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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

En un món canviant com l’actual, la gestió empresarial és cada vegada més complexa. A les 

àrees funcionals tradicionals d’una empresa, que de per si ja estan en contínua evolució, com ara 

administració, compres, logística, màrketing, recursos humans i R+D, avui dia convé afegir-hi 

aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat, seguretat i higiene en el treball, i també amb el 

medi ambient, considerats ja punts estratègics per a les indústries. 

 

La fabricació o el manteniment de qualsevol producte implica inevitablement la generació 

d’efluents residuals sòlids, líquids i/o gasos, que no són altra cosa que pèrdues de matèries 

primeres i d’energia del procés productiu. Es llavors quan s’origina la necessitat de gestionar, 

minimitzar i controlar aquests residus. 

 

La incorporació d’Espanya a la Unió Europea va comportar la introducció d’un exigent marc 

legislatiu en matèria ambiental, en un sistema socioeconòmic menys preparat que la resta de 

països europeus. 

 

Afortunadament, amb el pas del temps la forma de percebre i afrontar els problemes 

mediambientals ha evolucionat molt, i ja són moltes les empreses que porten una gestió 

ambiental de la seva activitat d’acord amb la legislació existent. 

 

Informe de Preliminar de Situació 

El sòl constitueix un dels medis receptors de la contaminació més sensibles i vulnerables. Ja en 

la Cimera de Rio, al 1992, es va reconèixer la importància de la protecció dels sòls i dels seus 

usos potencials en el context d’un desenvolupament sostenible, en particular contra la 

contaminació procedent d’accions o activitats desenvolupades per els essers humans.  

Tot i la evident vulnerabilitat ecològica dels sols, la legislació europea i espanyola no han 

disposat d’instruments normatius per promoure la seva protecció, i fins la promulgació de la 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, a Espanya no es disposava de cap norma legal que 

permetés protegir eficaçment els sòls contra la contaminació i, en el cas dels ja contaminats, 

identificar-los y caracteritzar-los utilitzant per a aquests una metodologia normalitzada i 

tècnicament rigorosa. Aquesta llei va ser el primer pas per a regular els aspectes ambientals dels 

sòls contaminats, citant criteris i estàndards per a declarar, delimitar i fer inventari dels sòls 
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contaminats existents en els seus territoris, i establir una llista de prioritats d’actuació sobre la 

base del major o menor risc per a la salut humana i el medi ambient en cada cas.  

El 7 de febrer de 2005, per a complimentar i regular la llei de Residus de 1998, va entrar en 

vigor el RD 9/2005, de 14 de gener,  pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  

Entre altres aspectes, el RD 9/2005, dins del marc legislatiu de la Unió Europea, determina a 

l’article 3 quines són les Activitats Potencialment Contaminants del sòl (APC’s) i els informes 

que aquestes han de tramitar a l’administració competent (Agència de Residus de Catalunya-

ARC). 

Les activitats que ho requereixin, estaran obligades a presentar L’Informe Preliminar de 

Situació a l’Agència Catalana de Residus, seguint els criteris imposats per el RD 9/2005, com és 

el cas de la nostra. 

Minimització de Residus 

Per tal de reduir la producció de residus perillosos y per tant la contaminació dels mediambient, 

el govern obligarà a les activitats que els generin a realitzar un estudi de Minimització de 

Residus Perillosos o Especials. Aquest estudi té com a objectiu sensibilitzar a les empreses de 

la necessitat de reduir la quantitat i/o perillositat dels residus generats  i reciclar-los en origen 

(dins de fàbrica), en la mesura de les seves possibilitats. 

La base de regulació d’aquests estudis té els seus orígens a la llei 20/1986, de 14 de maig, 

Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, que a establir el regim jurídic bàsic per a que en la 

producció i gestió de residus tòxics i perillosos es garanteixi la protecció de la salut humana, la 

defensa del medi ambient i la preservació dels recursos naturals. Convé remarcar que els residus 

tòxics i perillosos als que fa referència aquest Reial Decret, són els residus especials en el cas de 

Catalunya. 

Després d’això, va sorgir el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el 

Reglament de la execució de la Llei 20/1986. La disposició addicional segona d’aquest Decret 

especifica que tots els productors de residus perillosos han d’elaborar i trametre a la Comunitat 

autònoma corresponent un estudi de minimització de residus perillosos, que ha de ser tramès a 

l’administració abans del 6 de juliol de 2001, i posteriorment cada quatre anys. 
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2. ACTIVITATS OBLIGADES A LA PRESENTACIÓ DE 

L’INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ 
 

Als efectes del RD 9/2005 es consideren Activitats Potencialment Contaminants del Sòl, i per 

tan les empreses que les desenvolupin estaran obligades a realitzar l’Informe Preliminar de 

Situació, a les següents: 

 Les activitats incloses en els epígrafs de la Classificació Nacional d’Activitats 

Econòmiques (CNAE 93 Rev 1) indicades a l’Annex I del RD 9/2005  

 Les activitats que produeixen, utilitzen o emmagatzemen més de 10t per any d’una o 

vàries de les substàncies incloses en el RD 363/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el 

Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de 

substàncies perilloses.  

 Les activitats que disposen d’emmagatzematges de combustible per a ús propi segons el 

RD 1523/1999, d’1 d’octubre, amb un consum anual mig superior a 300.000l i un 

volum total d’emmagatzematge igual o superior a 50.000l.  

El llistat que es presenta en aquest document constitueix la interpretació del que s'indica a 

l'Annex I del RD 9/2005 adaptat a la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE 

93 Rev1) i a la classificació de les activitats en 5 dígits. 

Codi CCAE 93 
Rev 1 

 

Descripció 

11100 EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I GAS NATURAL 
 

11200 ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS 
PETROLÍFERES I DE GAS, LLEVAT DE LES ACTIVITATS DE PROSPECCIÓ 

13201 EXTRACCIÓ DE COURE, PLOM I ZINC 
13202 EXTRACCIÓ DE METALLS PRECIOSOS 
13203 EXTRACCIÓ D'ALTRES MINERALS METÀL·LICS NO FÈRRICS 
15411 OBTENCIÓ D'OLI D'OLIVA SENSE REFINAR 
15412 OBTENCIÓ D'ALTRES GREIXOS I OLIS VEGETALS SENSE REFINAR 
15413 OBTENCIÓ D'ALTRES GREIXOS I OLIS ANIMALS NO COMESTIBLES 
15420 FABRICACIÓ D'OLIS I GREIXOS REFINATS 
15430 FABRICACIÓ DE MARGARINA I GREIXOS COMESTIBLES SIMILARS 
17301 TENYIMENT DE TÈXTILS 
17302 ESTAMPACIÓ DE TÈXTILS 
17303 ALTRES ACABAMENTS DE TÈXTILS 

 

17542 FABRICACIÓ DE TEIXITS IMPREGNATS, ENDURITS O RECOBERTS AMB 
MATÈRIES PLÀSTIQUES 

18301 PREPARACIÓ, ASSAONAMENT I TENYIMENT DE PELLS DE PELLETERIA 
19100 PREPARACIÓ, ASSAONAMENT I ACABAMENT DEL CUIR 
20101 SERRADA I PLANEJAMENT DE LA FUSTA 
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20102 PREPARACIÓ INDUSTRIAL DE LA FUSTA 
 

20200 FABRICACIÓ DE FULLOLES, TAULERS CONTRAPLACATS, LLISTONATS, DE 
PARTÍCULES AGLOMERADES, DE FIBRES I ALTRES TAULERS I PLAFONS 

