als pous 

de registre, els criteris seguits per a la seva disposició seran els mateixos que per al cas de la 

xarxa de recollida d’aigües pluvials: a una distància entre ells màxima de 50 m i col·locant-ne 

sempre en els canvis de direcció i punts singulars per a un disseny més eficaç. 

Els tubs que connectin cadascuna de les parcel·les amb la canonada principal tindran un 

diàmetre nominal DN 250 amb un diàmetre interior de 216 mm (que correspon a un espessor 

de 17 mm). Sempre que es pugui, es col·locarà un sol tub que connecti dues parcel·les a la 

vegada amb la canonada principal. 
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Aquesta xarxa s’ha de connectar amb l’actual que passa pel carrer Teixidors, al sud de 

l’actuació. La connexió es farà sota la rotonda que creua aquest carrer amb el carrer nou del 

polígon. 

Com en el cas de la xarxa de recollida d’aigües pluvials, les limitacions de la velocitat venen 

establertes per evitar problemes d’erosió i sedimentació que escurcin la vida útil de les 

canonades. En aquest cas, la velocitat màxima de circulació de l’aigua es restringirà a 3 m/s i la 

mínima a 0,5 m/s. Així doncs, quan es fa el dimensionament, s’han de comprovar que es 

compleixen aquestes limitacions per considerar-lo adequat. 

 

4.1 CÀLCULS A LA XARXA 

Per a dissenyar la xarxa cal fer una estimació del cabal punta que hi circularà. Per tant, s’ha 

de fer una previsió de les aigües residuals que es produiran en cada una de les naus. Per a les 

zones industrials es recomana prendre un valor de referència de 0,7 l/s·Ha. Això fa que el cabal 

estimat per al polígon de industrial de Salàs de Pallars sigui: 

$ = 0,7
�

� · ;�
·
1	�<

10<	�
·

1	;�

10=�# · 14.659,89	�# = 1,026 · 10B< �< �⁄  

Sempre s’ha de tenir en consideració el fet que poden haver-hi simultàniament varis 

habitants abocant aigües residual i, per tant, s’ha de realitzar el càlcul següent: 

$CD = E · $ 

On:  $CD = ��%��	��������	���	� 

  E = ���	��	��	�����	���ï	�	, ��	9����	3	��	H����	�����	����� 

Per tant, s’obté que el cabal residual punta que servirà per al dimensionament és de 

3,079·10-3 m3/s. No es calcularà el cabal punta per a cadascun dels trams de canonada ja que 

es considera que la demanda es distribueix uniformement i, per tant, es deprecia es possible 

sobredimensionament de la xarxa. Finalment, els càlculs realitzats per a saber el DN de la 

canonada s’han fet, com en el cas anterior, mitjançant la fórmula de Manning. A la taula 

següent s’observen els resultats que s’han obtingut: 
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TRAM 
COTA 

INICIAL (m) 
COTA 

FINAL (m) 
LONGITUD 

(m) 
PENDENT 

CABAL 
(l/s) 

DIÀMETRE 
(m) 

DN 
COMERCIAL 

(m) 

VELOCITAT 
(m/s) 

1 558,419 557,977 22,088 0,04 3,079 0,058 0,315 3,67 

2 557,957 557,237 36,515 0,02 3,079 0,066 0,315 2,60 

3 557,217 556,457 39,644 0,02 3,079 0,066 0,315 2,60 

4 556,437 555,697 40,165 0,02 3,079 0,066 0,315 2,60 

5 555,677 554,997 39,750 0,02 3,079 0,066 0,315 2,60 

6 554,977 554,217 44,595 0,02 3,079 0,066 0,315 2,60 

7 554,197 553,637 43,835 0,02 3,079 0,066 0,315 2,60 

 

4.2 POUS DE REGISTRE 

En aquest cas, els pous de registre han de complir les mateixes funcions que a la xarxa de 

recollida d’aigües pluvials: connectar els diferents trams de canonades i permetre els girs i els 

encreuaments entre ells. A més, són l’únic accés per al manteniment de la xarxa i per aquest 

motiu han d’estar col·locats a una distància màxima de 50 m. 

Pel que fa les característiques pròpies dels pous, seran els mateixos que els que s’utilitzen 

per a la xarxa de pluvials: formats per peces prefabricades de 80 cm de diàmetre i fins a una 

profunditat tal que es puguin assegurar un mínim de 20 cm respecte la cota inferior de les 

canonades que s’hi connectin. 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

En el present annex s’exposa el procediment que s’ha seguit fins a arribar a la solució 

finalment projectada per a la xarxa de subministrament d’aigua potable al nou sector industrial 

Serrats – Sant Pere de Salàs de Pallars. 

Aquesta xarxa permetrà el subministrament d’aigua potable a totes les parcel·les de 

l’àmbit del sector i el Pla determina que s’ha de connectar a la xarxa actual a través del camí 

vell de la Pobla. 

El traçat de la xarxa s’ha dissenyat perquè transcorri per sota de les voreres i creant anells 

tancats per tal d’evitar talls a tota la xarxa quan es produeixin possibles averies o sigui 

necessari realitzar operacions de manteniment en algun tram. La profunditat mínima de les 

canonades serà de 70 cm i sempre recobrint el tub amb una capa de 20 cm de sorra. 

Per aconseguir que la xarxa sigui mallada, és a dir, que es formin aquests anells que 

permetin la restricció del pas de l’aigua en trams concrets de la xarxa evitant deixar sense 

subministrament tota la zona, s’han col·locat vàlvules de comporta i vàlvules de descàrrega per 

poder realitzar un buidat de les canonades sempre que sigui necessari. Pel que fa a la connexió 

de la xarxa de reg amb la d’abastament d’aigua, s’han de col·locar boques de reg. Per últim, 

per augmentar la seguretat, fa falta la instal·lació d’una vàlvula de ventosa prop del punt de 

connexió a la xarxa actual d’abastament d’aigua. Aquesta evita l’acumulació d’aire a les 

canonades i així controla la pressió en el seu interior i evita l’efecte del cop d’ariet. 

En els plànols pertinents hi ha una definició gràfica de tot el traçat de les canonades així 

com de la situació dels hidrants i de les escomeses. 

 

 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

La principal normativa que ha de complir per part del constructor en l’execució de l’obra és 

la Norma bàsica per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, aprovada per 

Ordre Ministerial el 9 de desembre de 1975. 

Pel que fa a la xarxa que es dissenya en aquest apartat, ha de ser executada per personal 

autoritzat pels serveis d’indústria. Aquest personal serà el responsable del bon funcionament 

de la xarxa i del correcte compliment dels reglaments, normes i instruccions que siguin 

d’aplicació. Aquestes són: 

- Reglament de seguretat i higiene en el treball, aprovat per Reial Decret 432/1971 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball, aprovada per Ordre Ministerial 

el 9 de març de 1971 
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- Normes UNE d’obligat compliment, així com les relatives a instal·lacions de 

subministrament d’aigua 

- Norma UNE-53-131-90: Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’Aigua a Pressió. 

Característiques i mètodes d’assaig 

- Norma tecnològica de l’Edificació en lampisteria NET-IFF, NET-IFC de 1973 

- Normes de la companyia subministradora d’aigua 

- Directives comunitàries 

 

 

3. DIMENSIONAMENT 

 

Seguidament, s’explicarà el procés pel qual s’ha arribat al disseny final de la xarxa que 

permetrà el subministrament d’aigua potable al nou sector industrial. 

 

3.1 ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA 

El primer pas és calcular de forma aproximada la futura demanda que tindrà la xarxa i, per 

fer-ho amb certa exactitud, cal tenir en compte els diferents usos que es produiran en el 

sector. En aquest cas es diferenciaran quatre zones diferents: la zona industrial, la zona 

d’equipaments, les zones verdes enjardinades i els hidrants. La comprovació principal que cal 

fer un cop assegurat el suficient subministrament és la correcta pressió de l’aigua a les 

canonades, per la qual cosa farà falta estimar els cabals instantanis que cal assegurar pel 

correcte abastiment de la població. 

Així doncs, les previsions de consum per a cada zona es faran en base a uns cabals que es 

recomana prendre com a referència de consum cada 100 m2 de superfície. Els hidrants 

s’instal·len en llocs puntuals i per tant la referència de consum no està en relació a una 

superfície. Aquests cabals de referència són els següents: 

����	����	
����								 → 						� �
70	�

100	�� � ���
 

����	���������
				 → 						� �
200	�

100	�� � ���
 

����	�����																	 → 						� �
400	�

100	�� � ���
 

������
																							 → 						� �
500	�

���
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Com a màxim es considerarà la possibilitat de dos hidrants actuant alhora. 

Per saber el cabal total que s’estimarà com a demanda de l’àmbit d’actuació, cal 

multiplicar cadascun d’aquests cabals de referència per la superfície afectada per l’ús 

corresponent: 

                

ZONA 
Q REFERÈNCIA 

(l/m2·dia) 
ÀREA (m2) 

Q ESTIMAT 
(l/dia) 

Q ESTIMAT 
(l/s) 

Zona industrial 0,70 5775,00 4042,5 0,047 

Zona d'equipaments 2,00 988,82 1977,64 0,023 

Zona verda 4,00 2173,71 8694,84 0,101 

  Hidrants 500 l/min 2 u 1000 l/min 16,667 

 

3.2 CRITERIS DE DISSENY 

Per assegurar un bon funcionament de la xarxa i preservar el bon estat de les canonades 

allargant-ne la seva vida útil, cal complir un seguit de criteris que limiten alguns aspectes del 

disseny: 

- Com ja s’ha esmentat abans, cal limitar la pressió de les canonades. El mínim de 

pressió es col·loca en 30 mca per poder assegurar que l’aigua arriba a una alçada 

suficient per abastir totes les plantes i el màxim és de 60 mca per evitar danys a 

les canonades. 

- La velocitat mínima de circulació serà de 0,6 m/s per evitar la sedimentació (tot i 

que no sol produir-se fins a velocitats inferiors a 0,5 m/s) i la màxima serà de 2 

m/s per evitar els danys que provocaria un cop d’ariet. 

- El límit de les pèrdues unitàries es col·locarà a 10 m/Km i s’intentarà que no 

sobrepassi en excés aquest valor. 

 

3.3 CÀLCULS DE LA XARXA 

Per al dimensionament dels diàmetres i comprovació de la seva funcionalitat i del 

compliment dels criteris de disseny establerts en l’apartat anterior, s’ha utilitzat el programa 

per a ordinador EPANET 2.0. Aquest programa serveix per fer simulacions de xarxes 

d’abastament d’aigua i realitza gràfiques i taules de totes les variables necessàries per al 

dimensionament. 

L’equació que s’ha assignat a EPANET per calcular les pèrdues per fricció és la de Darcy – 

Weisbach, que té la següent expressió: 
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�� �  �
!

"
�
��

2#
 

On cadascun dels termes significa: 

�� 					 � 		�è����		��#���		�	%��&&�ó	(� )�⁄ + 

 							 � 		%�&
��	��	%��&&�ó	��	"��&, 

!
"- 		� 		����&�ó	��
��	��	���#�
�
	�	��	��à��
��	��	��	&������� 

�							 � 		����&�
�
	��	&��&���&�ó	��	�/��#��	(� 	⁄ + 

#							 � 		%��ç�	��	��	#����
�
	(9,81	� 	�⁄ + 

 

Els resultats obtinguts, els quals es poden observar a les gràfiques adjuntes a les pàgines 

següents, han estat amb una distribució de diàmetres que varia entre els 150 mm prop del 

punt de connexió amb la xarxa actual i fins als 75 mm en els trams més allunyats. Aquesta 

distribució de diàmetres queda especificada en el plànol corresponent. 

Es pot observar que la velocitat en el tram final és menor a la velocitat mínima establerta 

però cal remarcar que es deu al fet que només cobreix una demanda de reg, la qual és molt 

petita. Pel que fa a les pèrdues i les pressions no es preveuen problemes ja que, tot i que les 

pèrdues són en algun tram superiors a 10 m/Km (arriben als 16,17 m/Km), queda dins dels 

límits de la seguretat. 

  

 ANNEX 8. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

 
6 

 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
7 

 

 

 ANNEX 8. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

 
8 

3.4 HIDRANTS 

Els hidrants són eines imprescindibles en casos d’incendi dins del sector industrial ja que és 

el punt utilitzat per extreure l’aigua necessària per a l’extinció. En l’execució d’aquesta obra, 

serà necessària la instal·lació de dos hidrants que tindran una capacitat de subministrament de 

500 l/min cadascun. 

La normativa relativa a hidrants indica que en zones no urbanes la superfície protegida per 

cada hidrant és la coberta per un radi de 100 m mesurats des del seu emplaçament. A més, la 

distància entre hidrants no pot ser major a 200 m mesurats al llarg d’espais públics. Aquestes 

especificacions es compleixen amb la instal·lació d’un hidrant prop de la rotonda nord i l’altre 

prop del cementiri tal com s’indica en el plànol pertinent. 
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1. XARXA ELÈCTRICA 

 

En el present annex es descriu la xarxa que assegurarà el subministrament elèctric al 

polígon del sector Serrats – Sant Pere. 

La línia de mitja tensió que travessa l’àmbit d’actuació per l’extrem nord-oest servirà per 

alimentar una estació transformadora, situada als terrenys qualificats com a serveis tècnics. A 

partir d’aquesta estació transformadora, sortirà una xarxa de baixa tensió que alimentarà 

cadascuna de les naus. 

Els càlculs per dimensionar aquesta estació transformadora, així com els circuits i altres 

elements de la xarxa, es faran en base a un màxim de 50 W per metre quadrat de parcel·la. En 

el cas concret que alguna indústria que s’instal·li al nou polígon industrial necessiti una 

potència superior a l’esmentada, serà ella mateixa la que haurà de preveure les seves pròpies 

fonts d’alimentació. 

 

1.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La normativa que s’aplica en aquest àmbit i, per tant, que s’ha de tenir en compte per al 

dimensionament és la següent: 

- Reglamento Electrotécnico para BajaTensión, aprovado por Real Decreto 

842/2002 (BOE núm.224, del 18/09/02 – MCT). 

- Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

- Real decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación, según Real Decreto 3275/1982 (BOE 

núm. 288, del 1/12/82). 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 

Transformación, denominadas MIE-RAT (BOE núm. 183, del1/8/84 y BOE núm. 

256, del 25/10/84). 

- La Dirección General de Industria, Energía y Minas desarrolla la Orden de 9 de 

septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Comercio, por la 

que se aportan medidas de normalización de la tramitación de expedientes en 

materia de industria, energía y minas. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos y Ordenanzas Municipales. 
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- Normes particulars de la companyia Elèctrica Salàs. 

 

1.2 CÀLCULS DE POTÈNCIA 

El Pla parcial determina que s’ha d’assegurar una potència de 50 W per cada metre 

quadrat de sòl industrial. Per calcular la potència total de tot l’àmbit d’actuació es suposarà 

una potència mitja per a la zona d’equipaments i l’enllumenat i es multiplicarà pels coeficients 

de simultaneïtat: 

- Zona industrial: 

����������	
�	��������ï���			 → 			� � 0,9 

���è���� � 50	� ��⁄ 	→ 	� � 50	
�

��
� 5.775	�� �

1	 �

10!	�
� 288,75	 � 

- Zona d’equipament públic i serveis tècnics: 

����������	
�	��������ï���			 → 			� � 0,8 

���è���� � 20	� ��⁄ 	→ 	� � 20	
�

��
� 1.238,88	�� �

1	 �

10!	�
� 27,78	 � 

- Enllumenat públic: 

���è���� � %150� � 6 ' 100� � 18( �
1	 �

10!	�
� 2,7	 � 

 

Llavors, la potència total que es necessita de l’estació transformadora és: 

�) � 288,75 � 0,9 ' 27,28 � 0,8 ' 2,7 � 284,40	 � 

Per tant, tenim una demanda d’aproximadament 300 KW i s’instal·larà un transformador 

de 400 KW que asseguri un subministrament elèctric suficient per a tot l’àmbit. 

 

1.3 XARXA DE BAIXA TENSIÓ 

La xarxa de baixa tensió tindrà com a origen l’estació transformadora situada al nord–oest 

del sector. Des d’allà es subministrarà la potència que s’ha calculat com a suficient per a 

assegurar que l’electricitat arriba a totes les parcel·les de l`àmbit del Pla parcial. 

L’energia elèctrica subministrada és alterna i trifàsica, amb una secció dels conductors a 

utilitzar de 3 x 150 mm2 + 1 x 50 mm2. Gran part de la xarxa anirà soterrada sota la calçada i 

serà necessari un reforç en el trams que han de transcórrer sota la calçada per protegir-la de 

les sobrepressions dels trànsit. 
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2. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

La xarxa de telecomunicacions ha d’assegurar la connexió de totes les parcel·les, tant 

industrials com d’equipament públic. Això s’ha de fer seguint sempre els criteris habituals de 

disseny de la companyia subministradora pel que fa a la disposició i característiques dels 

elements que conformen la xarxa. 

 

2.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La xarxa de telecomunicacions instal·lada al polígon industrial de Salàs ha de complir les 

disposicions de la companyia distribuïdora i les normatives vigents aplicables: 

- Norma Técnica F1.003 Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y 

Polígonos Industriales. 

- Llei sobre Infraestructures comunes als edificis per a l’accés de serveis de 

Telecomunicació. 

- Normes UNE relatives a instal·lacions de telecomunicacions. 

 

2.2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Tota la xarxa de telecomunicacions anirà totalment soterrada, aproximadament a una cota 

d’un metre de profunditat respecte el nivell del paviment. La xarxa es basarà en un prisma de 

formigó consistent en dos tubs de PVC de DN 100 mm. 

La connexió a la xarxa existent es farà en el punt actualment més pròxim a l’àmbit 

d’actuació, situat al camí vell de la Pobla. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present annex és descriure i justificar la xarxa d’enllumenat públic a instal·lar 

al nou sector industrial de Salàs de Pallars. Tot el dimensionament partirà dels criteris de 

disseny definits per tal d’optimitzar la potència de llum instal·lada. És a dir, il·luminant 

suficientment la zona però sense malbaratament d’energia. 

A més, es tindrà en compte la normativa vigent en aquest àmbit i les prescripcions 

tècniques especificades per companyia subministradora de tal manera que tota la xarxa 

funcioni correctament. Per al càlcul lumínic s’ha utilitzat el software de la companyia 

CARANDINI que està disponible en el seu web. 

 

 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

La normativa vigent pel que fa les instal·lacions d’enllumenat públic que es tindran en 

compte per al dimensionament de la xarxa és la següent: 

- Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, aprovat per Reial 

Decret 82/2005 de 31 de maig. 

- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEA sobre l’enllumenat exterior, publicada 

al BOE del 2 d’agost de 1978. 

- Recomendaciones para el alumbrado de calzadas con tráfico motorizado, 

publicació núm. 12-2 del CIE de 1977. 

- Publicació sobre enllumenat públic del Ministerio de Vivienda de 1965. 

Pel que fa a la xarxa de baixa tensió, la normativa indica clarament que tota instal·lació 

elèctrica o de telecomunicacions en àrees urbanes ha de ser soterrada. Per al dimensionament 

d’aquesta xarxa es tindran en compte els següents reglaments: 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió aprovat per Reial Decret 842/2002 i 

publicat al BOE 224, de 18 de setembre de 2002. 

- Instruccions tècniques complementàries del RBT de la ICT-BT-01 al ICT-BT-51 

publicat al BOE 224, de 18 de setembre de 2002. 
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3. CRITERIS DE DISSENY 

 

La xarxa d’enllumenat públic s’ha de calcular seguint una sèrie de criteris, tant estètics com 

funcionals, que assegurin un disseny òptim per a les condicions de la zona en qüestió. Així 

doncs, les condicions que s’han imposat són les següents: 

- El nivell d’il·luminació ha de ser equilibrat. És a dir, ha de permetre la seguretat 

en el pas tant del trànsit rodat com dels vianants però sense produir problemes 

d’enlluernament i incomoditat visual. A més, i sobretot tractant-se d’un entorn 

rural, s’ha de procurar reduir al mínim la contaminació lumínica sense reduir la 

capacitat visual dels conductors i vianants. 

- S’ha d’assegurar una interdistància entre els fanals tal que s’asseguri que no 

queden espais foscos. 

- Les característiques de la lluminària i de la seva disposició s’han d’adequar a cada 

espai que s’ha d’il·luminar tenint en compte el trànsit de cada zona. 

- S’utilitzarà un sistema d’il·luminació a portell intentant mantenir una 

interdistància entre fanals constant però sempre prioritzant que no s’obstaculitzi 

l’entrada de les naus ni de les places d’aparcament. 

- En el cas especial de les rotondes s’utilitzarà una il·luminació unilateral per la part 

de fora de la mateixa. 

Aquests són els principals criteris que permetran assegurar que el disseny de la xarxa és 

adequat. De totes maneres, per al càlcul fa falta especificar els nivells d’il·luminació que 

s’imposaran en base a la normativa vigent. Les característiques principals a partir de les quals 

es faran els càlculs necessaris són les següents: 

- La il·luminació mitja del vial s’ha de situar entre els 20 i els 25 lux. 

- La uniformitat mitja, calculada com el quocient entre la il·luminació mitja i la 

il·luminació màxima, serà com a mínim de 0,4. 

- La uniformitat extrema, calculada com el quocient entre la il·luminació mínima i 

la il·luminació màxima, serà com a mínim de 0,25. 

- La il·luminació de les voreres serà com a mínim de 5 lux. 

Si es compleixen aquests punts, la il·luminació serà suficientment uniforme i s’hauran 

evitat els punts foscos, assegurant la seguretat ciutadana. Els efectes que es podrien produir 

sobre els vianants o els conductors en cas de nivells d’il·luminació inadequats són la sensació 

de foscor, sobretot per als vianants, en cas de nivells d’il·luminació baixos o l’enlluernament en 

cas de nivells massa alts, a més dels problemes de malbaratament energètic que això 

comporta. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Per a definir la distribució de lluminàries que s’instal·larà al nou sector industrial de Salàs 

de Pallars s’ha utilitzat un programa informàtic que facilita una empresa especialitzada en 

enllumenat públic, CARANDINI. Cal tenir en compte que els resultats obtinguts s’han intentat 

respectar en la mesura del possible, és a dir, la distància entre fanals no és exactament la que 

s’ha obtingut amb el software ja que s’han col·locat respectant el moviment de vehicles per les 

parcel·les. 

Les lluminàries que s’han escollit per ser instal·lades en tot el sector Serrats – Sant Pere 

són d’entre 100 i 150 W de potència i es col·locaran en la disposició adient depenent del tram 

que es considera per al càlcul. Així doncs, a partir dels resultats obtinguts, les distribucions de 

lluminàries projectades són: 

- Eix 1 (carrer principal): 

Disposició bilateral en portell amb una alçada de les lluminàries de 9 m i 

separades 25 m entre elles. 

S’instal·laran un total de 16 lluminàries de 100 W de potència, 8 a cada costat de 

la calçada. 

- Eix 3 (tram est del camí vell de la Pobla): 

Es disposaran els fanals unilateralment al costat de la vorera, a 9 m d’alçada i a 

una distància de 20 m. 

En total seran 2 lluminàries de 100 W de potència. 

- Eix 4 (rotonda nord): 

Les lluminàries s’instal·laran amb una disposició unilateral per la part exterior de 

la rotonda, amb una alçada de 9 m i a una distància de 20 m. 

En aquest cas es tracta de 3 lluminàries de 150 W. 

- Eix 5 (rotonda sud): 

La disposició serà la mateixa que per a la rotonda nord (unilateralment per a part 

exterior) amb la mateixa alçada de 9 m i separades entre elles 20 m. 

El total de lluminàries és de 3 amb una potència de 150 W. 

Pel que fa a la xarxa elèctrica que s’instal·larà cal dir que s’ha de tenir en compte la 

demanda elèctrica de tot l’enllumenat. S’ha projectat un tram amb una secció de 6 mm2 en 

gairebé tota la seva extensió excepte en un tram que, al dividir-se posteriorment en dos, farà 

falta una secció de 10 mm2 per evitar una caiguda de tensió massa elevada. 
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En el plànol corresponent a l’enllumenat públic es veu la disposició final tan de la xarxa 

elèctrica com de tots els elements que conformen la xarxa lumínica a instal·lar. 

 

 

5. CÀLCULS 

 

La xarxa d’enllumenat públic es divideix en dues parts pel que fa al càlcul: la part lumínica i 

la part elèctrica. En la primera s’inclouen els càlculs a partir dels quals s’ha arribat a la 

disposició de fanals definitiva i en la segona es calculen les característiques dels cables a 

instal·lar. 

 

5.1 CÀLCULS LUMÍNICS 

Com ja s’ha esmentat abans, és per realitzar aquests càlculs que s’ha utilitzat el programa 

informàtic de l’empresa especialitzada en enllumenat públic. Es tracta d’introduir les 

característiques tant del vial a il·luminar com de les lluminàries que es volen col·locar i el 

programa retorna automàticament les intensitats lumíniques que es distribuirien el llarg del 

vial. 

Cal remarcar que s’han hagut de repetir els càlculs amb diferents distàncies, inclinacions i 

disposicions dels bàculs a la calçada fins a adaptar-les als criteris de disseny que s’han establert 

anteriorment. Per al càlcul de l’eix principal ha fet falta aproximar l’amplada de la vorera, 

suposant-ne una de 3 m constant en tota la seva longitud. 

Al final d’aquest annex s’adjunten els resultats obtinguts per a cada tram de càlcul. Cal dir 

que per al cas de les rotondes s’ha aproximat l’enllumenat com si fos una calçada recta amb 

una disposició unilateral de les llumeneres per la part exterior de la calçada. 

 

5.2 CÀLCULS ELÈCTRICS 

Per a dimensionar la xarxa elèctrica de baixa tensió s’ha de calcular la intensitat i la caiguda 

de tensió en cada tram. Totes les línies d’enllumenat surten del quadre de control que 

s’instal·larà a la zona qualificada com serveis tècnics. 

La intensitat es calcularà amb la següent fórmula: 

�� �
��

√3 � � � cos�
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On:  �� � ��������	���	����		��� 

�� � ���è���	��������	���	���������	1,8	�#�  

� � $���ó	����	�����	�380	'�  

cos� � (�����	��	���è���	��	��	����� � ����ó	�0,85�  

La caiguda de tensió es calcula com: 

�� �
�� � ��

� � *� � +
 

On:  �� � ,��-.��	��	����ó	���	����		�'� 

�� � ���è���	��������	���	���������	1,8	�#�  

�� � ��-��.�	���	����		���  

� � $���ó	����	�����	�380	'�  

*� � �����ó	���	��/��	���	����		���0�  

+ � ,��.���/������	��	��.��	é�	58�  

Amb aquestes fórmules es comprovarà que en cap cas es sobrepassa el límit que es 

col·loca per assegurar que la xarxa no estarà sobrecarregada del 3% de caiguda de tensió. 

Tenint en compte que tres línies surten del mateix cable del quadre de control de l’enllumenat, 

s’ha considerat que el tram inicial tindrà una secció de 10 mm2 mentre que tota la resta de la 

instal·lació s’ha projectat amb una secció de 6 mm2. A la següent taula es poden veure els 

resultats obtinguts: 
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TRAM 
LONGITUD 

(m) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm2) 

INTENSITAT 
(A) 

CAIGUDA 
UNITÀRIA (V) 

CAIGUDA  
(V) 

CAIGUDA  
(%) 

Línia 1             

1 6,98 100 10 0,179 0,003 0,003 0,00 

2 23,74 200 6 0,357 0,036 0,039 0,01 

3 23,74 300 6 0,536 0,054 0,093 0,02 

4 22,16 400 6 0,715 0,067 0,160 0,04 

5 21,67 500 6 0,894 0,082 0,242 0,06 

6 22,64 600 6 1,072 0,103 0,345 0,09 

7 21,26 700 6 1,251 0,113 0,457 0,12 

8 23,80 800 6 1,430 0,144 0,601 0,16 

9 37,64 950 6 1,698 0,270 0,872 0,23 

Línia 2             

1 6,98 100 10 0,179 0,003 0,003 0,00 

2 18,17 200 6 0,357 0,027 0,031 0,01 

3 22,63 300 6 0,536 0,051 0,082 0,02 

4 23,60 400 6 0,715 0,071 0,153 0,04 

5 23,32 500 6 0,894 0,088 0,242 0,06 

6 25,35 600 6 1,072 0,115 0,357 0,09 

7 22,84 700 6 1,251 0,121 0,477 0,13 

8 23,19 800 6 1,430 0,140 0,618 0,16 

9 36,08 900 6 1,609 0,246 0,863 0,23 

10 24,77 1050 6 1,877 0,197 1,060 0,28 

11 32,75 1200 6 2,145 0,297 1,357 0,36 

Línia 3             

1 6,98 100 10 0,179 0,003 0,003 0,00 

2 24,00 250 6 0,447 0,045 0,049 0,01 

3 17,12 350 6 0,626 0,045 0,094 0,02 

4 21,44 450 6 0,804 0,073 0,167 0,04 

Línia 4 
      

1 5,77 150 6 0,268 0,007 0,007 0,00 

2 22,88 300 6 0,536 0,052 0,058 0,02 

 

Tal com s’havia previst, la caiguda de tensió en tots els trams es troba molt per sota del 

valor límit del 3%. 
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Sector industrial Salàs
Notes Instal.lació : Eix 1
Client:
Codi Projecte:
Data:

Notes:

Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observacions:

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 1

Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

Acera A 24.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 19 3.4
Calzada A 24.00x7.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 27 1.7
Acera B 24.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 19 3.3

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 24.00x13.00x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 2.60 9.00 --- 24.00 1.03 2 90 0 80.00 177.061 10000 A
Fila B 12.00 10.40 9.00 --- 24.00 1.03 2 270 0 80.00 177.061 10000 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 13 lux 32 lux 0.57 0.43 0.74
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 15 lux 23 lux 0.79 0.66 0.83

Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 27 lux 20 lux 31 lux 0.74 0.64 0.86
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 15 lux 23 lux 0.82 0.66 0.80
Acera A Luminància (L) 3.4 cd/m² 2.7 cd/m² 4.1 cd/m² 0.79 0.66 0.83

Calzada A Luminància (L) 1.7 cd/m² 1.4 cd/m² 1.9 cd/m² 0.79 0.70 0.89
Acera B Luminància (L) 3.3 cd/m² 2.7 cd/m² 4.1 cd/m² 0.82 0.66 0.80

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 3.00 0.00 3.00 1 55.00
Calzada A 7.00 3.00 10.00 6 R3 7.01 -60.00 4.75 0.10 3.42 0.92
Acera B 3.00 10.00 13.00 1 55.00
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 395 cd/klm

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 3

Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.2 Vista 2D en Planta
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.3 Vista Lateral
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0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

L-1L-2L-3L-4L-5L-6L-7 L-8L-9L-10L-11L-12L-13L-14L-15

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 6



Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A PECHINA PCN-250/GC-Q    Vsap-100W/T 177.061 15 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (E-4)) (4GM-6894)