21111 FABRICACIÓ DE PASTA DE PAPER A PARTIR DE FIBRA VERGE 
21112 FABRICACIÓ DE PASTA DE PAPER A PARTIR DE FIBRA REGENERADA 
21120 FABRICACIÓ DE PAPER I CARTÓ 
21240 FABRICACIÓ DE PAPERS PINTATS 
22210 IMPRESSIÓ DE PERIÒDICS 
22220 ALTRES ACTIVITATS D'IMPRESSIÓ 
22230 ENQUADERNACIÓ I ACABAMENT 
22240 COMPOSICIÓ I FOTOGRAVAT 
22250 ALTRES ACTIVITATS GRÀFIQUES 
23100 COQUERIES 
23200 REFINACIÓ DE PETROLI 
24110 FABRICACIÓ DE GASOS INDUSTRIALS 
24120 FABRICACIÓ DE COLORANTS I PIGMENTS 
24130 FABRICACIÓ DE PRODUCTES BÀSICS DE QUÍMICA INORGÀNICA 

 

24141 FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS D'ORIGEN 
PETROQUÍMIC 

24142 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES BÀSICS DE QUÍMICA ORGÀNICA 
24150 FABRICACIÓ D'ADOBS I COMPOSTOS NITROGENATS FERTILITZANTS 
24160 FABRICACIÓ DE PRIMERES MATÈRIES PLÀSTIQUES 
24170 FABRICACIÓ DE CAUTXÚ SINTÈTIC EN FORMA PRIMÀRIA 
24200 FABRICACIÓ DE PLAGUICIDES I ALTRES PRODUCTES AGROQUÍMICS 
24301 FABRICACIÓ DE PINTURES, VERNISSOS I REVESTIMENTS SIMILARS 
24302 FABRICACIÓ DE TINTES D'IMPREMTA 
24410 FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS DE BASE 
24421 FABRICACIÓ D'ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES 
24422 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES DE FARMÀCIA 

 

24510 FABRICACIÓ DE SABONS, DETERGENTS I ALTRES ARTICLES DE NETEJA I 
ABRILLANTAMENT 

24520 FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE 
24611 FABRICACIÓ D'EXPLOSIUS 
24612 FABRICACIÓ D'ARTICLES PIROTÈCNICS 
24620 FABRICACIÓ DE COLES I GELATINES 
24630 FABRICACIÓ D'OLIS ESSENCIALS 

 

24640 FABRICACIÓ DE MATERIAL FOTOGRÀFIC VERGE I PREPARATS QUÍMICS 
PER A FOTOGRAFIA 

24650 FABRICACIÓ DE SUPORTS VERGES PER A ENREGISTRAMENT 
24661 TRACTAMENT D'OLIS I GREIXOS PER A USOS INDUSTRIALS 
24662 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES QUÍMICS 
24700 FABRICACIÓ DE FIBRES ARTIFICIALS I SINTÈTIQUES 
25110 FABRICACIÓ DE PNEUMÀTICS I CAMBRES DE CAUTXÚ 
25120 RECONSTRUCCIÓ I RECAUTXUTATGE DE PNEUMÀTICS 
25130 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES DE CAUTXÚ 
26110 FABRICACIÓ DE VIDRE PLA 
26120 MANIPULACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE VIDRE PLA 
26130 FABRICACIÓ DE VIDRE BUIT 
26140 FABRICACIÓ DE FIBRES DE VIDRE 
26150 FABRICACIÓ I MANIPULACIÓ D'ALTRES VIDRES (INCLÒS EL VIDRE TÈCNIC) 
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26210 FABRICACIÓ D'ARTICLES CERÀMICS D'ÚS DOMÈSTIC I ORNAMENTAL 
26300 FABRICACIÓ DE RAJOLES DE VALÈNCIA I RAJOLES DE CER MICA 
26650 FABRICACIÓ DE FIBROCIMENT 
26810 FABRICACIÓ DE PRODUCTES ABRASIUS 
26820 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL.LICS 

 

27100 FABRICACIÓ DE PRODUCTES BÀSICS DE FERRO, ACER I FERROALIATGES 
(DE LA COMUNITAT ECONÒMICA DEL CARBÓ I L'ACER) 

27211 PRODUCCIÓ DE TUBS DE FERRO 
27212 PRODUCCIÓ D'ACCESSORIS DE TUBS DE FERRO 
27221 PRODUCCIÓ DE TUBS D'ACER 
27222 PRODUCCIÓ D'ACCESSORIS DE TUBS D'ACER 
27310 ESTIRATGE EN FRED 
27320 LAMINATGE EN FRED 

 

27330 PRODUCCIÓ DE PERFILS EN FRED AMB CONFORMACIÓ PER 
DOBLEGAMENT 

27340 TREFILATGE EN FRED 
27410 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ DE METALLS PRECIOSOS 
27420 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ D'ALUMINI 
27431 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ DE PLOM 
27432 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ DE ZINC 
27433 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ D'ESTANY 
27440 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ DE COURE 

 

27450 PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ D'ALTRES METALLS NO 
FÈRRICS 

27510 FOSA DE FERRO 
27520 FOSA D'ACER 
27530 FOSA DE METALLS LLEUGERS 
27540 FOSA D'ALTRES METALLS NO FÈRRICS 
28110 FABRICACIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I LES SEVES PARTS 
28120 FABRICACIÓ DE TANCAMENTS METÀL.LICS 

 

28210 FABRICACIÓ DE CISTERNES, GRANS DIPÒSITS I CONTENIDORS DE 
METALL 

28220 FABRICACIÓ D'ESCALFADORS I CALDERES PER A CALEFACCIÓ CENTRAL 
28300 FABRICACIÓ DE GENERADORS DE VAPOR 
28401 FORJA I ESTAMPACIÓ DE METALLS 
28402 ENCUNYACIÓ I EMBOTICIÓ DE METALLS 
28403 METAL·LÚRGIA DE POLS 
28510 TRACTAMENT I REVESTIMENT DE METALLS 
28520 ENGINYERIA MECÀNICA GENERAL PER COMPTE D'ALTRI 
28610 FABRICACIÓ D'ARTICLES DE GANIVETERIA I COBERTS 
28621 FABRICACIÓ D'EINES MANUALS 
28622 FABRICACIÓ D'EINES MECÀNIQUES 
28630 FABRICACIÓ DE PANYS I FERRAMENTES 
28710 FABRICACIÓ DE BIDONS I TONELLS DE FERRO O ACER 
28720 FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES LLEUGERS, EN METALL 
28730 FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FILFERRO 
28740 FABRICACIÓ DE PERNS, CARGOLS, CADENES I MOLLES 
28751 FABRICACIÓ D'ARTICLES METÀL.LICS DE PARAMENT DOMÈSTIC 
28752 FABRICACIÓ DE CAIXES FORTES I PORTES DE SEGURETAT 
28753 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES METÀL.LICS DIVERSOS 
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29110 FABRICACIÓ DE MOTORS I TURBINES, LLEVAT DELS DESTINATS A 
AERONAUS, VEHICLES AUTOMÒBILS I CICLOMOTORS 

29121 FABRICACIÓ DE BOMBES 
29122 FABRICACIÓ DE COMPRESSORS 
29123 FABRICACIÓ DE TRANSMISSIONS HIDRÀULIQUES I PNEUMÀTIQUES 
29130 FABRICACIÓ DE VÀLVULES I AIXETES 

29141 FABRICACIÓ DE RODAMENTS 
29142 FABRICACIÓ D'ÒRGANS MECÀNICS DE TRANSMISSIÓ 
29210 FABRICACIÓ DE FORNS I CREMADORS 

 

29221 FABRICACIÓ D'ASCENSORS, MUNTACÀRREGUES, ESCALES MECÀNIQUES 
I SIMILARS 

29222 FABRICACIÓ D'ALTRES TIPUS DE MATERIALS D'ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 

29230 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA DE VENTILACIÓ I REFRIGERACIÓ NO 
DOMÈSTIQUES 

29241 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS D'EMBALATGE I CONDICIONAMENT 
29242 FABRICACIÓ DE MATERIALS PER PESAR 

 