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 15

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X -24.00;3.63;9.00 0;2;-90 177.061 0.80 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X 0.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
3 X 24.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
4 X 48.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
5 X 72.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
6 X 96.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
7 X 120.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
8 X -36.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80
9 X -12.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80

10 X 12.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80
11 X 36.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80
12 X 60.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80
13 X 84.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80
14 X 108.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80
15 X 132.00;9.37;9.00 0;2;90 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X -24.00;3.63;9.00 0;2;-90 -24.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 0.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 24.00;3.63;9.00 0;2;-90 24.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 48.00;3.63;9.00 0;2;-90 48.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 72.00;3.63;9.00 0;2;-90 72.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 96.00;3.63;9.00 0;2;-90 96.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-7 X 120.00;3.63;9.00 0;2;-90 120.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-8 X -36.00;9.37;9.00 0;2;90 -36.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-9 X -12.00;9.37;9.00 0;2;90 -12.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-10 X 12.00;9.37;9.00 0;2;90 12.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-11 X 36.00;9.37;9.00 0;2;90 36.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-12 X 60.00;9.37;9.00 0;2;90 60.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-13 X 84.00;9.37;9.00 0;2;90 84.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-14 X 108.00;9.37;9.00 0;2;90 108.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
L-15 X 132.00;9.37;9.00 0;2;90 132.00;9.06;0.00 -90 0.80 A
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.41 DY:1.08 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 13 lux 32 lux 0.57 0.43 0.74

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Informació General 1

1. Dades Projecte

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 4
2.2 Vista 2D en Planta 5
2.3 Vista Lateral 6
2.4 Vista Frontal 7

3. Dades Lluminàries

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 8
3.2 Informació Làmpades 8
3.3 Taula Resum Lluminàries 8
3.4 Taula Resum Enfocaments 8

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 9
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Sector industrial Salàs
Notes Instal.lació : Eix 3
Client:
Codi Projecte:
Data:

Notes:

Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observacions:
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

Acera A 20.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 13 2.3
Calzada A 20.00x4.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 17 1.1

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 20.00x7.00x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 2.60 9.00 --- 20.00 1.03 2 90 0 80.00 177.061 10000 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 15 lux 10 lux 20 lux 0.63 0.47 0.75
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 11 lux 15 lux 0.83 0.71 0.86

Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 12 lux 20 lux 0.73 0.61 0.83
Acera A Luminància (L) 2.3 cd/m² 1.9 cd/m² 2.7 cd/m² 0.83 0.71 0.86

Calzada A Luminància (L) 1.1 cd/m² 0.9 cd/m² 1.3 cd/m² 0.76 0.66 0.88

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 3.00 0.00 3.00 1 55.00
Calzada A 4.00 3.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 4.00 0.07 3.54 0.88
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 395 cd/klm
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.2 Vista 2D en Planta
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.3 Vista Lateral
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A PECHINA PCN-250/GC-Q    Vsap-100W/T 177.061 9 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (E-4)) (4GM-6894)

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 9

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X -40.00;3.63;9.00 0;2;-90 177.061 0.80 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X -20.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
3 X 0.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
4 X 20.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
5 X 40.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
6 X 60.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
7 X 80.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
8 X 100.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80
9 X 120.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X -40.00;3.63;9.00 0;2;-90 -40.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-2 X -20.00;3.63;9.00 0;2;-90 -20.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 0.00;3.63;9.00 0;2;-90 0.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 20.00;3.63;9.00 0;2;-90 20.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 40.00;3.63;9.00 0;2;-90 40.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 60.00;3.63;9.00 0;2;-90 60.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-7 X 80.00;3.63;9.00 0;2;-90 80.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-8 X 100.00;3.63;9.00 0;2;-90 100.00;3.94;0.00 -90 0.80 A
L-9 X 120.00;3.63;9.00 0;2;-90 120.00;3.94;0.00 -90 0.80 A

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 8



Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.18 DY:0.58 Il.luminància Horitzontal (E) 15 lux 10 lux 20 lux 0.63 0.47 0.75

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Informació General 1

1. Dades Projecte

1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 4
2.2 Vista 2D en Planta 5
2.3 Vista Lateral 6
2.4 Vista Frontal 7

3. Dades Lluminàries

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 8
3.2 Informació Làmpades 8
3.3 Taula Resum Lluminàries 8
3.4 Taula Resum Enfocaments 8

4. Taula Resultats 

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 9
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Sector industrial Salàs
Notes Instal.lació : Rotondes
Client:
Codi Projecte:
Data:

Notes:

Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observacions:
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

Calzada A 20.00x7.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 24 1.8

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 20.00x7.00x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.

[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 -0.30 9.00 --- 20.00 1.03 3 90 0 80.00 177.041 13500 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 14 lux 33 lux 0.62 0.44 0.71
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 24 lux 15 lux 32 lux 0.63 0.47 0.74
Calzada A Luminància (L) 1.8 cd/m² 0.8 cd/m² 2.7 cd/m² 0.47 0.30 0.65

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat

[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Calzada A 7.00 0.00 7.00 6 R3 7.01 -60.00 1.75 0.23 8.10 0.90
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 395 cd/klm
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Sector industrial Salàs
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 

Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.

A PECHINA PCN-250/GC-Q    Vmh-150W/T 177.041 9 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (C-2)) (4GM-6913)

3.2 Informació Làmpades

Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

[lm] [W] [°K]

LMP-A Vmh-150W/TC Vmh-150W/TC  (3000K) 13500 150 3000 9

3.3 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux

X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]

A 1 X -40.00;0.73;9.00 0;3;-90 177.041 0.80 Vmh-150W/TC  (3000K) 1*13500
2 X -20.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
3 X 0.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
4 X 20.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
5 X 40.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
6 X 60.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
7 X 80.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
8 X 100.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80
9 X 120.00;0.73;9.00 0;3;-90 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments

Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.

L-1 X -40.00;0.73;9.00 0;3;-90 -40.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-2 X -20.00;0.73;9.00 0;3;-90 -20.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 0.00;0.73;9.00 0;3;-90 -0.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 20.00;0.73;9.00 0;3;-90 20.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 40.00;0.73;9.00 0;3;-90 40.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 60.00;0.73;9.00 0;3;-90 60.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-7 X 80.00;0.73;9.00 0;3;-90 80.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-8 X 100.00;0.73;9.00 0;3;-90 100.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
L-9 X 120.00;0.73;9.00 0;3;-90 120.00;1.20;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.18 DY:0.58 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 14 lux 33 lux 0.62 0.44 0.71

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es descriu i es justifica el conjunt de capes que composaran 

l’esplanada i el ferm del nou polígon industrial. Per tant, les actuacions bàsiques pel que fa a 

l’afermat del sector Serrats – Sant Pere són: 

- Excavació per a caixa de paviments 

- Preparació de l’esplanada 

- Reblert de capes base i sub-base 

- Afermat i/o pavimentació 

També es dimensionaran les capes per a l’execució de les voreres, les quals seran iguals en 

totes les seccions tipus del polígon. 

 

 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

Les normatives que s’han tingut en compte per al disseny i dimensionament de l’esplanada 

i el ferm son: 

- Secciones de firme. Instrucción 6.1-IC 

- Recomanacions en sòl urbà (INCASOL) 

 

 

3. DIMENSIONAMENT 

 

Per al dimensionament és important saber sobre que terreny s’assentarà el polígon 

industrial. En aquest cas, i tal com s’exposa a l’ANNEX 4. TOPOGRAFIA I GEOLOGIA, la totalitat 

de l’àmbit afectat pel pla s’assenta sobre un tipus de sòl composat sobretot de sorres, llims i 

argiles amb còdols dispersos que s’atribueix al Plistocè mitjà i superior. 

 

3.1 ESPLANADA 

Per al dimensionament de l’esplanada, i coneixent tan sols algunes característiques sobre 

el terreny que es troba en l’àmbit d’actuació, es pot fer una suposició inicial de que es tracta 
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d’un sòl classificat com a sòl adequat (1) segons el PG-3. Per tant, és un sòl de bona qualitat, 

però farà falta la creació de terraplens per donar més resistència a l’explanada. 

En aquest cas es disposarà d’una esplanada tipus E2, que suporta un mínim de 120 Mpa. 

Tenint en compte que en els moviments de terres previs el volum dels desmunts és molt més 

gran que el volum de terraplenat, s’obtarà per executar aquesta esplanada mitjançant sòl de 

l’obra estabilitzat in situ.  

Farà falta una capa mínima de 25 cm en tots els punts de sòl EST-2, estabilitzat in situ amb 

ciment. Les especificacions tècniques mínimes per a aquest sòl són: 

- Contingut de ciment ≥3% en massa de sòl sec 

- Índex CBR a 7 dies ≥ 12 

- Densitat de compactació ≥ 97% del PM 

Aquesta esplanada servirà, per tant, com a base de suport per a l’execució del ferm. 

 

3.2 FERM 

Per al dimensionament del ferm a executar, és necessari fer una suposició inicial del volum 

de trànsit pesant que passarà per el nou polígon industrial. En la instrucció de Seccions 

Estructurals de Ferms a Nous Sectors Urbans publicada per l’Institut Català de Sòl s’indica que 

per a zones industrials de menys de 15 Ha s’ha de dimensionar el ferm per a una categoria de 

trànsit V3, és a dir, per a un trànsit d’entre 15 i 50 vehicles pesants al dia. 

Atenent a la capacitat portant de l’esplanada projectada i a la categoria de trànsit 

assignada, la instrucció ofereix diferents solucions. En aquest cas, s’executarà la secció 3AB2, la 

qual consta de les següents capes ordenades per ordre d’execució: 

 

- Sub-base granular de tot-u natural, de 15 cm d’espessor, compactada al 100% del 

PM 

- Base granular de tot-u artificial, de 20 cm d’espessor, compactada al 100% del PM 

- Capa intermitja de mescla bituminosa, de 6 cm d’espessor, tipus S20 

- Capa de rodadura de mescla bituminosa, de 6 cm d’espessor, tipus D12 
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3.3 VORERES 

Les voreres del nou sector industrial tenen una amplada molt variable degut a que les 

façanes de les naus no estan alineades amb el vial. A més, farà falta que siguin de tipus 

remuntable en alguns trams per permetre l’accés dels vehicles a les naus i les places 

d’aparcament. La transició entre el paviment i la vorera s’efectuarà mitjançant una rigola i una 

vorada amb les característiques que s’especifiquen en el següent punt. 

Les voreres s’han projectat amb un pendent transversal del 1,5% per assegurar el bon 

drenatge de la superfície, que conduirà l’aigua cap als embornals. 

Les capes amb les quals s’haurà d’executar la vorera, ordenades per posició de baix a dalt, 

són: 

- Sub-base granular de tot-ú natural, de 15 cm d’espessor 

- Capa de formigó HM-20, de 15 cm d’espessor 

- Capa d’estesa sorra-ciment, de 3 cm d’espessor 

- Panot gris de 20x20x4 cm 

A les zones de la vorera que seran utilitzades com a zones d’aparcament no es col·locarà 

panot i s’executarà una capa amb major espessor de formigó. 

 

 

4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

 

Seguidament, es descriuran les característiques principals dels materials a emprar per a 

l’execució del ferm i de la vorera: 

- Mescla bituminosa en calent per a capa intermitja tipus S20 

S’utilitzarà un betum del tipus B-60/70 ja que l’àmbit d’actuació es troba en una 

zona estival mitja i amb una dosificació de 40 Kg de betum per tona de mescla 

bituminosa. Es considerarà que la densitat final és de 2,4 T/m3. 

- Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura tipus D12 

El tipus de betum a utilitzar serà el mateix, és a dir, B-60/70. La dosificació serà de 

45 Kg de betum per tona de mescla bituminosa i la densitat final es considerarà, 

també en aquest cas, de 2,4 T/m3. 
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- Reg d’adherència 

Es col·locarà com a unió entre les capes granulars i les bituminoses. S’executarà 

amb una emulsió catiònica de tipus ECR-1 i la dosificació serà de 0,5 Kg/m2 de 

betum residual. 

- Reg d’emprimació 

Servirà per unir les capes bituminoses, és a dir, s’executarà entre la capa 

intermitja i la de rodadura. S’efectuarà mitjançant una emulsió catiònica ECI i la 

dotació de lligant serà de 1,5 Kg/m2. 

- Panot 

S’executaran sobre una capa de morter amb un espessor mínim de 3 cm. Seran 

panots grisos de quatre pastilles de 20x20x4 cm. 

- Rigola 

La rigola serà prefabricada de morter de ciment blanc amb un ample de 20 cm i de 

8 cm de gruix. Estarà adossada a la vorera i s’executarà sobre una base de formigó 

de 15 N/mm2. 

- Vorada 

La vorada que s’executarà serà del tipus T2 15x25 cm i es col·locarà al límit entre 

la vorera i la calçada. S’assentarà sobre una base de formigó de 15 N/mm2 de 

resistència. 

En alguns trams farà falta adaptar la vorada perquè s’adapti a la curvatura dels 

límits de la vorera. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex es defineix la distribució de les zones verdes i del mobiliari urbà dins del 

nou sector industrial de Salàs de Pallars. Tal com indica el Pla parcial, s’ha respectat que l’espai 

reservat per a zones verdes és major a un 10% del total. 

És molt important definir les zones verdes del sector Serrats – Sant Pere per assegurar que 

queden ben integrades a l’entorn i que es respecta l’ambient rural de la zona. La zona verda 

queda composada bàsicament per una esplanada de gairebé 2000 m2 situada just al nord del 

cementiri municipal. Aquesta zona servirà per aïllar el cementiri dels sorolls que es poden 

produir a la zona industrial i, a més, cal senyalar que es preserven les vistes de la capella 

d’origen romànic que es troba adossada a la part posterior del cementiri. Per altra banda, 

també es consideren zones verdes les glorietes centrals de les rotondes tot i que no seran 

accessibles als vianants. 

En l’elecció de l’arbrat i les plantes s’han tingut en compte els factors climàtics de la zona. 

Per tant, s’han buscat espècies autòctones del Pallars i així s’ha integrat més el sector 

industrial a l’entorn. 

 

 

2. ZONES VERDES 

 

Les zones verdes del polígon es composen, com ja s’ha dit, d’una gran zona al costat del 

cementiri municipal de 1894,109 m2 i de les dues zones centrals de les rotondes: una de 

201,062 m2 a la rotonda sud i l’altra de 78,540 m2 a la rotonda nord. 

No es consideraran zones verdes els escocells dels arbres, que es consideraran a part. A 

continuació, es farà una descripció de com es distribuiran les plantacions a les zones verdes: 

- Escocells 

S’ha dissenyat al llarg de les voreres principals del nou sector industrial la disposició 

d’escocells de dimensions 84x84 cm. La distribució s’ha projectat seguint els criteris 

d’estètica i de funcionalitat necessaris. És a dir, han d’estar a una distància òptima 

perquè quedi visualment integrat en el paisatge però que no sigui una vegetació massa 

abundant i densificada. 

La distància entre els escocells a la via pública és de 15 m, excepte a la vorera situada 

al sud del cementiri, on els arbres es situaran a una distància de 10 m entre ells ja que 

no donen accés a cap nau industrial i serviran com a barrera de l’àmbit del sector. 

L’espècie d’arbres que es col·locarà als escocells és l’om comú (Ulmus minor) ja que és 

una espècie que creix ràpid i la copa no destorba el camp visual. 
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- Zona verda 

La zona verda del costat del cementiri tindrà una zona d’arbres més densa a l’extrem 

que limita amb el barranc per fer de barrera natural. A la resta de la zona es 

distribuiran diferents espècies d’arbres i arbustos comuns de la zona del Pallars per 

respectar el medi i una zona amb bancs que faci la funció de parc. 

- Rotondes 

La zona central de les rotondes està pensada per millorar l’estètica visual del polígon 

però sense tenir cap utilitat directa per a l’usuari. 

 

2.1 PLANTACIONS 

A continuació, es presentaran les diferents espècies d’arbres i plantes que es trobaran a 

l’àmbit del sector i on es col·locaran. Com ja s’ha esmentat, per a fer la selecció s’han buscat 

espècies comunes a la zona perquè s’adaptin al paisatge i resisteixin el clima. 

 

NOM: Ulmus minor 

NOM COMÚ: Om comú 

LLOC D’ORIGEN: Prové d’Europa, nord i 

oest d’Àsia i nord d’Amèrica 

DESCRIPCIÓ: Arbre caducifoli d’uns 15-

20 m d’alçada. Té una copa densa, feta 

d'unes branques llargues i molt verticals 

però amb els branquillons disposats 

horitzontalment. Les fulles de l’om són 

aspres, normalment no sobrepassen els 10 

centímetres de llargada, tenen una forma 

oval acabada en punta, són dentades i un 

poc asimètriques (respecte el nervi principal 

de la fulla). La flor és petita i de color 

vermellós i verd. Floreix a l’hivern de febrer 

a abril. El fruit és una sàmara que madura a 

l'abril quan encara les fulles no han brotat, és sec i alat i d'uns 1 o 2 centímetres. 

CULTIU I USOS: La llavor s’ha d’agafar normalment quan encara està a l’arbre ja que la que 

està al terra acostuma a germinar pitjor. La sembra es fa a la primavera, amb llavors 

recentment collides (normalment a l’abril), naixent les plantes al cap de 10-15 dies de la 

plantació, amb un percentatge de naixença del 10-25%. A aquest espècie els agrada la humitat 

al sòl i l’ambient. Antigament s’utilitzava molt com a arbre d’ombra però és sensible a l’atac de 

la Grafiosis, per la qual cosa actualment s’utilitzen molt més en alineacions. 
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NOM: Celtis australis 

NOM COMÚ: Lledoner 

LLOC D’ORIGEN: Regió mediterrània 

DESCRIPCIÓ: És un arbre caducifoli 

amb una capçada densa, arrodonida i 

molt ramificada. El seu tronc és dret i 

amb l'escorça llisa i de color gris, pot 

arribar a fer 25 m d'altura. Les fulles, 

aspres al tacte i amb tres nervis molt 

marcats a l'anvers, són simples, 

alternes, pubescents, ovades o 

lanceolades, presentant una certa 

asimetria, amb el marge finament 

dentat, el pecíol llarg i la punta torçada i 

allargada. Les flors, hermafrodites o 

masculines, són petites, solitàries, molt 

pedunculades, de color verd – groguenc 

i apareixen entre abril i maig a les 

axil·les de les fulles. El fruit és una drupa comestible, el lledó, petit de la mida d'un pèsol, rodó i 

llis amb molt pinyol i poca polpa, verd abans de madurar i fosc, gairebé negre, quan madura a 

la tardor. 

CULTIU I USOS: Les llavors es recullen al hivern, quan encara estan a l’arbre i aquest ha 

perdut les fulles. Els fruits es poden posar a assecar o netejar-los i extreure’ls-hi la llavor, 

podent ser emmagatzemats per 1 o 2 anys. És un arbre tolerant a tot tipus de sòls tot i que es 

desenvolupa millor en sòl desagregat. És força resistent a la sequera. En jardineria s’utilitza 

com a arbre d’ombra o d’alineació. 

 

NOM: Amygdalus communis 

NOM COMÚ: Ametller 

LLOC D’ORIGEN: Prové de l’oest 

d’Àsia i està molt difós per la conca 

mediterrània. 

DESCRIPCIÓ: arbre caducifoli que 

pot arribar a mesurar fins a 10 m 

d'alçada i que floreix entre els mesos de 

gener a l'abril i dóna el seu fruit entre 

els mesos d'agost a octubre. Té una 

arrel axonomorfa amb un eix principal 
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més desenvolupat que els laterals, en sistema radial, poc ramificada, ben aferrada al sòl i de 

color groc-grisenc quan és jove. La tija és llenyosa i de ramificació simpòdica, és a dir, que del 

tronc principal en surten diferents branques divergents; és llisa, verda i marró quan és jove i 

escamosa i gris en l'arbre adult. Les seves fulles són simples, lanceolades i els seus marges són 

lleugerament serrats. Les flors són solitàries o en grups de 2-4, de color blanc pur o rosat, 

d’uns 3-5 cm de diàmetre. Apareixen molt d’hora, molt abans que les fulles, a vegades a 

l’hivern. 

CULTIU I USOS: La llavor han de ser del mateix any i s’acostumen a estratificar per 

aconseguir una germinació més homogènia. Els ametllers necessiten tenir a prop altres 

espècies que serveixin per a la pol·linització de la flor en un percentatge del 20-30% del 

nombre d’arbres. És un arbre que suporta bé la sequera i li perjudica l’excés d’aigua. 

 

NOM: Rosmarinus officinalis 

NOM COMÚ: Romaní 

ORIGEN: És d’origen mediterrani i 

està molt estès per tot el sud d’Europa, 

l’Oest d’Àsia i el nord d’Àfrica. 

DESCRIPCIÓ: És un arbust perenne i 

aromàtic d'un metre d'alçada 

normalment, encara que pot arribar als 

2 metres. L’arrel és axonomorfa amb 

tiges molt ramificades en forma de 

ramificació simpòdica i llenyoses. Les 

fulles són lanceolades, tenen un color 

verd brillant a l'anvers i blanc al revers. 

Petites, com a molt de 3,5 cm de 

longitud. Les inflorescències són 

petites agrupacions de poques flors (3-

15 flors) agrupades en petits conjunts 

racemosos curts situats en posició 

terminal.  

CULTIU I USOS: És una planta que creix bé en tot tipus de roca que suporta fins als 3500 m 

d’altitud. Com que és una espècie termòfila, no resisteix gaire bé les gelades. És fàcil de 

localitzar a les muntanyes tant humides com seques. Actualment el romaní és una planta 

d'interès paisatgístic que es fa servir com a planta ornamental. És ideal quan es vol un efecte 

de flora local del Mediterrani i es vol estalviar aigua, ja que és una planta elegant, agraïda i 

molt resistent que requereix poca cura. 
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NOM: Primula veris 

NOM COMÚ: Cucut 

ORIGEN: Prové de les regions 

temperades d’Europa i Àsia i és molt 

comú en zones muntanyoses. 

DESCRIPCIÓ: És una planta de fulles 

semi-perennes i les seves dimensions 

es troben entre els 7 i 35 cm d'alçada. 

Les fulles mesuren entre uns 7 i 8 cm 

de longitud. Són fulles força arrugades 

agrupades en roseta basal d'on surt el 

tall florífer, amb un pecíol alat i un 

limbe el·líptic, pubescent, molt estret 

cap a la base i amb una amplada 

màxima en la meitat inferior d'aquest. 

Aquestes fulles presenten un tacte 

rugós, els seus costats es troben 

irregularment dentats i tenen una nervadura molt marcada. 

CULTIU I USOS: És una planta molt resistent en diferents condicions ambientals. El seu 

cultiu està indicat en zones amb sòls profunds, humits però ben drenats. Poden créixer tan al 

sol com a l’ombra. 

 

A més, es plantarà una coberta de gespa en tota la superfície de zones verdes per tal de 

proporcionar a l’espai una coberta densa, curta i uniforme. 

Per a la plantació d’arbres amb arrel nua s’hauran d’obrir clots de 0,8x0,8x0,8 m i sempre 

omplint-los després amb terres de textura adequada, amb un mínim d’un 3% de matèria 

orgànica i sense elements grollers. 

 

2.2 REG 

Els arbres que es plantaran al nou sector industrial no necessiten cap sistema de reg 

específic ja que es tracta d’espècies autòctones i, per tant, poden suportar el clima de la zona 

sense la necessitat d’aportar més aigua. Per altra banda, sí que farà falta un sistema de reg per 

mantenir les zones verdes i els centres de les rotondes. 

El sistema de reg que s’utilitzarà per a la gespa és l’aspersió, que s’alimentarà des de les 

boques de reg convenientment dimensionades a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
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S’utilitzaran tubs de polietilè de baixa densitat amb un DN de 32 mm que s’estendran per 

la zona tal com s’indica en els plànols adients. Els aspersors a instal·lar són emergents de 

turbina, amb un radi d’influència de fins a 10 m. 

 

 

3. MOBILIARI URBÀ 

 

El mobiliari urbà es trobarà, principalment, a la  gran zona verda que es troba al costat del 

cementiri. D’aquesta manera, se n’establiran uns límits i es millorarà la comoditat de l’usuari 

en aquest espai. 

Bàsicament, es tracta de col·locar de forma adient bancs i papereres. Per escollir-ne el 

model, s’ha procurat que fossin resistents al temps i a la climatologia de la zona, així com que 

aportessin a l’espai un aire més modern i contemporani. 

En primer lloc s’ha pensat en la instal·lació dels bancs necessaris. S’instal·laran banquetes 

del model Banqueta Alea de la casa Fundició Dúctil Benito o similar. Es tracta d’un model que 

pot ser usat per les dues bandes, d’aspecte robust i resistent i estètica original. Aniran 

distribuïts per la zona verda principal i, a més, se’n col·locaran 2 prop de la porta d’entrada al 

cementiri. 

 

 

 

Per altra banda, les papereres s’instal·laran en els punts adients per tal de preservar el 

sector. Es col·locaran al costat dels passos de vianants i a la zona verda del costat del 

cementiri. Al llarg del carrer principal no fa falta instal·lar-ne més ja que no es tracta d’una 

zona residencial i, per tant, no es preveu un trànsit gaire elevat de vianants. El model serà Argo 

de Fundició Dúctil Benito o similar: es tracta d’un model robust i funcional. 
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Per últim, s’intal·laran dos aparcaments per a bicicletes per incentivar l’ús de l’espai públic 

que s’ofereix tot i que el polígon es situi a una certa distància del nucli de població de Salàs de 

Pallars. El model a instal·lar serà el Aparca Bicicletes de la casa Fundició Dúctil Benito o similar. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es descriu la senyalització necessària que determina la normativa en 

aquest cas per assegurar la seguretat vial en tot el nou sector industrial de Salàs de Pallars. Cal 

dir que en el cas de les rotondes, les senyals tenen un funcionament molt específic basat en la 

prioritat de pas dels vehicles que circulen per la calçada anular enfront dels que esperen per 

entrar-hi. 

També es considerarà dins d’aquest annex tota la senyalització que fa falta pròpiament 

dins del polígon industrial i que està reflectida en els plànols corresponents. 

 

 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

La normativa que s’ha considerat per projectar la senyalització necessària dins del nou 

polígon industrial de Salàs de Pallars és la següent: 

- Instrucció 8.1-IC “Senyalització vertical” de la Direcció General de Carreteres 

del MOPT 

- Instrucció 8.2-IC “Marques vials” de la Direcció General de Carreteres del 

MOPT 

 

 

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

La senyalització vertical de les rotondes ha de seguir les següents prescripcions 

determinades a la normativa. 

Primer de tot, prèviament a la rotonda cal col·locar una senyal d’avís P-4 que es situarà 

aproximadament uns 50 m abans de la senyar de cedir el par donat que les rotondes es troben 

dins d’una zona urbanitzada. A més, cal col·locar senyals de reducció de velocitat R-301 a cada 

accés de les rotondes en els que pugui sigui necessari aturar-se per cedir el pas. 
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P-4                                                           R-301 

A l’entrada, es determina que s’ha d’instal·lar una senyar de cedir el pas als vehicles que 

circulen per dins de la calçada anular mitjançant una senyal R-1. 

 
R-1 

Dins de la calçada anular, fa falta una senyal que indiqui el sentit obligatori de gir 

mitjançant una senyal R-402. La normativa estableix que dins de l’illeta central de la rotonda 

mai s’hi poden posar senyals de limitació de velocitat. De totes maneres, sí permet altres 

senyals per indicar el mateix que la R-402 però en aquest cas es considerarà aquesta la més 

adient. 

 
R-402 

Per indicar les sortides es col·locaran senyals S-400a però mai s’han d’instal·lar dins de la 

illeta central, sinó que s’instal·laran sobre el zebrat que es pintarà a cadascuna de les sortides. 

En aquests casos és important controlar l’alçada a la que es posen les senyals ja que podrien 

obstaculitzar la visió dels conductors que volen entrar a la calçada anular i, per tant, disminuir 

la seguretat vial. Així doncs, o el seu límit inferior està a més de 1,5 m de la superfície del terra 

o el seu límit superior està a menys de 1 m. També s’han de col·locar senyals R-101 de 

prohibició de pas en les entrades a la rotonda. 
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S-401a                                                               R-101 

Per altra banda, pel que fa dins de l’àmbit del polígon es col·locarà una senyal per indicar 

la zona d’aparcament del costat del cementiri i unes altres senyals que alertin de la proximitat 

dels passos de vianants ja que no és necessària la instal·lació de semaforització degut als baix 

trànsit de vianants previst. 

                          

S-17                                                                P-20 

Les senyals de codi instal·lades seran d’acer galvanitzat amb revestiment reflectant HI 

nivell 2. Els fonaments s’executaran amb formigó de resistència 20 N/mm2 i amb les mides i 

emplaçaments determinats en els plànols corresponents. Per complir amb la normativa, es 

situaran a una alçada de 2,10 m sobre el nivell de la superfície (excepte la S-400a), el seu 

espessor serà de 5 mm i tindran les dimensions següents: 

- Senyals triangulars: 70 cm de costat 

- Senyals quadrades: 60 cm de costat 

- Senyals circulars: 60 cm de diàmetre 

 

 

4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

La senyalització horitzontal es composa de vàries marques que s’han de fer en tota 

l’extensió del sector industrial. Primer de tot, unes marques de separació de carril M-1.3 

(discontínua) que marquen la separació dels dos sentits de circulació però permeten 

l’adelantament. 
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Per a l’arribada als passos de vianants o a l’entrada de les rotondes fan falta línies de 

detenció M-4.1. Per als passos de vianants, les marques horitzontals serà de les dimensions 

especificades per la normativa amb el codi M-4.3. Per últim, la marca vial en zebrat a les 

entrades de les rotondes seguiran les determinacions especificades per al codi M-7.2a. 

Totes les marques es faran amb pintura blanca reflectant i amb les següents 

característiques: 

- Les marques corresponents a zebrats sobre el paviment es faran mitjançant 

pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb 

microesferes de vidre. 

- La resta es faran amb pintura termoplàstica en calent i també reflectant amb 

microesferes de vidre. 

Les mides i emplaçaments de les marques horitzontals queden reflectits en els plànols 

corresponents. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Com a tot procediment constructiu, les obres d’execució del polígon industrial de Salàs de 

Pallars generaran un volum de residus que caldrà gestionar de forma adequada. Aquest procés 

és molt important ja que alguns d’aquests residus es consideren contaminants o perjudicials 

per al medi ambient si s’aboquen sense un tractament previ. 

En el present annex, es fa una previsió dels tipus de residus generats i dels volums a 

considerar per tal de decidir com es gestionaran de forma eficient i complint la normativa 

vigent en aquest àmbit. Per tant, primer cal fer una classificació dels residus generats 

mitjançant el CER i, un cop determinada la naturalesa dels residus, es buscaran els gestors de 

residus autoritzats més propers. 