29243 FABRICACIÓ D'ALTRES TIPUS DE MAQUINÀRIA D'ÚS GENERAL PER A LA 
INDÚSTRIA 

29310 FABRICACIÓ DE TRACTORS AGRÍCOLES 
29321 PRODUCCIÓ D'ALTRES TIPUS DE MAQUINÀRIA AGRÀRIA 
29322 REPARACIÓN DE MAQUINÀRIA I MATERIAL AGRARI 
29410 FABRICACIÓ DE MÀQUINES EINA ELÈCTRIQUES PORTÀTILS 

 

29420 FABRICACIÓ DE MÀQUINES EINA PER TREBALLAR ELS METALLS, EXCEPTE 
ELÈCTRIQUES PORTÀTILS 

29430 FABRICACIÓ D'ALTRES TIPUS DE MÀQUINES EINA 
29510 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA METAL.LÚRGICA 

 

29520 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LES INDÚSTRIES EXTRACTIVES I DE 
LA CONSTRUCCIÓ 

 

29530 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ, 
BEGUDES I TABAC 

 

29541 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA TÈXTIL I DE LA 
CONFECCIÓ 

29542 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA DE RENTATGE I NETEJA EN SEC 
 

29543 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL 
CALÇAT 

 

29550 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA DEL PAPER I DEL 
CARTÓ 

29561 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS PER A ARTS GRÀFIQUES 
 

29562 FABRICACIÓ DE MÀQUINES PER TREBALLAR EL CAUTXÚ I LES MATÈRIES 
PLÀSTIQUES 

29563 FABRICACIÓ DE MOTLLES 
29564 FABRICACIÓ D'ALTRES TIPUS DE MAQUINÀRIA PER A USOS ESPECÍFICS 
29601 FABRICACIÓ D'ARMAMENT PESAT 
29602 FABRICACIÓ D'ARMES LLEUGERES 
29710 FABRICACIÓ D'APARELLS ELECTRODOMÈSTICS 
30010 FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA 
30020 FABRICACIÓ D'ORDINADORS I ALTRES EQUIPS INFORMÀTICS 

 

31100 FABRICACIÓ DE MOTORS ELÈCTRICS, TRANSFORMADORS I 
GENERADORS 

31200 FABRICACIÓ D'APARELLS DE DISTRIBUCIÓ I CONTROL ELÈCTRICS 
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31300 FABRICACIÓ DE FILS I CABLES ELÈCTRICS AÏLLATS 
31400 FABRICACIÓ D'ACUMULADORS I PILES ELÈCTRIQUES 
31501 FABRICACIÓ DE LLUMS I TUBS ELÈCTRICS 
31502 FABRICACIÓ D'APARELLS D'ENLLUMENAT 

 

31611 FABRICACIÓ D'APARELLS I DISPOSITIUS ELÈCTRICS PER A MOTORS DE 
COMBUSTIÓ INTERNA 

 

31612 FABRICACIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS D'IL.LUMINACIÓ I SENYALITZACIÓ 
PER A MATERIAL DE TRANSPORT 

31620 FABRICACIÓ D'ALTRES TIPUS D'EQUIPS I MATERIAL ELÈCTRICS 
32100 FABRICACIÓ DE VÀLVULES, TUBS I ALTRES COMPONENTS ELECTRÒNICS 
32201 FABRICACIÓ D'EQUIPS D'EMISSIÓ DE RÀDIO I TELEVISIÓ 

 

32202 FABRICACIÓ D'APARELLS PER A LA RADIOTELEFONIA I RADIOTELEGRAFIA 
AMB FILS 

 

32300 FABRICACIÓ D'APARELLS DE RECEPCIÓ, ENREGISTRAMENT I 
REPRODUCCIÓ DE SO I IMATGE 

 

33100 FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MÈDICOQUIRÚRGICS I 
D'APARELLS ORTOPÈDICS 

 
33200 

FABRICACIÓ D'INSTRUMENTS I APARELLS DE MESURAMENT, 
VERIFICACIÓ, CONTROL, NAVEGACIÓ I ALTRES FINS, LLEVAT D'EQUIPS DE 
CONTROL PER A PROCESSOS INDUSTRIALS 

33300 FABRICACIÓ D'EQUIPS DE CONTROL PER A PROCESSOS INDUSTRIALS 
34100 FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR 

 

34200 FABRICACIÓ DE CARROSSERIES PER A VEHICLES DE MOTOR, DE 
REMOLCS I SEMIREMOLCS 

 

34300 FABRICACIÓ DE PARTS, PECES I ACCESSORIS NO ELÈCTRICS PER A 
VEHICLES DE MOTOR I ELS SEUS MOTORS 

35111 CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE VAIXELLS 
35112 DESBALLESTAMENT NAVAL 

 

35120 CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARGIMENT I 
ESPORT 

35200 FABRICACIÓ DE MATERIAL FERROVIARI 
35300 CONSTRUCCIÓ AERONÀUTICA I ESPACIAL 
35410 FABRICACIÓ DE MOTOCICLETES 
35420 FABRICACIÓ DE BICICLETES 
35430 FABRICACIÓ DE VEHICLES PER A PERSONES AMB DISMINUCI 
36110 FABRICACIÓ DE CADIRES I ALTRES SEIENTS 
36120 FABRICACIÓ DE MOBLES D'OFICINA I ESTABLIMENTS COMERCIALS 
36130 FABRICACIÓ DE MOBLES DE CUINA I BANY 
36141 FABRICACIÓ DE MOBLES DOMÈSTICS 
36142 FABRICACIÓ DE MOBLES DE JARDÍ 
36143 FABRICACIÓ D'ALTRES MOBLES DIVERSOS 
36144 ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA FABRICACIÓ DE MOBLES 
36150 FABRICACIÓ DE MATALASSOS 
36630 FABRICACIÓ D'ALTRES ARTICLES 
37100 RECICLATGE DE FERRALLA I REBUIGS DE METALL 
37200 RECICLATGE DE REBUIGS NO METÀL.LICS 
40111 PRODUCCIÓ D'ENERGIA HIDROELÈCTRICA 
40112 PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA D'ORIGEN TÈRMIC 
40113 PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA D'ORIGEN NUCLEAR 
40114 PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA D'ORIGEN EÒLIC 
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40115 PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA D'ALTRES TIPUS 
40120 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 
40130 DISTRIBUCIÓ I COMERÇ D'ENERGIA ELÈCTRICA 
40210 PRODUCCIÓ DE GAS 

 

40220 DISTRIBUCIÓ I COMERÇ DE COMBUSTIBLES GASOSOS PER CONDUCTES 
URBANS, EXCEPTE GASODUCTES 

50200 MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR 
 

50400 VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MOTOCICLETES I CICLOMOTORS, 
I DELS SEUS RECANVIS I ACCESSORIS (UTILITZAR 50260) 

50500 VENDA AL DETALL DE CARBURANTS PER A L'AUTOMOCIÓ 
 

51120 INTERMEDIARIS DEL COMERÇ DE COMBUSTIBLES, MINERALS, METALLS I 
PRODUCTES QUÍMICS INDUSTRIALS 

 

51510 COMERÇ A L'ENGRÒS DE COMBUSTIBLES SÒLIDS, LÍQUIDS I GASOSOS, I 
PRODUCTES SIMILARS 

51521 COMERÇ A L'ENGRÒS DE MINERALS METÀL.LICS 
51522 COMERÇ A L'ENGRÒS DE FERRO I ACER 
51523 COMERÇ A L'ENGRÒS DE METALLS PRECIOSOS 
51524 COMERÇ A L'ENGRÒS DE METALLS NO FÈRRICS 
51532 COMERÇ A L'ENGRÒS DE PINTURES I VERNISSOS 

 

51551 COMERÇ A L'ENGRÒS DE FERTILITZANTS I PRODUCTES QUÍMICS PER A 
L'AGRICULTURA 

51553 COMERÇ A L'ENGRÒS DE PRODUCTES QUÍMICS INDUSTRIALS 
51571 COMERÇ A L'ENGRÒS DE FERRALLA 
51572 COMERÇ A L'ENGRÒS DE PRODUCTES DE REBUIG 

 