 

 

2. NATURALESA DELS RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenten els residus principals que es poden produir en l’execució 

d’aquest projecte classificats segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), el qual va entrar en 

vigor l’1 de gener de l’any 2002. Amb aquest nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

es determina quins d’aquests residus han de ser considerats perillosos o especials. 

Aquest nou catàleg classifica el sòl mitjançant una codificació de 6 dígits, amb el mateix 

format que la classificació del Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), però sense que 

coincideixin en la majoria de casos. Per tant, el CER serà la normativa a seguir pel que fa a la 

classificació però pel que fa al mètode de gestió (valorització, tractament o disposició) que han 

de tenir cadascun dels residus es seguiran les especificacions del CRC. 

 

2.1 RESIDUS PRINCIPALS 

Així doncs, els principals residus que es preveu generar en l’execució d’aquestes obres són 

els següents: 

- Terra 

- Restes vegetals 

- Roca 

- Formigó 

- Cablejat elèctric 
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- Mescles bituminoses 

- Metall 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre i plàstic 

Tot seguit es presenta com es classifiquen aquets residus segons el Catàleg Europeu de 

Residus (CER): 

(17)  Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 

contaminades) 

 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

  17 01 01 Formigó 

  17 01 02 Maons 

  17 01 03 Teules i materials ceràmics 

 17 02 Fusta, vidre i plàstic 

  17 02 01 Fusta 

  17 02 02 Vidre 

  17 02 03 Plàstic 

 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

  17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 

 17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

  17 04 01 Coure, bronze, llautó 

  17 04 02 Alumini 

  17 04 05 Ferro i acer 

  17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 17 05 Terra (inclosa l’excavació de zones contaminades), pedres i llots de drenatges 

  17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

(20) Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels 

comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera 

selectiva 

 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
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20 02 01 Residus biodegradables 

Tots aquests residus estan classificats com a NO ESPECIALS. 

 

2.2 ALTRES RESIDUS 

També es poden produir altres tipus de residus a l’obra tot i que en aquests casos serà en 

quantitats molt més reduïdes a les dels residus nombrats anteriorment. Aquests són: 

- Paper i cartró 

- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Aquests residus queden classificats segons el CER de la següent manera: 

(15) Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria 

 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 

  15 01 01 Envasos de paper i cartró 

  15 01 02 Envasos de plàstic 

 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

diferents dels especificats en el codi 15 02 02 

Tots aquests residus estan classificats com a NO ESPECIALS. 

 

2.3 RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 

Per últim, durant l’execució de les obres també es produeixen residus pel propi 

funcionament de la maquinària. Per tant, generalment aquets residus són olis. 

Classificats segons el CER, aquests residus s’anomenen: 

(13) Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 

05, 12 i 19) 

 13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

  13 02 08 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

Aquests residus estan classificats com a ESPECIALS i farà falta un tractament específic. 
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3. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Un bon pla de gestió de residus necessita d’una formació adequada del personal que 

treballa a l’obra. Cal reduir l’impacte ambiental produït pels residus classificant-los 

correctament en la pròpia obra i enviant-los a gestors autoritzats propers a la zona d’actuació 

que assegurin el tractament necessari. 

Les vies de gestió de residus principals estan classificades en vies de valorització (ja sigui 

per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge) i en vies de tractament i disposició del 

rebuig. Consultant el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), s’obté que els processos 

necessaris per a la correcta gestió dels residus generats en aquesta obra en concret són els 

següents: 

T11 – Deposició de residus inerts 

  Formigó 

Metall 

Vidre 

Plàstic 

T12 – Deposició de residus no especials 

  Absorbents, materials de filtració 

Draps de neteja, roba protectora 

T15 – Deposició en dipòsit de terres i runes 

  Formigó 

  Maons 

  Teules i materials ceràmics 

Terra 

Mescles bituminoses 

V11 – Reciclatge de paper i cartró 

  Envasos de paper i cartró 

V12 – Reciclatge de plàstic 

  Envasos de plàstic 

V14 – Reciclatge de vidre 
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  Vidre 

V15 – Reciclatge i reutilització de fustes 

  Fusta 

V22 – Regeneració d’olis minerals 

  Residus d’olis i de combustibles líquids 

V41 – Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

  Coure, bronze, llautó 

  Alumini 

  Ferro i acer 

V45 – Recuperació de cables 

  Cables 

V83 – Compostatge 

  Residus biodegradables 

 

3.1 VOLUM DE RESIDUS 

Es preveu que els residus generats durant l’execució de les obres es produiran 

generalment en volums reduïts i difícils de determinar amb exactitud. Tot i així, és necessària 

una bona gestió per minimitzar l’impacte ambiental de les obres. 

Tan sols en el cas de la terra es produirà una quantitat de residus considerable. De totes 

maneres, tal com s’explica a l’annex corresponent, els volums de terres sobrants dels desmunt 

s’aprofitaran dins del propi procés constructiu de l’obra per a l’execució de terraplens. El 

volum de terra vegetal i terra provinent del desmunt queda determinat en l’apartat 

d’amidaments del present projecte. 

Es considera que no tots els residus generats hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat ja 

que en la mesura del possible, i sempre que el director de les obres ho permeti, aquests 

residus seran reutilitzats dins de la pròpia obra. 

 

3.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Com ja s’ha explicat, per a la classificació i determinació de la via de gestió a aplicar en 

cada cas, s’utilitzaran els catàlegs convenients: 
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- Catàleg Europeu de Residus (CER) 

- Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 

Pel que fa a la normativa vigent en aquest àmbit, s’han d’aplicar: 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada per la Llei 15/2003, 

de 13 de juny, i per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental. 

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Reial 

Decret 952/1997, de 20 de juny, regulador de les normes bàsiques respecte 

productors i gestors de residus. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, i per l’Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, mitjançant la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la Llista Europea de Residus. 

 

3.3 GESTORS AUTORITZATS 

Tot residu produït a l’obra i que no pot ser reutilitzat en la mateixa, haurà de ser lliurat a 

un gestor autoritzat o a una planta de reciclatge. 

La correcta gestió és especialment important en els residus considerats com a especials ja 

que tenen un potencial de contaminació molt més elevat. Per tant, els olis i greixos procedents 

de les operacions de manteniment de la maquinària aniran disposats en bidons etiquetats 

segons la legislació vigent i seran entregats a l’empresa CATOR, S.A., la qual és l’actual 

encarregada de la gestió d’olis residuals a tot el territori català. Es prohibeix l’abocament 

d’aquests residus o qualsevol dels seus derivats a les aigües superficials o subterrànies, a la 

xarxa de clavegueram i a les xarxes de sanejament. 

A continuació es presenten alguns gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació de les 

obres: 

- CATOR, S.A.: 

    

CODI DE GESTOR E-56.93 

Adreça física CTRA. DE REUS A MONTBLANC, KM 11.3 (43460) ALCOVER 

Adreça de correspondència C/ MALLORCA, 245,4T (08008) BARCELONA 

Activitat 
RECOLLIDA, TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I REGENERACIÓ 
D'OLIS MINERALS USATS 

Operacions autoritzades V22 Regeneració d'olis minerals 
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- Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Tremp: 

    

CODI DE GESTOR E-1265.11 

Adreça física POL. IND. 16 PARATGE ELS CAPBLONCS, PARC. 372 (25260) TREMP 

Adreça de correspondència C/ PALLARS, 15 (25260) TREMP 

Activitat MONODIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES. 

Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

- J. Vilella Felip, S.L.: 

    

CODI DE GESTOR E-357.97 

Adreça física POL. IND. EL SEGRE -, PARC. 108 (25191) LLEIDA 

Adreça de correspondència 
POL. IND. EL SEGRE C/ JOSEP BARÓ TRAVÉ, PARC. 108 (25191) 
LLEIDA 

Activitat 

RECUPERACIÓ DE PAPER, PLÀSTIC I FERRALLA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I PREMSAT; DE FUSTA, VIDRE I CABLE MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ; DE FILTRES D'OLI MITJANÇANT PREMSAT; 
DESBALLESTAMENT DE VFU I CRT DE BATERIES, PNEUMÀTICS, 
BIDONS, RAEE'S, I ALTRES SEGONS RES. 

Operacions autoritzades 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V45 Recuperació de cables 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús 

 

- INDUFECO, S.L.: 

    

CODI DE GESTOR E-867.04 

Adreça física PTGE. SERRA BLANCA (25613) CAMARASA 

Adreça de correspondència C/ SANT CRIST, 20,2N,B (25600) BALAGUER 

Activitat COMPOSTATGE EN PILES AIREJADES DE RESIDUS ORGÀNICS. 

Operacions autoritzades V83 Compostatge 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex es presenta una previsió de la duració de les obres d’urbanització del nou 

sector industrial Serrats – Sant Pere de Salàs de Pallars. El programa utilitzat per a tal efecte ha 

estat el MS Project. 

Els resultats s’obtenen en forma de diagrama de Gantt i s’ha volgut remarcar el camí crític, 

és a dir, el conjunt d’activitats que si per qualsevol motiu tinguessin un retard produiríen un 

augment del total de la duració de l’obra. 

 

 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuació es presenten els resultats. Es tracta del diagrama de Gantt que s’ha obtingut 

amb el MS Project, on es pot veure que la duració total de les obres s’estima en nou (9) mesos, 

amb un total de cent vuitanta-vuit (188) dies laborables. 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Projecte d'urbanització sector Serrats - 

Sant Pere

188 días

2 Inici de l'obra 0 días

3 Treballs previs 19 días

4 Balisament de la zona 2 días 2

5 Instal·lació de casetes 2 días 4

6 Esbrossada 15 días 5

7 Moviments de terres 15 días

8 Desmunt 8 días 6

9 Terraplenat 3 días 8CC+5 días

10 Execució de l'esplanada 7 días 8;9

11 Xarxa de clavegueram 43 días

12 Excavació de rases 29 días 10

13 Instal·lació col·lectors i embornals 23 días 12CC+5 días

14 Instal·lació pous de registre 8 días 12CC+5 días

15 Reblert de rases 15 días 13;14

16 Xarxa d'abastament d'aigua 28 días

17 Excavació de rases 7 días 12FC+3 días

18 Instal·lació canonades 14 días 17CC+4 días

19 Rebliment de rases 10 días 18

20 Xarxa d'energia elèctrica 13 días

21 Excavació de rases 5 días 17FC+3 días

22 Cablejat 5 días 21CC+1 día

23 Instal·lació de l'estació 

transformadora

2 días 21CC+1 día

24 Reblert de rases 7 días 22

25 Xarxa de telecomunicacions 33 días

26 Excavació de rases 10 días 17FC+3 días

27 Cablejat i connexió 13 días 26CC+4 días

28 Reblert de rases 16 días 27

29 Xarxa d'enllumenat 36 días

30 Excavació de rases 5 días 26FC+3 días

31 Cablejat 20 días 30FC+3 días

32 Connexió a la xarxa elèctrica 1 día 31CC+10 días

33 Reblert de rases 8 días 31;32

34 Sistema de reg 16 días

35 Excavació de rases 2 días 30FC+3 días

36 Instal·lació de canonades i altres 

elements

12 días 35CC+1 día

37 Reblert de rases 3 días 36

38 Ferms i paviments 28 días

39 Col·locació vorada i rigola 18 días 37

40 Execució capes de tot-ú 17 días 39CC+5 días

41 Execució capes de MB 18 días 40CC+5 días

42 Execució de les rotondes 28 días

43 Fase 1 (rotonda sud) 3 días

44 Moviments de terres 3 días 33

45 Fase 2 (rotonda sud) 5 días

46 Execució de l'esplanada 2 días 44

47 Execució del ferm 3 días 46

48 Fase 3 (rotonda sud) 12 días

49 Desviament del trànsit 1 día 47

50 Demolició del ferm 11 días 49

51 Fase 4 (rotonda sud) 7 días

52 Execució de l'esplanada 3 días 50

53 Execució del ferm 4 días 52

54 Fase 5 (rotonda sud) 1 día

55 Obertura al trànsit 1 día 53

56 Voreres 40 días

57 Execució capa de formigó 3 días 40

58 Col·locació panots i escocells 28 días 57FC+3 días

59 Col·locació lluminàries 6 días 58

60 Zones verdes i mobiliari urbà 19 días

61 Plantació arbrat 10 días 58;55

62 Sembra de gespa 8 días 61

63 Instal·lació de mobiliari públic 3 días 62CC+6 días

64 Senyalització 5 días

65 Senyalització vertical 5 días 59

66 Senyalització horitzontal 5 días 59

67 Seguretat i salut 184 días

68 Final de l'obra 0 días 63

02/06

Balisament de la zona

Instal·lació de casetes

Esbrossada

Desmunt

Terraplenat

Execució de l'esplanada

Excavació de rases

Instal·lació col·lectors i embornals

Instal·lació pous de registre

Reblert de rases

Excavació de rases

Instal·lació canonades

Rebliment de rases

Excavació de rases

Cablejat

Instal·lació de l'estació transformadora

Reblert de rases

Excavació de rases

Cablejat i connexió

Reblert de rases

Excavació de rases

Cablejat

Connexió a la xarxa elèctrica

Reblert de rases

Excavació de rases

Instal·lació de canonades i altres elements

Reblert de rases

Col·locació vorada i rigola

Execució capes de tot-ú

Execució capes de MB

Moviments de terres

Execució de l'esplanada

Execució del ferm

Desviament del trànsit

Demolició del ferm

Execució de l'esplanada

Execució del ferm[125%]

Obertura al trànsit

Execució capa de formigó

Col·locació panots i escocells

Col·locació lluminàries

Plantació arbrat

Sembra de gespa

Instal·lació de mobiliari públic

Senyalització vertical

Senyalització horitzontal

19/02

J J A S O N D E F

3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Atraso

Página 1

Proyecto: gantt.mpp

Fecha: mié 22/05/13
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1. MEMÒRIA 

 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE DE SEGURETAT  

 

Aquest Projecte de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.  

Servirà per donar les directrius bàsiques de l’empresa constructora, per dur a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, sota el control de la 

direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997.  

En definitiva es pretén complir amb allò legislat i eliminar de l’obra la sinistralitat laboral i 

les malalties laborals i professionals, elevant així el nivell de les condicions de treball d’aquesta 

construcció.  

 

 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  

 

1.2.1 Descripció de les obres a realitzar  

L’objectiu d’aquest projecte és definir i pressupostar les obres necessàries per tal de dur a 

terme la urbanització del sector industrial Serrats – Sant Pere al municipi de Salàs de Pallars 

(Lleida). Les obres han estat descrites amb més detall en l’apartat corresponent de la memòria 

d’aquest projecte. 

 

1.2.2 Repercussions a tercers  

L’empresa adjudicatària haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil que 

cobreixi tots els riscos de la construcció i en el seu cas, si existiren responsabilitats a tercers.  

 

1.2.3 Contractacions i Subcontractacions  

L’empresa adjudicatària vetllarà per l’acompliment de les normes vigents en Seguretat i 

Salut al Treball, adients de la seva activitat industrial.  

Així mateix estaran obligades les empreses subcontractades a vetllar per la norma abans 

exposada tocant a Seguretat i Salut al Treball. Totes les persones físiques a dins de l’obra, 
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hauran d’acomplir sense dilació, les obligacions que respecte a les proteccions persones es 

redacten més avall, en aquest Projecte.  

 

1.2.4 Vigilant de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut  

S’anomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb allò previst per l’Ordenança General de 

Seguretat en el Treball. Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors superi allò 

previst per l’Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni 

Col·lectiu Provincial. Tot seguit es detallen les normes d’actuació del vigilant de seguretat, tant 

de caràcter general com especifiques:  

Generals: 

- Promoure l’interès cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut.  

- Comunicar a la Direcció Facultativa, les situacions del risc detectat i la prevenció 

adequada.  

- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions i 

maquines amb referència a la detecció de riscos professionals.  

- Prestar els primers auxilis als accidentats.  

- Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut.  

- Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  

- Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents.  

Específiques: 

- Controlar la posta n’obra de les normes de seguretat.  

- Dirigir la posta n’obra de les normes de seguretat.  

- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de 

seguretat.  

- Redacció dels parts d’accidents de l’obra.  

- Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinaria de l’obra.  

 

1.2.5 Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència  

S’haurà de confeccionar un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels 

següents serveis i centres més propers a l’obra:  
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- Bombers  

- Ambulàncies  

- Centres hospitalaris  

- Policia  

- Guàrdia urbana i tràfic  

- Jutge de zona  

Davant d’una situació d’emergència, l’empresa constructora, o una empresa contractista 

en l’obra, l’actuació de tot el seu personal, serà el següent:  

- Aturar els treballs 

- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat 

- Desconnectar equips o maquines que s’estiguin utilitzant 

- Apagar possibles punts calents 

Els centres públics d’assistència sanitària més propers a l’àmbit d’actuació d’aquest 

projecte són els següents: 

- Consultori mèdic:  C/ El tros gran 1, 25693, Salàs de Pallars (LLEIDA) 

Tel. 973676163 

- Hospital comarcal: C/ Pau Casals 5, 25620, Tremp (LEIDA) 

Tel. 973652255 

 

1.2.6 Pressupost, termini d’execució i mà d'obra  

- Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja la quantitat de 
TRETZE MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 
(13.134,72 €). 

- Termini d’execució  

El termini d’execució previst és de nou (9) mesos.  

- Personal previst  

Es considera una punta de dotze (12) treballadors, amb una mitjana de deu (10).  
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1.2.7 Interferències i serveis afectats 

La interferència principal serà la dels vehicles de l’obra entre sí, i amb la circulació vial 

ordinària, la qual cosa es refereix al transport (ocasional) de materials i equips. Els carrers 

afectats per l’actuació tenen un nivell de trànsit molt baix i, per tant, es desviaran per la C-13 

fins a la següent sortida que arriba al nucli de població Salàs de Pallars. 

No trobem serveis afectats ja que es tracta d’una zona actualment sense urbanitzar. 

 

1.2.8 Unitats constructives que composen l’obra  

Esbrossada 

Esbrossada i arrencada d'elements 

Moviment de terres 

Excavació de rases i pous 

Rebliments superficials, terraplenat/pedraplenat 

Càrrega i transport de terres o runes 

Paviments 

Paviments amorfs (Formigó, subbases, terra, sauló, bituminosos i regs) 

Paviments peces (Pedra, ceràmica, morter,...) 

Instal·lacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 

Elements col·locats superficialment (desguassos, embornals, buneres, etc..) 

Elements soterrats (Claveguerons, pous, drenatges...) 

Equipaments 

Col·locació de mobiliari urbà 

Instal·lacions elèctriques 

Instal·lacions elèctriques 

Instal·lacions d’enllumenat 

Instal·lacions d’enllumenat 

Proteccions i senyalització 

Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 

Jardineria i reg 

Moviments de terres, plantacions i instal·lació del reg automàtic 
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1.3 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS  

 

1.3.1 Proteccions individuals 

Les proteccions individuals necessàries a l’obra seran les següents: 

 

1.3.1.1 Casc  

Serà d’ús personal i obligatori per totes les persones que intervinguin al procés de l’obra 

quan estiguin treballant per sota d’elements constructius més alts de dos metres cinquanta. 

Serà del tipus homologat, segons la Norma Tècnica Reglamentaria MT 1 (BOE nº 312 de 

30/12/74).  

 

1.3.1.2 Roba de vestit 

Els operaris que treballin a l’obra hauran de tenir vestit (jaqueta, pantaló i/o granota) que 

els quedi ajustat al cos, principalment a les extremitats. La roba serà de teixit lleuger, flexible i 

de fàcil neteja. A mes se’ls dotarà de roba impermeable en els casos de treballs sota la pluja o 

en condicions d’humitats anàlogues. Així mateix se’ls dotarà de peces de roba reflectora en cas 

de condicions d’il·luminació deficient. Es procedirà a la seva reposició, segons conveni.  

 

1.3.1.3 Guants  

Els operaris s’hauran de protegir amb guants als treballs específics en els quals intervingui 

corrent elèctrica o risc d’electrocució. Seran del tipus homologat, segons la Norma Tècnica 

Reglamentà-ria: MT 4 (BOE nº 211 de 3/11/75).  

Als treballs específics on intervinguin agressius químics s’usaran guants d’altre tipus. Seran 

del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 11 (BOE nº 158 DE 4/7/77).  

Als treballs específics de manipulació hauran de portar, així mateix, guants. Aquests seran 

de cuir per la manipulació en general, de lona per manipulació de fusta i de malla metàl·lica 

per la manipulació de xapes tallants. 

 

1.3.1.4 Calçat  

L’ús de calçat de seguretat serà obligatori pels treballadors, per I’existència de perill 

d’accident mecànic als peus i donar-s’hi la possibilitat de perforació de les soles per claus. Serà 

del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 5 (BOE nº 37 de 12/2/80).  
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Als treballs específics d’abocada de formigons, encofrats i/o desencofrats, existència de 

cables elèctrics; i en general, quan els treballs es realitzin a sòls humits o hi ha esquitxades 

d’aigua o morter, els operaris disposaran de calçat de goma. Serà del tipus homologat, segons 

Norma Tècnica Reglamentària: MT 27 (BOE nº 305 de 22/12/81).  

 

1.3.1.5 Ulleres  

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxades 

de líquids o enlluernaments, s’hauran de protegir la vista per mitjà d’ulleres de seguretat i/o 

pantalles.  

Als casos on es requereixin, sembraran ulleres de muntura tipus universal i oculars de 

protecció contra impactes. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: 

MT 16 (BOE nº 196 de 17/8/78); i MT 17 (BOE nº 216 de 9/9/78) respectivament.  

Si s’utilitzen pantalles contra la protecció de cossos físics hauran de ser de material 

orgànic, transparent, i lliure d’estries, ratlles i deformacions.  

Per l’utilització de les pantalles de soldador, aquestes seran homologades, segons la 

Norma Tècnica Reglamentària: MT 3 (BOE nº 250 de 2/9/75). Els oculars filtrants per aquestes 

pantalles seran igualment homologats, segons la Norma Tècnica Reglamentària: MT 18 (BOE 

nº 33 de 7/2/79).  

Mentre que els tapa filtres i antividres per les esmentades pantalles de soldadors 

compliran la Norma Tècnica Reglamentària: MT 19 (BOE nº 148 de 27/6/79).  

 

1.3.1.6 Cinturó de seguretat  

Als treballs específics, on els operaris tinguin riscos de caigudes i/o despenjaments, 

s’utilitzaran cinturons de seguretat. Aquests seran:  

- Cinturó de subjecció: S’utilitzarà quan al treballador no li calgui moure’s o estigui 

limitat en els seus desplaçaments. L’element amarrador estarà sempre tibant per 

impedir la caiguda lliure. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica 

Reglamentària: MT 13 (BOE nº 210 de 2/9/77).  

- Cinturó de Suspensió: S’utilitzarà quan el treballador pugui estar suspès, però 

només existiran esforços estàtics (pes de l'usuari). Mai es donarà possibilitat de 

caiguda lliure. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 

21 (BOE nº 64 de 16/3/81).  

- Cinturó de Caiguda: S’utilitzarà quan el treballador hagi de moure’s i es doni la 

possibilitat de caiguda lliure. Es vigilarà especialment la seguretat del punt 

d’ancoratge i la seva resistència. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica 

Reglamentària: MT 22 (BOE nº 65 de 17/3/81). 
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1.3.1.7 Dispositius anticaigudes  

A més dels cinturons de seguretat, quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o 

descens s’utilitzaran dispositius anticaigudes. Seran del tipus homologat, segons Norma 

Tècnica Reglamentària: MT 28 (BOE nº 299 de 14/12/82). 

 

1.3.1.8 Caretes  

S’utilitzaran en tots els treballs on hi hagi risc d’inhalació de partícules o agents agressius. 

Seran de diferents tipus i diferents filtres segons la protecció a realitzar. 

On hi hagi partícules de pols en suspensió, es disposaran aparells adaptadors facials. Seran 

del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 7 (BOE nº 214 de 10/9/75).  

Filtres mecànics. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 8 

(BOE nº 215 de 8/9/75).  

Caretes autofiltrants. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: 

MT 9 (BOE nº 216 de 9/9/75).  

 

1.3.1.9 Proteccions auditives  

En treballs específics on sobrepassi el soroll ambiental cinquanta db s’utilitzaran protectors 

auditius que seran d’ús individual. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica 

Reglamentària: MT 2 (BOE nº 209 de 1/9/75).  

 

1.3.2 Proteccions col·lectives  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació 

dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
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1.3.2.1 Accessos i seguretat de vianants  

Tots els passos, accessos, a l’interior o dins del tancament d’obra, on circuli personal de 

l’obra, quedaran protegits tant en prevencions de caigudes d’elements per damunt de la zona 

de circulació, com prevencions de caiguda pròpia de persones. Així es disposaran:  

- Tanques de limitació i protecció  

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat  

- Cinta d’abalisament  

- Banderoles de senyalització  

- Abalisament lluminós  

 

1.3.2.2 Maquinària  

Tota la maquinaria pesada i les maniobres que realitzi estaran dirigides per una persona 

diferent al conductor.  

Es prohibirà la presencia de personal en les proximitats de les maquines, durant el seu 

treball, considerant aquesta distancia un terç major a la del seu radi d’operacions. No 

realitzaran operacions de manteniment o reparació amb la maquinaria en marxa.  

El conductor no abandonarà la màquina sense prèviament haver aturat el motor i deixar 

introduïda la velocitat contraria al sentit de la pendent. Així mateix, en terrenys amb pendent 

o excavacions a diferent nivell, mai existiran operaris als nivells inferiors al tall de la maquinària 

o l’excavació.  

Quan girin les maquines ho faran amb la cullera plegada. Al finalitzar el treball de la 

màquina, la cullera quedarà suportada al terra o plegada sobre la màquina. Abans d’iniciar les 

maniobres de descàrrega de material a més a més d’haver instal·lat el fre de ma, s’instal·laran 

falques d’immobilització de les rodes.  

La caixa del camió serà baixada immediatament després d’efectuar la descàrrega i mai 

començarà la marxa amb la caixa aixecada.  

Els gats estabilitzadors, si els tingués, haurien de recolzar-se sobre un terreny ferm, o bé, 

sobre taulons de 7 cm de gruix pel seu ús com a elements de repartiment. Es prohibeix 

sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en 

servei del braç.  
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1.4 RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES 

 

1.4.1 Excavacions  

Riscos més freqüents:  

- Despreniments  

- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell  

- Bolcada per accident de vehicles i màquines  

- Atropellament per màquines o vehicles  

- Atrapaments  

- Sorolls  

- Vibracions  

- Pols  

Proteccions personals específiques:  

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8.  

Proteccions col·lectives específiques:  

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.1 i 1.3.2.2. Abans de l’inici de 

l’excavació, es balisarà el perímetre, 1,5 m cap a l’exterior del límit de l’excavació. No 

s’apilaran material a zones properes al límit de protecció. Així mateix, sempre es 

mantindrà neta de runes residus la unitat d’obra a la zona de treball. 

 

1.4.2 Transport, abocament, estesa i compactació  

Riscos més freqüents:  

- Accident de vehicles  

- Atropellaments per màquines o vehicles  

- Atrapaments 

- Caigudes de material  

- Talls i cops  

- Vibracions  

- Pols  
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Proteccions personals específiques:  

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8.  

Proteccions col·lectives específiques:  

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.1. i 1.3.2.2. Es donaran les 

ordres per una persona diferent al maquinista, de la realització dels treballs a executar, 

així com la circulació, arribada i/o sortida de transports (camions). 

 

1.4.3 Formigons  

Riscos més freqüents  

- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell  

- Caiguda de materials  

- Electrocucions  

- Dermatosi per ciment  

- Talis i cops  

- Esquitxos  

- Projecció de partícules als ulls  

Proteccions personals especifiques:  

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.8.  

Proteccions col·lectives especifiques:  

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.2. Es tindrà cura al moment de 

formigonar d’observar els desplaçaments del cubilot per sobre dels operaris. Així 

mateix, sempre es mantindrà neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de 

treball.  

 

1.4.4 Soldadura  

Riscos més freqüents:  

- Explosions  

- Fums metàl·lics  
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- Riscos elèctrics:  

- Interferències amb línies d’alta tensió  

- Derivat de maquinària, conduccions, quadres, etc.  

- Risc d’incendi  

Proteccions persona especifiques:  

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.9.  

Proteccions col·lectives especifiques:  

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.2. i 1.3.2.3. La zona de treball i 

accessos de cada operari quedarà perfectament il·luminada Així mateix, sempre es 

mantindrà neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de treball.  

 

1.4.5 Instal·lacions  

Riscos més freqüents:  

- Cops i talls  

- Cremades i/o explosions  

- Caigudes d’alçada  

- Caigudes d’objectes  

- Electrocucions  

Proteccions persones especifiques:  

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.7.  

Proteccions col·lectives especifiques: 

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.2. i 1.3.2.3. Totes les 

conduccions, bases de connexions i mecanismes d’accionament, com il·luminació, 

seran estancs a l’aigua. A quadre elèctric, que posseirà connexió a terra i que estarà 

protegit contra l’accés i manipulació, s’hauran de preveure circuits diferencials. Així 

mateix, sempre es mantindrà neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de 

treball.  
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1.5 MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 

conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.  

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 

desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 

càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 

sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 

ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 

garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:  

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:  

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 
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- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 

1.6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  

 

Existirà un local destinat per a la farmaciola. S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels 

diferents centres mèdics on s’haurà de traslladar als accidentats. Tot el personal que comenci 

a treballar a l’obra passarà un reconeixement mèdic previ. 

Tenint en compte que el nombre de treballadors de l'obra és reduït, només serà necessari 

disposar d'un armari farmaciola emplaçada a l'oficina de l’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 

benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 

tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 

torniquet. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 

estisores, pinces i guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 
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1.7 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR  

 

1.7.1 Oficina  

S’habilitarà un espai dins de l’obra, per destinar-lo a oficina tècnica on concorrerà la 

direcció facultativa, propietat i contrasta. Aquesta oficina disposarà de telèfon, taula, cadires i 

il·luminació. Es mantindrà un jac complet del projecte d’execució de l’obra, plecs, estudi de 

seguretat, pressupost i/o contracte i llibres oficials d’ordres.  

 

1.7.2 Vestuaris, lavabos i serveis en general 

- Lavabos i local de dutxes: Es disposarà un mòdul de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 

m per a tot el personal de l'obra, que inclou 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 

2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany. 

- Vestuaris: Es disposarà d'un local de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m per a tots els 

treballadors de l'obra. 

-  Menjador: Es disposarà d'un local de menjador de 6x2,3x2,6 m per a tots els 

treballadors de l'obra. 

Aquest estarà equipat amb quatre bancs allargats de 3 m, dues taules per a 6 

persones, un punt de subministrament d’aigua (2 aixeta i pica rentaplats), 1 

microones, 1 nevera elèctrica, i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 

per a dipositar les escombraries. 

 

 

Barcelona, juny de 2013 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS 

 

 

3.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

3.1.1 Identificació de les obres 

El present Plec fa referència al “Projecte d'urbanització del polígon industrial de Salàs de 

Pallars”. 