52486 COMERÇ AL DETALL DE COMBUSTIBLES (LLEVAT DELS QUE SÓN PER A 
VEHICLES AUTOMÒBILS) 

60100 TRANSPORT PER FERROCARRIL 
60211 TRANSPORT URBÀ I SUBURBÀ PER FERROCARRIL (METRO I SUPERFÍCIE) 
60212 TRANSPORT URBÀ REGULAR DE VIATGERS 
60213 TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA 

 

60214 ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I 
CREMALLERA) 

60220 TRANSPORT EN TAXI 
60230 ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE DISCRECIONAL DE VIATGERS 
60241 MUDANCES 
60242 TRANSPORT D'ALTRES MERCADERIES PER CARRETERA 
60243 LLOGUER DE CAMIONS AMB CONDUCTOR 
60300 TRANSPORT PER CANONADA 
63122 DIPÒSIT I EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES PERILLOSES 
63221 EXPLOTACIÓ DE PORTS I SERVEIS PORTUARIS 
63222 ALTRES ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT MARÍTIM 
63231 EXPLOTACIÓ D'AEROPORTS 
63232 ALTRES ACTIVITATS DIVERSES AFINS AL TRANSPORT AERI 
74811 LABORATORIS DE REVELATGE, IMPRESSIÓ I AMPLIACIÓ FOTOGRÀFICA 
90010 ACTIVITATS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 
90020 ACTIVITATS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

90030 ALTRES ACTIVITATS DE SANEJAMENT, DESCONTAMINACIÓ I ALTRES 
SERVEIS SIMILARS 

93010 RENTATGE, NETEJA I TENYIMENT DE PECES TÈXTILS I DE PELL 
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L’activitat a desenvolupar per par de COMERCIAL D’AUTOMÒBILS GALERA, SL no 

produeix, emmagatzema o utilitza més de 10t anuals de substàncies perilloses contemplades al 

RD 363/1995, ni disposa d’emmagatzematges de combustible superiors als permesos. 

Tot i això, l’activitat de reparació y manteniment de vehicles de motor, al estar inclosa en 

aquests annexes, amb codi CCAE 50.200, estarà obligada a la presentació de l’Informe 

Preliminar de Situació. 
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3. ACTIVITATS OBLIGADES A LA PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 
DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

 

L'estudi de minimització l'han de presentar totes les empreses que generin residus perillosos, ja 

siguin indústries, empreses de serveis o petits productors. Únicament queden exempts d'aquesta 

obligació els residus perillosos originats en l'àmbit domèstic. Així doncs, en cap cas 

constitueixen excepcions a la presentació de l'estudi situacions com, per exemple: 

1. Que els residus especials provinguin només d'operacions de manteniment.  

2. Que l'activitat ja estigui realitzant la Declaració anual de residus industrials, la 

Declaració anual d'envasos o disposi d'algun tipus de certificació ambiental.  

3. Que l'activitat consideri que genera el mínim possible.  

4. Que les quantitats no siguin constants o depenguin molt de la producció.  

5. Que els residus provinguin del tractament d'altres residus.  

La disposició addicional segona del Reial decret 952/1997 de 20 de maig, especifica que tots els 

productors o posseïdors de residus perillosos han d’elaborar i trametre a la Comunitat autònoma 

corresponent un estudi de minimització de residus perillosos, que ha de ser tramès a 

l’administració abans del 6 de juliol de 2001, i posteriorment cada quatre anys. L’empresa 

COMERCIAL D’AUTOMÒBILS GALERA S.L. estarà obligada a realitzar aquest estudi, ja 

que és posseïdora de residus considerats perillosos per part de l’administració.   

Els residus perillosos són els definits per la legislació i pel Catàleg europeu de residus, tenint en 

compte que la legislació catalana considera residus especials els residus que la normativa estatal 

i comunitària considera perillosos. 

L'estudi de minimització ha de ser presentat per escrit davant l'Agència de Residus de Catalunya 

en els terminis que la normativa estableix. En el nostre cas, al tractar-se d’una activitat de nova 

implantació, serà necessari de presentar l'estudi de minimització, com a molt tard, en el moment 

d'inici de l'activitat.. Un cop presentat el primer estudi, la seva renovació ha de realitzar-se cada 

quatre anys a partir de la data de presentació del primer d'ells.   
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4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES        

PRODUCTORES O POSSEÏDORES DE RESIDUS. 
 

L’empresa a legalitzar, al esser considerada posseïdora de residus Industrials, té les següents 

obligacions i responsabilitats: 

- Codificar i classificar els residus segons el Catàleg europeu de residus (CER) 

- Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les 

determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC).  

- Estar inscrits al Registre de productors de residus industrials si és que l'activitat de 

l'empresa ho requereix. 

- Formalitzar correctament la Declaració anual de residus industrials, en els casos que 

sigui necessari. 

- Formalitzar les fitxes d'acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels 

diferents residus. 

- Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de 

transportistes i amb autorització específica per al residu, en els casos que sigui 

necessari. 

- Informar al transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les 

característiques i els perills dels residus que ha de transportar i sobre el mètode 

d'actuació en cas d'accident. 

- Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents:  

o el codi segons el CER 

o l'origen de producció (procés, causa...) 

o la descripció  

o gestió que es realitza amb cada residu:  

 destinatari i data de sortida (si s'escau) 

 documentació utilitzada (FA, FS...) 

 transportista  

Aquest registre serveix de base per omplir les dades de la Declaració anual de residus 

Industrials, tràmit explicat als següents apartats.  
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5. REGISTRE DE PRODUCTORS O POSSEÏDORS DE RESIDUS 

INDUSTRIALS 
 
 
És el registre de Productors o Posseïdors de Residus Industrials on s’emmagatzemen les dades 

d’identificació dels productors de residus industrials. 

Cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s’utilitza per formalitzar 

qualsevol documentació de gestió de residus. El format d’aquest codi és: P-#####.#. 

 

L’empresa, al ser de nova implantació, s’haurà de donar d’alta al registre de la Junta de Residus 

de Catalunya. Per tal de donar-se d’alta, s’han de seguir les següents pautes: 

 

i) Formalitzar el model de sol·licitud d’alta preparat a tal efecte (model A-1) i 

presentar-lo a les oficines de la Junta de Residus o a les delegacions territorials del 

Departament de Medi Ambient. 

 

ii)  Abonar la taxa corresponent. 

 

iii)  Recollir i conservar l’exemplar del model de sol·licitud en què ja s’ha fet constar el 

codi de productor assignat. 

 

Aquest codi s’ha d’utilitzar com a identificació de l’empresa davant la Junta de Residus per a 

qualsevol tràmit i/o consulta.  
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6. RESPONSABLE DELS RESIDUS INDUSTRIALS 
 
 

Els productors o posseïdors de residus industrials han de designar un responsable dels residus.  

Aquest ha de ser comunicat a la Junta de Residus i exerceix les funcions següents: 

 

- Fer d’interlocutor davant la Junta de Residus i trametre-li la informació exigida en la 

normativa sobre residus. 

 

- Controlar el circuit dels residus des del seu origen fins a la seva gestió, 

 

- Vigilar el compliment de les disposicions aplicables a la gestió dels residus controlant 

especialment el centre de producció, informant dels defectes observats i formulant 

propostes sobre les mesures a prendre per solucionar-los. 

 

- Promoure en la seva empresa l’adopció de tecnologies netes i l’aplicació dels principis 

de minimització i valorització dels residus. 

 

- Portar al dia el registre de residus. 

 

- Garantir l’exactitud de les dades i de les anàlisis sobre els residus. 
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7. DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS 
 
La Declaració anual de residus industrials és l’acreditació documental de les dades dels residus 

produïts per cada centre de producció en el període d’un any natural. Els productors de residus 

industrials han de presentar a la Junta de Residus, dins del primer trimestre de cada any, la 

Declaració anual de residus industrials corresponent a l’any anterior. 