 

3.1.2 Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a 

document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les 

diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 

provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 

implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions 

i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran 

en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

- Totes aquelles contingudes al: 

- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació”, confeccionat 

pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 

de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 

General d’Arquitectura’‘ (cas d'Edificació) 

- “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direcció de 

Política Territorial i Obres Públiques” (cas d'Obra Pública) 

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel “Ministerio de la Vivienda” i 

posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 

l’oferta. 
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3.1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 

de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 

els següents documents: 

- Memòria 

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 

laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 

la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

- Plec 

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 

equips preventius. 

- Plànols 

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 

les especificacions tècniques necessàries. 

- Amidaments 

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

- Pressupost 

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3.1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
35 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com 

a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 

les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 

que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 

la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

 

3.2 DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 

15 a la L. 31/1995): 
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- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 

reduir-ne els efectes a la salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

3.2.1 Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 

així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 

en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 

de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 

qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
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- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

- Gestionar el ”Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

3.2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El Coordinador de 

Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 

treball. 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 

per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 

elaboració del projecte d'obra. 

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o 

fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

- El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995): 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball. 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 

les obres de construcció: 

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

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

3.2.3 Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració 

del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de 

les obres. 

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 
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3.2.4 Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 

els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 

treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 

de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 

d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 

Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 

Integrada previstes en el mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
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respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’incidències. 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 

de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 

que foren perceptius. 

 

3.2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista:  

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 

la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 

exigides en el Projecte. 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 

com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 

Salut. 

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència 

haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 

complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 

dins dels límits establerts en el Contracte. 
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- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 

salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 

Direcció Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb 

les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 

autònoms que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 

als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
43 

escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 

respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 

coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 

de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i 

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 

passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre 

la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels 

esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 

ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 

treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 

mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 

mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
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- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

freqüència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 

que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 

l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 

del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 

altre requisit formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 

serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 

podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a 

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar a tercers, tant per omissió com  per negligència, imprudència o 

impericia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 

industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d’Incidències. 

- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 

concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 

Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 

àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 

de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 

l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 

protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 

de les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
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situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 

pròpia obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 

de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 

d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 

rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 

realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 

com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 

ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 

garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 

l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC 

"MIE-AEM-4". 

 

3.2.6 Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 

i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 

assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 

18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 

a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa 

a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 

equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 

seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 

de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 

prevenir i l'entorn del treball. 

 

3.2.7 Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 

amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

- El deure d'indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 
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- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

- Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

 

 

3.3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 

matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

- Bases del Concurs. 

- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
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- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 

d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 

Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 

Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 

el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 

de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut 

adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, 

tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 

pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 

criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 
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3.3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als 

seus medis, mètodes d'execució i al “PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, 

realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 

ap. 1, 8 i 9). 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 

 

3.3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDÈNCIES”, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 

Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 

anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 

tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
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Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 

aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 

provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 

reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 

de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei.  

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 

davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 

l’esmentada jurisdicció. 

 

 

3.4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que 

pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla. 

 

3.4.1 Textos generals 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 
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- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 

de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 

BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 

O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 

de juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 

BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 

30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 

de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 

de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 

juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 

de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 

gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 

de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dors-lumbars, per als treballadors. 

R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 

de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. 

O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 

1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 

amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 

maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 

de juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D 665/1997 de 12 de maig. 

BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 

de juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny 

de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors 

en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre 

de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

BOE de 31 de gener de 2004. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
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seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 

treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 

3.4.2 Condicions ambientals 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 

1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant 

el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

 

3.4.3 Incendis 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

- Ordenances Municipals 

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 

Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 

establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 

3.4.4 Instal·lacions elèctriques 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 

27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 

de setembre de 2002. 

- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

3.4.5 Equips i maquinària 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig 

de 1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 

juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 

BOE 2 de desembre de 2000. 
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- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 

1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 

Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de 

la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 

BOE 23 d'abril de 1997. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 

maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 

BOE 9 de juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

3.4.6 Equips de protecció individual 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 

8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 

de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 

de juliol de 2002. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 

de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 

159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 

1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 

2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 

de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 

(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de 

juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 

3.4.7 Senyalització 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

3.4.8 Diversos 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

- Convenis Col·lectius 

 

 

3.5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

3.5.1 Criteris d'aplicació 

L’Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la 

valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 

seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 

no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 

pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost 
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de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels 

treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 

admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. 

en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

3.5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 

precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 

antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 

contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 

mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 

nombre de mesos estimats de durada. 

 

3.5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 

de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

 

3.5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 

components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi 

i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 

conseqüentment per el Contractista, les següents penalitzacions: 

- MOLT LLEU:  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

- LLEU:   20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

- GREU:   75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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- MOLT GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

- GRAVÍSSIM:  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de  

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 

per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

 

3.6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

3.6.1 Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

- Tècniques analítiques de seguretat  

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

- Prèvies als accidents 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

- Posteriors als accidents 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents 

- Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 

través d'aquestes corregir el Risc. 
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives 

sobre: 

- El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

- El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal 

- Reconeixements Mèdics prelaborals 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

3.6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 

importants: 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva. 

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
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- Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

3.6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria  

de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas 

concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva 

relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 

dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de 

los Servicios de Prevención”. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 

Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 

pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

3.6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar 

per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 

de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 

respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 

3.6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 

criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 

de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una “Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat”, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
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participants a cada fase d’obra, aquesta comissió es reunirà com a mínim mensualment, i serà 

presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 

(propi o concertat). 

3.6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 

vehicles o aparells d'elevació.  

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

 

3.7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES 

I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

3.7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 

cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 

peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 

es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 

aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà 

Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 

instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 

forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 

(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 

tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 

placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 

mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en KW. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 

si procedeix. 

 

3.7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALÀS DE PALLARS  

 

 
63 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 

lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

3.7.3 Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea.  

Directiva fonamental: 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 

29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 

de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 

4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 

(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives: 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 

amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 

per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 

pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. 

L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 

17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 

Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 

28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 

091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95)i 

Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 

26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
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protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 

de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 

obres de construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de 

gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 

Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 

de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida: 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 

usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
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- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 

obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 

17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 

refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 

usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 

6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny 

de 2001. 

Barcelona, juny 2013

Sílvia San Elias Portet
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

12,0005,93 71,16

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

3,00031,02 93,06

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,0005,99 29,95

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,0006,92 34,60

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

2,00012,77 25,54

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)

5,00014,94 74,70

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)

12,0001,60 19,20

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

5,00013,41 67,05

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 9)

10,00012,00 120,00

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 10)

12,0003,03 36,36

11 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 11)

1,000504,84 504,84

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

2,0006,77 13,54

13 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 13)

5,0006,05 30,25

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

12,0005,54 66,48

15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 15)

5,00061,14 305,70

16 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)

12,00026,48 317,76

Euro
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17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 12,00023,51 282,12

18 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 18)

12,00019,74 236,88

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 19)

12,0006,31 75,72

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 20)

12,00011,93 143,16

21 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

10,00018,12 181,20

22 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 22)

8,00030,10 240,80

23 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 23)

12,0004,39 52,68

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.022,75

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

15,0007,56 113,40

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

20,00031,17 623,40

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

1,00023,06 23,06

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 2,00011,80 23,60

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00034,71 34,71

6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00033,64 33,64

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

1,00042,52 42,52

8 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 35) 15,00010,28 154,20

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

100,0001,52 152,00

10 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

100,0002,51 251,00

Euro
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11 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

3,00023,01 69,03

12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 39)

20,0006,39 127,80

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.648,36

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 27)

40,00042,69 1.707,60

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
29)

1,00023,02 23,02

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

9,000247,42 2.226,78

4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 41)

9,000101,21 910,89

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 42)

9,000161,56 1.454,04

6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

10,00058,34 583,40

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 44)

3,00022,18 66,54

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

3,00029,84 89,52

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

1,000114,81 114,81

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

2,00089,67 179,34

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00054,88 54,88

12 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 49)

1,000113,76 113,76

13 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 50)

1,00075,83 75,83

CAPÍTOLTOTAL 01.03 7.600,41

Euro



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.:22/05/13 4Data:

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 28)

20,00019,44 388,80

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 30) 5,00024,38 121,90

CAPÍTOLTOTAL 01.04 510,70

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE LA SALUT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 51) 10,00035,25 352,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 352,50

Euro



PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.022,75

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.648,36

Capítol 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 7.600,41

Capítol 01.04  DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT 510,70

Capítol 01.05  DESPESES DE CONTROL DE LA SALUT PERSONAL 352,50

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 13.134,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.134,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 13.134,72

13.134,72

euros
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es fa un estudi dels possibles efectes que pot provocar sobre el medi 

de l’entorn l’emplaçament d’un polígon industrial. És molt important valorar aquests possibles 

riscos d’afectació durant la redacció del projecte per a poder aplicar una sèrie de mesures que 

es considerin adients per minimitzar-los. 

Així doncs, amb el present informe ambiental es demostra que el projecte es fa d’acord 

amb els principis de desenvolupament urbanístic que estableix la Llei. La Llei en qüestió és la 

2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

núm. 3.600 de 21 de març de 2002), ), i la Llei 10/2004 de modificació de la llei d’anterior 

(l’article 5 i l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE), per al foment de l’habitatge assequible, de la 

sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 

Primerament, es farà una presentació de la situació actual del medi on s’emplaçarà l’obra i 

després es passarà a identificar els possibles efectes que es puguin provocar amb les mesures 

correctores i de seguiment adients en cada cas. 

 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

 

Els terrenys afectats pel present projecte estan situats al municipi de Salàs de Pallars, el 

qual està situat a la comarca del Pallars Jussà, província de Lleida. Concretament, està a 

l’anomenada Conca Alta de Tremp, prop de l’embassament de Sant Antoni i a 573 m sobre el 

nivell del mar. 

Els boscos predominants a la zona de la Conca Alta de Tremp són els de roures en els 

espais més plans i els de pins en les zones més elevades. De totes maneres, l’acció de l’home 

ha fet que la vegetació es concentri sobretot al fons de les valls i en gran part del territori 

predominen els camps de cultiu, sobretot de cereals, ametllers, oliveres, vinyes i arbres 

fruiters. 

El projecte engloba uns terrenys situats al sud-est del municipi de Salàs de Pallars. Aquest 

àmbit està format per un terreny erm al qual actualment no se li dóna cap ús i té una 

topografia força planera ja que anteriorment ja s’hi va fer una actuació.  

Limita a l’est amb el barranc de Sant Pere i tot el terreny està lleugerament inclinat en 

aquesta direcció, la qual cosa serà favorable per al drenatge del sector. Serà important en el 

projecte el fet d’evitar possibles contaminacions en aquest barranc. 
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3. IDENTIFICACIÓ I EVALUACIÓ DELS POSSIBLES EFECTES 

 

A continuació, s’exposen els possibles efectes sobre el medi que poden estar produïts  tant 

l’execució de les obres com per l’emplaçament del futur polígon industrial. 

 

Efectes sobre el terreny: 

- Moviment de terres durant l’execució del projecte:  

Els moviments de terres que es realitzin durant les obres, no només afecten el 

terreny per la pròpia extracció, sinó que també produeixen un gran volum de pols que 

pot afectar a les zones agrícoles i a la vegetació del voltant. 

Aquest efecte és directe sobre el terreny però temporal ja que s’eliminarà un cop 

acabada la fase de moviments de terres. 

- Abocament accidentals durant l’execució del projecte: 

Durant l’execució de les obres es poden produir abocaments accidentals d’olis, 

hidrocarburs o altres materials perjudicials per al terreny com pot ser el formigó fresc. 

Aquest accidents poden contaminar el sòl. 

L’efecte que produeix aquest fet sobre el terreny pot arribar a ser important però 

és de caràcter temporal ja que posteriorment es pot realitzar una neteja de la zona 

afectada. 

 

Efectes sobre el medi natural: 

- Pèrdua de la coberta vegetal d’arbres i arbustos: 

La construcció del nou sector industrial provocarà la necessitat d’extreure alguns 

arbustos que actualment es troben dins de l’àmbit d’actuació. 

Aquest efecte negatiu serà totalment recuperable ja que al finalitzar les obres es 

realitzaran plantacions d’arbres i plantes autòctones que s’adaptaran al medi natural 

de la zona. 

- Increment de la generació de residus industrials: 

La instal·lació d’una zona industrial pot provocar un augment important de la 

generació de residus tot i que dependrà molt del tipus d’indústries que s’instal·lin en el 

nou polígon. 

Aquest efecte serà permanent i inevitable però es poden prendre mesures que 

controlin que aquests residus no acabin afectant negativament al medi natural. 
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- Generació de residus durant l’execució del projecte: 

Durant l’execució de l’obra es produeixen varis tipus de residus com poden ser la 

runa o les restes de les neteges d’abocaments incontrolats. 

Aquest efecte és de caràcter temporal ja que al finalitzar l’execució ja no se’n 

produeixen més però és important controlar-lo mitjançant una bona gestió dels 

residus de l’obra. 

 

Efectes sobre el cicle de l’aigua: 

- Increment de la generació d’aigües residuals: 

Com en el cas dels residus industrials, les aigües residuals també pateixen un 

important creixement en zones industrials, la qual cosa pot ser molt perjudicial per al 

medi si no es controla. 

En aquest cas, és molt important regular les condicions en les que les aigües 

residuals de les indústries són avocades a la xarxa de clavegueram per minimitzar 

l’efecte. 

- Augment de la demanda d’aigua: 

La instal·lació d’un polígon industrial a la zona pot comportar un important 

increment en la demana d’aigua. 

L’efecte produït és totalment compatible amb la zona tot i que en primer instant 

pugui presentar alguns problemes. 

- Impacte sobre la hidrologia superficial: 

La infiltració de l’aigua de la pluja en aquest terreny disminuirà de forma 

important degut a la urbanització del terreny, el qual comporta una certa 

impermeabilització. 

Aquest efecte que es produeix sobre el cicle de l’aigua serà permanent però no es 

considera que l’afectació sigui important. 

 

Efectes sobre l’ambient atmosfèric: 

- Augments de les emissions a l’atmosfera: 

La instal·lació d’establiments industrials a la zona pot comportar un augment 

important de les emissions a l’atmosfera d’elements contaminants. Aquest efecte pot 

variar molt depenent del tipus d’indústria que es decideixi a instal·lar-s’hi. 
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L’efecte pot arribar a ser molt perjudicial per al medi atmosfèric i, per aquest 

motiu, serà molt important establir uns nivells màxims de contaminació per regular les 

emissions. 

- Increment de la lluminositat nocturna: 

La urbanització d’aquest sector industrial comportarà un augment de la zona 

municipal il·luminada i dels nivells d’intensitat d’il·luminació nocturna. 

Aquest efecte no es considera greu per al medi tot i que és important controlar-ho 

sobretot tractant-se d’una zona rural, en la que és important la preservació de 

l’entorn. 

 

Efectes sobre el paisatge: 

- Introducció d’elements industrials en el paisatge: 

El fet d’executar aquest projecte d’urbanització d’una zona industrial representa 

una modificació del paisatge rural de la zona. 

L’efecte produït pot arribar a ser greu però per aquest motiu és important complir 

les normes subsidiàries de Salàs de Pallars, per integrar el nou sector dins de l’estètica 

municipal. 

 

Efectes socials: 

- Increment de les emissions sonores: 

La implantació d’un nou polígon industrial pot suposar un important increment de 

les emissions sonores, fet que pot ser especialment perjudicial tractant-se d’una zona 

rural. 