A la Declaració, s’han de detallar les dades reals de producció de residus generats l’any 

immediatament anterior amb la gestió donada, així com les dades generals de l’empresa, les 

dades del centre de producció i les dades de l’activitat (processos industrials, primeres matèries i 

productes obtinguts). 

Les dades generals de l’empresa i les dades relatives als residus produïts tenen caràcter públic. 

Les que fan referència als productes obtinguts, la descripció dels processos seguits i les primeres 

matèries i productes auxiliars utilitzats són confidencials (si així ho desitja el productor) i només 

es podran difondre de forma estadística i agregada. 

Cada any, la Junta de Residus envia a totes les empreses donades d’alta al Registre de 

Productors de Residus Industrials els formularis a emplenar. Un cop s’han formalitzat 

correctament, han d’enviar-se a les oficines centrals de la Junta de Residus o a les delegacions 

territorials del Departament de Medi Ambient . 

El productor o posseïdor de residus industrials pot sol·licitar a la Junta de Residus l’expedició 

de certificacions sobre les dades corresponents a les seves declaracions anuals. 

 

COMERCIAL D’AUTOMÒBILS GALERA S.L., com a empresa posseïdora de residus, tindrà 

el deure de presentar la declaració anual de residus dins del primer trimestre del 2010, any en 

que ja estarà a plè funcionament. 
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8. RESIDUS GENERATS AL TALLER DE REPARACIÓ 

D’AUTOMÒBILS 
 
Residus previstos derivats del desenvolupament de l’activitat : 

 

Tipus de residu 
Codi 

(CER) 

Quantitat 
diària 

(kg/dia) 

Producció 
anual  

(Tn/any) 
Olis de motors 13.02.08 3 l/dia 0,66 
Envasos contaminats 15.01.10 0,06 0,013 
Filtres, draps bruts 15.02.03 0,07 0,015 
Pneumàtics fora de servei 16.01.03 0,9 0,2 
Líquids de fre 16.01.13 0,05 l/dia 0,02 
Metalls fèrrics 16.01.17 3,15 0,7 
Plàstic 16.01.19 0,45 0,1 
Vidre 16.01.20 0,05 0,02 
Bateries 16.06.01 0,8 0,18 
Paper i cartró 20.01.01 0,68 0,15 
Líquid anticongelant 16.01.14 0,08 l/dia 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  



 
PROJECTE FI DE CARRERA José Angel Galera Linares 

 
 
 
 
9. SIGNIFICAT I BENEFICIS DE MINIMITZAR ELS RESIDUS 
 

Minimitzar residus vol dir: 

1. Reduir la quantitat i/o perillositat dels residus generats  

2. Reciclar en origen (dins de fàbrica) els residus generats  

Aquest és l'ordre de prioritat en la selecció de mesures de minimització, és a dir, en primer lloc 

cal considerar aquelles mesures que aconsegueixen la reducció de la quantitat i/o perillositat 

generada, i en segon lloc per aquelles que aconsegueixen el reciclatge en origen. 

Existeixen múltiples opcions per minimitzar els residus, algunes poden suposar una inversió 

important i d’altres tan sols un canvi d’hàbits. Una classificació genèrica podria ser la que es 

presenta a la figura. 

 

 
 

 

Alguns exemples de minimització de residus poden ser: 

 

- Substituir matèries primeres per d'altres de menys contaminants 

- Introduir noves tecnologies més eficients en el procés productiu 

- Aplicar Bones Pràctiques ambientals 

- Desenvolupar productes nous i millores en els productes integrant criteris ambientals 

(Ecodisseny) 

- Una vegada ja s'ha generat el residu, intentem reciclar-lo en origen 
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La minimització de residus significa menys contaminació i més beneficis. Cada actuació de 

minimització implica una reducció en el consum de matèries primeres i recursos (aigua i 

energia), i es reflecteix directament en el balanç econòmic d'una empresa. Així doncs, el medi 

ambient constitueix també una oportunitat/element de competitivitat per a els empreses. 

10 raons per minimitzar residus: 
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10. CAUSES I EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL 
 
Tot seguit farem un resum de les causes i efectes més comuns de la contaminació del sòl, així 

com consells de bones pràctiques per a evitar-ho 

 
 
Causes 

1 Emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials  

2 Abocaments incontrolats de residus 

3 Runa industrial 

4 Bidons soterrats 

5 Emmagatzematge incorrecte de productes o residus 

6 Accidents en el transport de mercaderies 

7 Fuites en tancs o operacions deficients 

8 Abocaments incontrolats d'aigües residuals 

9 Ús incorrecte de pesticides i/o adobs 

10 Clavegueram antic en mal estat 

11 Antics enterraments de residus 

12 Deposició de contaminants atmosfèrics 
    

Efectes 

1 Contaminació de les aigües superficials 

2 Contaminació de les aigües subterrànies 

3 Contaminació dels sediments del riu 

4 Evaporació de compostos volàtils 

5 Contaminació de l'aire interior d'habitatges 

6 Utilització d'aigua contaminada per a l'abastament 

7 Ingestió de terra contaminada 

8 Ús recreatiu d'aigües superficials contaminades 

9 Perills en excavacions 

10 Contaminació d'hortalisses i animals de granja a causa de la utilització d'aigües subterrànies 
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Per a evitar els efectes de la contaminació dels sòls, s’han de prevenir les causes que fan això 

possible. Una manera de fer-ho es mitjançant la divulgació de les anomenades “Bones 

Practiques”, fent que totes les persones es conscienciïn dels perills de contaminar la terra on 

vivim. Alguns exemples d’actuacions que s’exposen a la il·lustració anterior, amb objectiu 

d’eradicar la contaminació del sòl, són: 

- (A) Dipòsit controlat de residus 

- (B) Indústries amb mesures de prevenció i protecció adequades. 

- (C) Xarxes noves de clavegueram 

- (D) Depuradora d’aigües residuals 

- (E) Bassa d’emmagatzematge de purins. 
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11. ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS 
 

Tot seguit procedirem a elaborar l’estudi de minimització de residus perillosos. Utilitzarem el 

programa GEMRE Client, a la disposició de qualsevol persona a la pàgina de l’agencia catalana 

de residus. (www.arc.cat)  

Per a l'elaboració correcta de l'estudi, les empreses han de seguir els passos següents: 

1. Identificació dels residus perillosos generats  

2. Identificació dels productes/béns que generen els residus perillosos  

3. Quantificació dels residus perillosos i dels productes/béns associats  

4. Identificació i selecció de mesures per minimitzar els residus descrits  

5. Avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de la/les mesura/es seleccionada/es  

6. Estimació dels residus i els productes/béns associats que es generaran en els propers 

quatre anys.  

La identificació i selecció de mesures de minimització és el punt clau en l'elaboració dels 

estudis de minimització. 
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ESTUDIS DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS 

DADES ADMINISTRATIVES 

Codi productor 
P- 49667.1 

NIF 
B- 67.779.776 

Nom de l'empresa 
COMERCIAL D'AUTOMÒBILS GALERA, S.L. 

Codi CCAE 
50101, 50200  Annex 

IIAA 
III Epígraf 

IIAA 
12.19b 

Emplaçament del centre productor Dades del responsable de l'estudi de minimització 

Carrer MARESME Nom JOSE ANGEL 

Número 
10 

Cognoms 
GALERA LINARES 

Població 
LA GARRIGA 

Càrrec 
RESPONSABLE DE RESIDUS 

Codi postal 
08530 Telèfon de 

contacte 
637044343 

Telèfon de 
l'empresa 

93 871 49 49 Adreça 
electrònica

jose.angel.galera@estudiant.upc.edu 

Observacions "Els productes acabats" en aquesta activitats són els AUTOMÒBILS REPARATS. S'ha de dir que no tots 
consumeixen la mateixa quantitat de matèries primeres ni produeixen els mateixos residus a l'esser 
reparats, així com el temps dedicat també pot variar...  

Data d’elaboració 
de l’estudi 

13/11/2008 09:12 

Signatura del responsable de 
l’estudi de minimització 
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DADES GENERALS SOBRE MINIMITZACIÓ 

Antecedents 

Descripció d'actuacions de minimització realitzades amb 
anterioritat, i que vulgueu destacar : 

No s'han realitzat actuacions de minimització amb anterioritat, 

ja que l’activitat es de nova implantació. 

  

  
Aquest és el primer estudi de minimització presentat per la vostra empresa? (Sí/ No) 

Sí 

Compromisos de minimització de l'anterior estudi de 
minimització. Indiqueu-ne el grau de compliment i les causes:

 

  

Previsions 

Inversió global prevista (€) 2000 € Any previst de finalització de la/es 
implantació/ns 2009 

Actuacions genèriques de minimització (no afecten a un 
residu en particular) 

   

 Establiment de canals de comunicació dins l'empresa 

 Formació i sensibilització dels treballadors  

 Implantació de procediments de càrrega i descàrrega 
de matèries primeres, productes i residus  

 Implantació de procediments de neteja d'equips i 
instal·lacions  

 Implantació d'un procediment d'actuació en cas de 
vessament de productes  

 Política de compres amb criteris ambientals  

 Revisió periòdica de l'estat d'envasos i contenidors de 
matèries primeres, productes i residus  

 Sistema de gestió dels estocs 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 
Descripció CER  del residu perillós Metalls ferrosos Codi CER del residu 160117 
Descripció del residu Peces metàl·liques inservibles i parts de carrosseria fora de servei. 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
No es realitza minimització. Residu inert. Retira gestor 

Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,7  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,710 tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009)
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,710  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,715  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,72  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012)
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 
Descripció CER  del residu perillós Líquids de frens (PERILLÓS) Codi CER del residu 160113 
Descripció del residu Líquids de frens retirats de vehicles, per manteniment o final de vida útil 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
No es minimitza aquest residu. Retira gestor autoritzat. 

Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,02  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,02  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009)
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,025  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,025  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,025  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012)
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 
Descripció CER  del residu perillós Bateries de plom (PERILLÓS) Codi CER del residu 160601 
Descripció del residu Bateries descarregades o malmeses, canviades per noves al fer el manteniment 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
S'intentarà tornar-les a carregar i allargar la seva vida útil. Es minimitza lleugerament 

aquest residu. Retira gestor 
Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,18  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,17  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009) 
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,16  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,15  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,15  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012) 
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 

Descripció CER  del residu perillós 
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja 

i roba protectora diferents dels especificats en el 

codi 150202 

Codi CER del residu 150203 

Descripció del residu Filtres d'aire, draps, roba i guants bruts 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 

Els draps es reutilitzen tantes vegades com sigui possible. Retira el gestor. Els filtres 

d'aire moltes vegades es poden netejar amb aire comprimit, un cert nombre de vegades i 

depenent del seu estat. 
Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,015  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,015  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009) 
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,014 tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,015  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,015  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012) 
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 

Descripció CER  del residu perillós Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i 

lubricants (PERILLÓS) 
Codi CER del residu 130206 

Descripció del residu Olis lubricants bruts de motors de combustió interna alternatius.  

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
No es minimitza aquest residu. Retira gestor CATOR SA 

Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,66  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,665  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009) 
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,67  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,67  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,68  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012) 
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 
Descripció CER  del residu perillós Paper i cartró Codi CER del residu 200101 
Descripció del residu Paper i cartró procedent dels embalatges dels recanvis utilitzats a l'activitat 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
No es minimitza aquest residu, retira gestor. Es preveu adquirir una compactadora de 

cartró, si el volum de pes de residu augmenta, a valorar.. 
Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,15  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,15  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009)
501 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,15  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,15  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

acabats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,15  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012)
515 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 
Descripció CER  del residu perillós Plàstics Codi CER del residu 200139 
Descripció del residu Residus de plàstic, normalment d'embalatge de peces noves. 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
No es minimitza aquest residu, retira gestor. Es preveu adquirir una compactadora de 

plàstic, si el volum de pes de residu augmenta, a valorar.. 
Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,1  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,1  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009) 
501 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,1  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,1  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

acabats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,1  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012) 
515 Vehicles 
acabats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 

Descripció CER  del residu perillós 
Envasos que contenen restes de substàncies 

perilloses o estan contaminats per aquestes 

(PERILLÓS) 

Codi CER del residu 150110 

Descripció del residu 
Envasos amb desperdicis de lubricants, anticongelant i altres hidrocarburs 

contaminants 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
S'intenten reutilitzar tantes vegades com sigui possible abans de procedir al seu 

reciclatge. Retira gestor 
Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,03  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,03  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009)
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,03  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,03  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.)  

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,03  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012)
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 

Descripció CER  del residu perillós Anticongelants que contenen substàncies 

perilloses (PERILLÓS) 
Codi CER del residu 160114 

Descripció del residu Residus d'anticongelant que ja no es poden aprofitar. 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
S'intenta reutilitzar sempre que sigui possible, retira gestor. 

Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,1  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,1  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009)
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,1  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,1  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.)  

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,1  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012)
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.)  
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 
Descripció CER  del residu perillós Pneumàtics fora d'ús Codi CER del residu 160103 
Descripció del residu Pneumàtics desgastats o altres, que han arribat a la fi de la seva vida útil 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
Retira gestor. En molts cassos, el gestor els reutilitza per a un procés de recauchutat. 

Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada (ton) 
0,2  tn 

Quantitat anual de producte/s fabricat/s 
500 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista (2009) 
0,2  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2009)
501 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2010) 
0,21  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista  (2010)
510 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2011) 
0,21  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista (2011) 512 Vehicles 

reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista (2012) 
0,21  tn 

Quantitat anual de productes fabricats prevista (2012)
515 Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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QUANTIFICACIÓ DE LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS PREVISTA 

Descripció CER  del residu perillós Vidre Codi CER del 
residu 

200102 

Descripció del residu 
Residus de vidre d'automòbils, normalment per trencament, però tot i que alguns es 

canvien per deteriorament 

Descripció del/s producte/s associat/s a 

la generació del residu 
Vehicles automòbils 

Descripció de l’actuació/ns prevista/es 

per minimitzar aquest residu 
No es minimitza aquest residu, retira el gestor corresponent  

Altres efectes ambientals i econòmics 

associats a l’actuació de minimització 

prevista 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA ( ANY 2009) 

Quantitat anual de residu generada 
(ton) 

0,02  tn 
Quantitat anual de producte/s fabricat/s 

500 
Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

PREVISIONS DE GENERACIÓ 

Quantitat anual de residu prevista 
(2009) 

0,02  tn 
Quantitat anual de productes fabricats prevista 
(2009) 

501  
Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista 
(2010) 

0,021  tn 
Quantitat anual de productes fabricats prevista  
(2010) 

510  
Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista 
(2011) 

0,021  tn Quantitat anual de productes fabricats prevista 
(2011) 

512  
Vehicles 
reparats 
(aprox.) 

Quantitat anual de residu prevista 
(2012) 

0,021  tn 
Quantitat anual de productes fabricats prevista 
(2012) 

515 
Vehicles 
reparats 
(aprox.) 
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12. INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ 
 

A partir del que estableix el RD 9/2005, els diferents informes que han de presentar els titulars 

de les Activitats Potencialment Contaminants del sòl consisteixen en un únic tipus d’informe 

que es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en 

matèria de residus i substàncies perilloses i que no suposa l’obligació de realitzar cap tipus 

d’assaig o d’anàlisi específic. 

L’objectiu principal és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat 

que es produeixin o s’hagin produït contaminacions significatives del sòl on s’emplaça o s’ha 

emplaçat l’APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l’informe tota aquella 

informació complementària que considerin convenient per a una millor valoració de la situació 

del sòl. 

Tal i com indica el RD 9/2005, l’abast i contingut mínim queden recollits a l’annex II de 

l’esmentada norma. 