Aquest efecte és inevitable en una zona industrial però s’han de complir els límits 

establerts per evitar molèsties als habitants. 

- Afectacions als camins rurals: 

L’execució d’aquest projecte implica l’entrada i sortida de camions de la zona de 

les obres a través dels camins rurals del voltant. 

Aquesta afectació es produirà tan sols en el transcurs de l’execució del projecte. A 

més, cal tenir en compte que el camí vell de la Pobla ja es troba actualment 

pràcticament en desús. 
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- Afectacions a l’accés al cementiri: 

El fet d’executar aquestes obres també suposarà una afectació temporal al 

cementiri municipal de Sant Pere. Actualment, el cementiri compta amb un accés de 

funcionament força deficient. 

En aquest cas, cal preveure quin serà el lloc de pas per als vianants que vulguin 

accedir a aquesta instal·lació. 

 

3.1 MESURES CORRECTORES 

Efectes sobre el terreny: 

- Moviment de terres durant l’execució del projecte:  

- Intentar que els volums de moviments de terres quedin compensats, 

aprofitant les terres dels desmunts per als rebliments. 

- Cal garantir el compliment del Decret 161/2001 de 12 de juny, de 

modificació del decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i 

altres residus de la construcció, mitjançant els certificats del gestor 

autoritzat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. D’aquesta 

manera s’evita que els residus de la construcció desapareguin fora dels 

canals autoritzats de gestió. 

- Si es necessiten terres d’aportació, provindran d’explotacions degudament 

legalitzades. 

- Si hi ha terres sobrants, s’hauran de portar a un abocador controlat de 

terres i runes. 

- Realitzar regs periòdicament a la zona de les obres per evitar l’excessiva 

presència de pols. 

- Les acumulacions temporals de terres no es deixaran en zones agrícoles 

annexes a l’espai d’actuació. 

- Abocament accidentals durant l’execució del projecte: 

- Mentre durin les obres es destinarà una part del terreny a situar-hi la 

maquinària i la zona d’emmagatzematge dels materials de l’obra i els 

residus generats. 

- En aquest espai s’hi realitzaran les operacions de manteniment (canvis d’oli, 

repostatges de carburant, reparació d’avaries...). Així doncs, caldrà preparar 

la superfície amb una capa de material compactat impermeable. 
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Efectes sobre el medi natural: 

- Pèrdua de la coberta vegetal d’arbres i arbustos: 

- Evitar afectar a la zona d’arbrat que, tot i trobar-se dins de l’àmbit 

d’actuació, no es troba dins de la zona que serà urbanitzada. 

- Plantació d’arbres i vegetació autòctona a les zones verdes, espècies com el 

lledoner o l’ametller. 

- Es prohibeix la plantació de plantes exòtiques que puguin resultar invasores 

i, per tant, perjudicials per a les espècies autòctones. 

- Les restes vegetals producte de la tala d’arbres s’extrauran per ser 

comercialitzades per a la producció de fusta o de compost en plantes 

adequades. 

- Increment de la generació de residus industrials: 

- Es classificaran els residus produïts atenent al Decret 92/1999 de 6 d’abril, 

de modificació de Decret 34/1996 de 6 de gener, pel qual s’aprova el 

catàleg de residus de Catalunya així com la Llei 9/1983 de residus 

industrials. 

- En funció del seu tractament, eliminació o dipòsit, els residus industrials es 

classificaran en: assimilables a escombraries, inerts, perillosos i molt 

perillosos. 

- Totes les indústries instal·lades a la zona estaran obligades a comunicar a 

l’Ajuntament de Salàs de Pallars, conjuntament amb la sol·licitud de 

llicència d’activitat i prèviament  a qualsevol modificació en la producció de 

residus sòlids, els següents aspectes: 

o Quantitat i característiques dels residus a que donarà lloc 

l’activitat. 

o Forma d’emmagatzematge previ en els terrenys propis i 

mesures per a la protecció del medi ambient i de les persones. 

o Procediment d’actuació en cas d’accident lligat a la producció 

de residus o provocat pel seu emmagatzematge o manipulació. 

o Mesures de seguretat previstes en relació a les operacions de 

càrrega i descàrrega dels residus. 

o Si s’escau, instal·lacions pròpies previstes per al tractament. 
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- Generació de residus durant l’execució del projecte: 

- S’adoptaran els criteris disposats en la Llei 6/1993 de 15 de juliol, 

reguladora de residus, i el Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

d’enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Serà obligatori seguir el pla de gestió de residus que es defineix dins 

d’aquest projecte. 

 

Efectes sobre el cicle de l’aigua: 

- Increment de la generació d’aigües residuals: 

- Les aigües residuals que es generin com a conseqüència dels processos 

industrials compliran les següents condicions: 

o No contindran substàncies que puguin originar la mort dels 

peixos en els canals públics on es vessin. 

o No contindran gèrmens patògens de carburi, bactèria, 

tuberculosi i tifus. 

o La temperatura de l’aigua serà igual o inferior a 35o. 

o El pH de l’aigua estarà entre 6 i 9. 

o Les aigües no contindran substàncies que originin males olors. 

o Les aigües no contindran substàncies colorants. 

o Les aigües no contindran substàncies tòxiques de tipus químic, 

que no són eliminades pel tractament. Els límits de toxicitat 

seran els que s’estableixen al “Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas i Peligrosas” aprovat pel Decret 

2414/1961 de 30 de novembre. 

- Mentre no entri en funcionament l’estació depuradora municipal es 

prohibeixen els vessaments a la xarxa de clavegueram d’aigües residuals 

que per la seva composició i característiques no puguin vessar-se al canal 

públic, d’acord amb la legislació vigent. 

- Únicament podran vessar-se les aigües no contaminades. Si com a 

conseqüència dels processos industrials es generessin aigües contaminades, 

a judicis dels Serveis Tècnics Municipals, la indústria estarà obligada a 

establir un tractament previ al vessament a la xarxa. 
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- Augment de la demanda d’aigua: 

- Es farà una previsió del cabal que es demandarà a la zona industrial per no 

sobredimensionar la xarxa. 

- Impacte sobre la hidrologia superficial: 

- Cal preveure un entorn de protecció en la ordenació del sector de protecció 

de la xarxa hidrogràfica. 

- Per a determinar l’ordenació del pla s’ha respectat una franja de terreny 

paral·lela al Barranc de Sant Pere per tal d’evitar possibles crescudes del 

barranc. De totes maneres, el risc de crescuda es considera extremadament 

baix ja que té una llargada d’1,5 Km. 

 

Efectes sobre l’ambient atmosfèric: 

- Augments de les emissions a l’atmosfera: 

- Totes les activitats que s’exerceixin en el polígon amb focus emissors de 

fums i gasos, estan obligades a limitar els nivells d’emissió als límits 

admissibles fixats per la normativa vigent i, en el seu cas, als que siguin 

necessaris per mantenir els objectius de qualitat de l’aire establerts en la 

zona d’influència i a complir les prescripcions tècniques sobre combustibles, 

depuracions i altres que resultin aplicables. 

- Per aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d’emissió 

regiran els nivells que es determinin, en el seu cas, en la llicència per a 

l’exercici de l’activitat. 

- Es prohibeixen totes les emissions de fums i gasos nocius. A tal efecte és 

perceptiu el que estableix el “Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas i Peligrosas” aprovat pel Decret 2414/1961 de 30 de 

novembre, sense que sigui possible sobrepassar les concentracions 

expressades a l’Annex II de l’esmentat Reglament. 

- Increment de la lluminositat nocturna: 

- Les lluminàries exteriors i interiors s’adequaran al que disposa la Llei 6/2001 

de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi nocturn on aquesta zona és classificada com a E3 (àrea de lluminositat 

mitjana). 
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Efectes sobre el paisatge: 

- Introducció d’elements industrials en el paisatge: 

- Per adequar l’ordenació urbanística de l’àmbit d’actuació al paisatge rural 

de la zona cal que es compleixin les determinacions per a la zona d’indústria 

entre mitgeres. 

- Les normes particulars per a zones i sistemes establertes pel Pla parcial 

industrial són les següents: 

o La parcel·la mínima serà de 450 m2, amb un front de façana 

mínim de 14 m. 

o L’edificabilitat neta màxima d’edificació de parcel·la és de 1 

m2st/m2sòl. 

o L’alçada màxima edificable es fixa en 10 m, a comptar des de la 

rasant de la vorera del carrer. Equival a planta baixa i una 

planta pis. 

o Es permet la construcció de soterranis en la mateixa extensió 

que la resta de l’edificació. 

o Es tindrà especial cura del pati davanter i/o posterior, 

enjardinant-se convenientment les àrees lliures sense ús 

específic i endreçant, si és possible, la resta d’usos mitjançant 

aportació de jardineria i arbrat. 

o Als patis, es prohibeix l’emmagatzematge de deixalles i residus. 

 

Efectes socials: 

- Increment de les emissions sonores: 

- Per a totes les activitats s’estableixen els límits màxims de soroll en decibels 

mesurats a l’eix de la via pública a la qual doni front la parcel·la. La mesura 

del nivell sonor s’efectuarà a petició de qualsevol afectat per les molèsties 

de la indústria. 

- Els límits màxims de sorolls mesurats a 2 m de la façana exterior de la 

instal·lació, establerts amb caràcter general, són els següents: 

o 65 dB entre les 8 i les 22 h 

o 55 dB entre les 23 i les 7 h 
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- Afectacions als camins rurals: 

- S’ha d’evitar afectar els camins durant un temps massa prolongat. 

- En cas d’afectar les característiques físiques d’aquests camins o altres zones 

agrícoles, s’haurà de procedir a restituir-los al seu estat inicial un cop 

acabada l’actuació. 

- Afectacions a l’accés al cementiri: 

- Durant l’actuació, cal preveure una zona de pas per a l’accés dels vianants 

al cementiri. Es podrà aprofitar en gran part l’accés actual. 

- Un cop acabada l’actuació i per millorar el funcionament del seu accés, 

s’haurà d’haver executat una zona d’aparcament pròxima a l’entrada. 

 

3.2 MESURES DE SEGUIMENT 

El programa de seguiment de les obres haurà d’assegurar que es compleixen les mesures 

expressades en l’apartat anterior i que, per tant, l’execució del projecte es realitza respectant 

el medi ambient. 

El mecanisme determinat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya per a dur a terme el seguiment és el Pla de Vigilància Ambiental (PVA). Aquest 

serà dut terme per un tècnic competent que, a més d’assegurar que no es produeixin 

afectacions sobre els punts descrits anteriorment, també detecti els efectes imprevistos que es 

puguin produir. 

També s’establiran altres mesures complementàries a les ja exposades, com la instal·lació 

de petits contenidors per a que els treballadors puguin depositar les escombraries, i d’altres 

contenidors per a recollida de residus especials (olis, filtres...). 

El tècnic procedirà al seguiment de l’obra mitjançant visites periòdiques. 

 

 ANNEX 17. ESTUDI AMBIENTAL 
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.$,(.�%; �W%%�.� ( .$  )$ ���!$) !" %� '%�,� ; )"*(*�M.#(� �
%�(, �#�" !" 5� 2; )"*(*�M.#(� � #$, )"**(F !" 5�� �;  ") �
#�.�%(�L�#($.*�*$�"))�!"*

��&&����

 €1,71, �$.!-#�$) !" #$-)" !" !"*(�.�#(F 
�3 ABR �;7�� <A;
�)( $%�)�!"�*"##(F��97�,,&

��������

 €3,52, �$.!-#�$) !" #$-)" !" !"*(�.�#(F 
�3 ABR �;7�� <A;
�"�)� $%�)�!"�*"##(F��9���,,&�X7�,,&

�����7��

 €60,65, �$.!-#�$) !" #$-)" !" !"*(�.�#(F 
�3 ABR �;7�� <A;
�"�)� $%�)�!"�*"##(F��9����,,&�X>��,,&

�����3��

 €20,69- �(C-"�� !" #$.."9(F � �"))� !��#") ( )"#$4)(,".� !" #$-)";
!" &��� ,, !" %%�)��)(�; !" �=�� ,, !" !(�,"�)"; !" ���
Y,

��	�5�&�

 €7.169,09- �)�.*'$),�!$)�!"�5���<A��D�7�<AE��������

 €20.488,43- � �)"%%���" (.�")($) !�"*��#(F �)�.*'$),�!$)�  )"'�4)(#�!�
�M)(� $ *$�"))�!�;  ") � -. �)�'$; '(.* � ���� <A�; �".*(F
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�.#$)���" !"%* � �)"%%*; "�#�E� 	��#$)! �,4 %� .$),��(:� !"
%��#$, �.U(��"%M#�)(#��*-4,(.(*�)�!$)�

��+&����

 €3,93- ��)�  )$ $)#($.�% !�"%",".�* "* "#(�%*  ") �  (C-"�"* !"
#$.."9(F����"))�

��T	����

 €2.484,27- �),�)( !"  )$�"##(F ( #$.�)$% !�".%%-,".��  G4%(#; �,4 7
*$)�(!"*;�!$4%"�.(:"%%�(� )$�)�,�#(F� ")�)"%%$��"��*�)$.I,(#

�+��
���

 €94,16- �"�(� ,��")(�% �-9(%(�) !" #$.."9(F ( ,-.����"  ") � �),�)(*
!"� )$�"##(F�(�#$.�)$%�!�".%%-,".��� G4%(#

�+�Z
���

 €423,15- ��#-% �)$.#$#I.(# !"  %�.9� !��#") ��%:�.(�L��; !��%H�)(� > ,
( & , !" *$)�(.�; !�-. 4)�H �,4 4�*"  %��(.� (  $)��; *"�$.*
.$),��
�3B3��5�B�

�+������

 €150,49- �%-,".")� �*(,M�)(#�  ") � :(�%*; �,4 !('-*$) #-4"�� !"
:(!)"; �,4 %�, �!� !" :� $) !" *$!( �  )"**(F �%�� !" ���
Z;�!"� )"-��%�;���.#�!�;��,4��%%$�1�,".�� ")���"C-( 

�+����?�

 €198,30- �%-,".")� �*(,M�)(#�  ") � :(�%*; �,4 !('-*$) #-4"�� !"
:(!)"; �,4 %�, �!� !" :� $) !" *$!( �  )"**(F �%�� !" ���
Z;�!"� )"-��%�;���.#�!�;��,4��%%$�1�,".�� ")���"C-( 

�+����?�

 €38,94- ��)�� )$ $)#($.�%�!��##"**$)(*� ")���4�#-%*�+Z�����

 €243,85- �$#� !" )"� �,4 )�#$)! 	 =� ,, �( -* ��)#"%$.� $
"C-(:�%".�;��$��%,".��"C-( �!�;��,4��)C-"��

�2����&�

����������	
�����

�����������	
��
���� ����� 8	���� ��������

���3����

���� �� ����	�
��� 
	��

 €31,85- �* ")*$) ",")�".� !" �-)4(.� �.�(:�.!�%(#; ,$!"% ( 4)$C-"�
*"�$* *�(.!(#� ". "%*  %�.$%*; (.#%$-  �)�  )$ $)#($.�% !"
 "#"*�!"�#$.."9(F

�2�&����

 €23,15- �)C-"�� )"#��.�-%�) !" �59�?9�& #, �( -* �)! :4�5�>� $
"C-(:�%".�;��,4�#�)�$%� ")���.#�)

�2�	����

 €2.116,39- �$.."9(F � %� 9�)9� "9(*�".�; (.#%$- ".%%�H$* !"  $%("�(%M;
:�%:-%� !"  )"*� ". #�))"��; :�%:-%� !" )"�".#(F; ,��9F
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