No obstant, per facilitar el treball de realització i la seva presentació, a nivell de Catalunya es 

proposen dues modalitats segons: 

 Tipus de formulari: Ordinari o Simplificat 

 Forma de presentació:  

- Presentació telemàtica mitjançant una aplicació accessible des d’Internet 

- Presentació del formulari en format paper 

L’elecció del tipus de formulari (ordinari o simplificat) és en funció del tipus d’activitat que es 

realitza a la instal·lació segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE’93 

Rev 1). En el document  “LLISTAT CCAE APC TIPUS FORMULARI “, que es por trobar a la 

web de l’Agència Catalana de Residus, es pot observar el tipus de formulari segons el CCAE’93 

Rev1 de les APC’s de l’annex 1 del RD 9/2005. Tota APC’s l’activitat de la qual no estigui 

inclosa en l’annex 1 del RD 9/2005 podrà utilitzar el formulari simplificat. 

L’activitat de reparació de vehicles de motor podrà utilitzar l’informe simplificat, segons el 

llistat esmentat anteriorment. 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 
 

 

L’objecte d’aquest annex és calcular una estructura tipus marquesina, a instal·lar en el pati sense 

ús d’un edifici industrial dedicat a la venda i reparació d’automòbils, situat al Polígon Industrial 

Can Terrers, al Carrer Maresme, núm. 10 del municipi de La Garriga. 

 

Aquesta estructura estarà destinada a l’emmagatzematge de residus banals produïts per 

l’empresa. S’ha de dir que per raons d’espai i per a facilitar la recollida dels residus, aquest 

disseny podria ser vàlid i de gran utilitat. L’objectiu principal es aprofitar el pati sense ús de la 

façana sud de l’edifici per emmagatzemar residus banals, que es poden ubicar a l’exterior però 

es necessària per normativa algun tipus de coberta que garanteixi l’estat d’agregació d’aquests. 

     

Està previst instal·lar-la una vegada s’hagin solucionat tots els tràmits legals referents a 

l’obertura i posada en funcionament de l’activitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  



 
PROJECTE FI DE CARRERA José Angel Galera Linares 

 
 
 
2. SUSTENTACIÓ DE L’ESTRUCTURA 
 

 

2.1. PREPARACIÓ DEL TERRENY I FONAMENTACIÓ 

 

Primerament, es portarà a terme el replanteig del terreny on es marcaran els eixos dels 

fonaments, per després iniciar les excavacions dels fonaments i les bigues de lligat. El terreny 

sobre el que es treballarà esta pavimentat de formigó, amb una capa de gruix de 25cm. 

 

El mecanitzat del terreny per realitzar els fonaments i les bigues de lligat haurà de seguir les 

especificacions del plànol/s de fonamentació, on es detalla la ubicació i dimensions d’aquestes. 

 

Abans de començar els fonaments, el subcontractista encarregat de l’estructura metàl·lica haurà 

de lliurar les plaques d’ancoratge junt amb els perns d’ancoratge, seguint les indicacions 

descrites en el plànols que faci referència a la ubicació de plaques d’ancoratge. Una vegada 

realitzada la fonamentació, es durà a terme el replanteig de les plaques, fent pujar o baixar 

aquestes per tal de corregir el petit error que s‟hagi pogut originar en la col·locació. 

 

Per als fonaments, s‟han escollit sabates individuals i centrades per a cada pilar. 

 

Característiques dels materials:  

 

- Formigó HA-25  

- Formigó de neteja HA-20  

- Acer armadures B 400 S  

 

Segons les dades obtingudes del terreny de la parcel·la, mitjançant estudi geotècnic elaborat per 

una empresa especialitzada, hem de considerar una tensió admissible de 2 Kp/cm2. 
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2.2. PLAQUES D’ANCORATGE 

 

Les dimensions de les plaques d’ancoratge són funció de la sol·licitació que transmet el pilar i la 

tensió admissible del formigó dels fonaments. En aquesta obra, degut a les sol·licitacions 

obtingudes i de cara a obtenir unes dimensions de placa raonables s’utilitzaran plaques d’acer 

laminat de qualitat S275, amb un límit elàstic de 2750 Kg/ cm2.  

 

En quant als perns s’ha adoptat una qualitat B 400 S, amb un límit elàstic de 4000 Kg/ cm2.  

Dotarem els perns de doble femella i doble volandera, de qualitat 8.8 per, una vegada situades 

les plaques, poder-les orientar.  

 

Degut a que els dos pòrtics tenen les mateixes sol·licitacions, s’ha dimensionat una placa comú 

per als dos pilars de l’estructura, tal i com es pot comprovar en els plànols. 
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3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ESTRUCTURA 
 

 

L’estructura serà de tipus marquesina, construïda amb perfils metàl·lics laminats de qualitat 

S275. Constarà de dos pòrtics iguals, tal i com es mostra a la següent figura, separades entre ells 

una distància de 5 metres.   

 

 

 
Figura 1: Estructura metàl·lica tipus marquesina (METAL 3D) 

 

 

Estarà formada per pilars amb dintells en voladís com es mostra a la següent figura. La llargada 

dels total dels voladissos cobrirà una llargada horitzontal de 7 metres. Les altures y altres cotes 

estan especificades als plànols corresponents.  

Tant la coberta com els dintells tenen una inclinació de 10º. 

A continuació es descriuran els elements d’aquesta estructura. 
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3.1. PILARS 

 

Els pilars estan calculats amb perfil IPE 200, i es preveu que vagin soldats pel seu peu a una 

placa metàl·lica, aquesta anclada mitjançant perns a la cimentació. Degut a les baixes 

sol·licitacions en la base del pilar, no seran necessàries carteles. 

Comptarem amb un total de dos pilars, amb una alçada de 2,7m.  

. 

 

3.2. DINTELLS 

 

Cada pòrtic constarà de dos dintells.   

 

- Dintell llarg, de 4,06m de longitud inclinat 10º, que cobrirà una superfície horitzontal 

de 4 metres. Estarà construït de perfil de secció variable, tipus PVS 200x10x8, amb el 

cantell a soldar a pilar de 280mm i cantell en voladís de 80mm. 

 

- Dintell curt, de 3,05m de longitud inclinat 10º com l’anterior, que cobrirà una superfície 

de 3 metres. Estarà construït, igual que l’anterior, de perfil de secció variable, tipus PVS 

200x10x8, amb el cantell a soldar a pilar de 280mm i cantell en voladís de 80mm.  

 

La variació de secció del perfil dels dintells es farà igual, per guardar els criteris estètics i a 

petició del client.. Comptaran, per evitar fallides de torsió i d’abonyegament del perfil, amb 

rigiditzadors cada metre. 

 

 

3.3. CORRETGES 

 

Per a les corretges utilitzarem perfils laminats metálics, del tipus tubulars quadrats, per 

qüestions d’estética i de pès propi. Les mides del perfil serán 50x50x2. L’estructura comptarà 

amb 7 corretges distribuïdes segons els plànols. Tindran una llargada de 5,5m 

 

Les corretges tindran com a funció principal la subjecció de la xapa de la coberta. 
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3.4. COBERTA 

 

La nostra coberta serà de tipus simple, de xapa metàl·lica de perfil trapezoïdal, fabricada d’acer 

laminat en fred base Zn 275, subministrada pel fabricant HIANSA, SA..  

 

 

 

 

La coberta descansarà sobre les 7 corretges de perfil quadrat. 

Aquesta planxa tindrà un acabat d’imprimació i prelacat amb pintures tipus silicona polièster, de 

color vermell. La composició de les pintures fa que aquest producte compti amb una bona 

durabilitat als agents atmosfèrics, combinant la resistència i durabilitat de l’acer amb les 

propietats anticorrosives d’aquest tipus de pintura. 

Els avantatges de la xapa conformada son indubtables per el baix pes , resistència mecànica 

notable, facilitat de transport i manipulació, economia de muntatge i grans possibilitats 

estètiques (gran varietat d’acabats y recobriments: galvanitzat, prelacat (gran varietat de colors), 

aluzinc, etc... 

 

 

3.5. UNIONS 

 

Els pilars, dintells i corretges es tallaran i es prepararan al taller corresponent, per tal de facilitar 

el treballs i el transport a l’obra. En les unions de taller es realitzaran mitjançant soldeig elèctric 

automàtic per arc en atmosfera gasosa i amb fil elèctrode fusible, de gran rendiment en el taller 

o en condicions en les quals es puguin evitar les corrents d’aire.  
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La realització dels cordons s’efectuarà en posició horitzontal, sempre que sigui possible 

 

En les unions d’obra, s’utilitzarà el procediment de soldeig elèctric manual amb elèctrode 

fusible bàsic revestit. Els treballs de soldeig s’hauran de protegir de les condicions climàtiques 

adverses (vent, pluja, neu,...), posposant els treballs en el moment en que la temperatura sigui 

propera als 0 ºC, per tal d’evitar un refredament excessivament ràpid de la soldadura, motiu que 

seria la causa de porositats en la soldadura. 

 

La coberta de xapa serà unida a les corretges mitjançant cargols autoroscants, amb les seves 

corresponents volanderes de goma, que aporten una correcta fixació a la vegada que impedeixen 

filtracions.  

 

 

 

3.6. SANEJAMENT 

 

Al ser una estructura simple, de dimensions reduïdes i per a un ús de emmagatzematge de 

residus inerts, no es preveu la instal·lació de canalons per a regular les aigües provinents de la 

pluja. 

Les aigües pluvials cauran directament de la coberta de xapa a la superfície del pati, que estarà 

dotada d’unes reixetes adequades per a l’evacuació de les aigües.  

 

 

 

3.7. TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE L’ESTRUCTURA 

  

 

Com a conseqüència de la inestabilitat molecular de l’acer, tenim la necessitat de protegir-lo en  

front als agents de la oxidació i de la corrosió.  És per això, que pilars i dintells hauràn d’estar 

provists, prèviament, d’un xorrejat, tractament superficial amb la finalitat de desengreixar i 

deixar-los lliure d’òxids i d’altres impureses. Després del xorrejat es procedirà a donar dues 

capes d’imprimació més dues d’esmalt, obtenint un acabat blanc. 
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4. MATERIALS A UTILITZAR PER A LA  
     CONSTRUCCIÓ DE L’ESTRUCTURA  

 
 

 

A continuació descriurem els materials utilitzats per a realitzar aquesta estructura. 

 

Acer laminat 

Els elements estructurals primaris i secundaris d’aquesta estructura seran d’acer laminat. Segons 

la normativa, disposem de diversos tipus d’acers laminats, segons les propietats mecàniques 

finals. 

 
 

 

L’acer escollit serà el S235JR, ja que per les característiques de la nostra estructura creiem que 

el límit elàstic i les tensions de ruptura d’aquest són suficients. 

El límit elàstic considerat per el càlcul dels elements de l’estructura metàl·lica són els que 

estableix la normativa del CTE DB-SE “Seguridad estructural acero” en l’apartat de materials:  

 

- Acer S 275 JR        2750 kg/cm2 
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Acer corrugat 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat, el qual figura explícitament en els plànols del 

projecte.  

El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó és de 5100 

kg/cm2, definició del qual es pot trobar als criteris que fixa l’article 31, apartat 2, de la 

instrucció EHE. 

Els filferros corrugats tal com els B 500 T queden limitats segons la EHE a malles 

electrosoldades i elements no estructurals tal com cèrcols de subjecció o muntatge. 

 

Característiques comuns de tots els acers  

- Mòdul d’elasticitat E: 210.000 N/mm2  

- Mòdul de rigidesa G: 81.000 N/mm2  

- Coeficient de Poisson ν: 0,3  

- Coeficient de dilatació tèrmica α: 1,2·10-5 (ºC)-1  

- Densitat ρ: 7.850 kg/m3  

 

Formigó 

S’utilitza tan per a la realització d’elements resolts amb formigó armat. Els formigons es 

tipifiquen a efectes de la normativa EHE amb el següent format: 

 

T – R / C / TM / A 

 

On: 

T: indicatiu que serà HM per el formigó en massa, HA per el formigó armat i 

HP per el formigó pretensat 

R: resistència característica 

C: lletra inicial del tipus de consistència 

TM:  tamany màxim de l’àrid en mil·límetres 

A: designació de l’ambient 

 

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la instrucció 

EHE a l’article 39, la qual té un mínim de 25 N/mm2 per el formigó armat. 
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5. MEMÒRIA DE CÀLCUL  
 

 

5.1. INTRODUCCIÓ 

 

El càlcul de l’estructura metàl·lica s’ha realitzat mitjançant un programa informàtic especialitzat 

en aquest tipus de càlculs, usat durant la carrera d’enginyeria, anomenat METAL 3D i 

CYPECAD, de la casa CYPE Ingenieros, el qual funciona en el sistema operatiu Windows,  

 

Aquest programa es basa en el càlcul d’estructures tridimensionals (3D), on per poder introduir 

les càrregues, s’ha d’haver dissenyat prèviament l’estructura, la qual s’ha dissenyat amb aquest 

mateix software. 

 

La introducció i consulta de dades es realitza de forma gràfica, és a dir, es treballa sobre 

l’estructura, el que permet una millor visualització del que s’està fent. El programa ens permet 

utilitzar qualsevol tipus de material per a els perfils i aquests es defineixen a partir de les seves 

característiques mecàniques i geomètriques, ja que METAL 3D disposa de biblioteques de 

diferents perfils i materials. El programa considera un comportament elàstic i lineal dels 

materials.  

 

METAL 3D ens permet l’aplicació de diverses tipologies de càrregues: Uniformes, puntuals, 

triangulars, trapezoïdals, increments de temperatura i moments, on aquestes les podem aplicar 

en qualsevol direcció sobre el perfil.  

 

En quan a nusos, el programa ens permet, també, diverses tipologies, tals com: Unions 

articulades, encastades, encastades parcialment, etc. METAL 3D també crea hipòtesis de 

càrrega amb les que calcular l’estructura. Disposa de cinc tipus de càrregues o naturaleses, com 

són:  

· Pes propi  

· Sobrecàrregues  

· Vent  

· Sisme  

· Neu  
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A partir d’aquestes hipòtesis el programa realitzarà tot tipus de combinacions on calcularà la 

més desfavorable. 

Les comprovacions dels càlculs d’aquesta estructura s’han realitzant mitjançant procediments 

apresos a les assignatures de Resistència de Materials i Estructures, cursades durant la carrera. 

 

 

 

5.2. ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL 

 

 

Per a avaluar les accions que influiran en el comportament estructural de la marquesina a 

fabricar, s’ha tingut en compte la normativa CTE DB-SE AE ‘Acciones en la edificación’.  

 

En base a aquesta normativa, s’han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues de neu i 

les accions del vent, que es detallen a continuació. 

 

 

5.2.1. Accions permanents 

 

Són les càrregues produïdes pels pesos dels elements constructius que graviten sobre 

l’estructura, les quals actuen en tot instant sobre la construcció en posició constant.  

La seva magnitud pot ser constant (com el pes propi dels elements constructius) o no (com les 

accions reològiques), però amb variació despreciable o tendint monòtonament fins a un valor 

límit. 

 

 

5.2.1.1. Pes propi 

 

El pes propi a tenir en compte és el dels elements estructurals: dintells, corretges i coberta. 

Per a la determinació del pes propi de l‟estructura, el METAL 3D la genera automàticament, 

gràcies a les biblioteques de materials que té introduïdes.  
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Per a les càrregues permanents degudes als materials i elements constructius utilitzats, s‟han 

utilitzat com a referència els que apareixen a les taules C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 de la 

normativa referida, i en el seu defecte, les trobades en els catàlegs dels fabricants, dels que 

destaquem:  

 

Xapa Trapezoidal       4Kp/m2 

Corretges 50x50x2     3Kp/m 

 

Metalls:  

· Acer 77,0 a 78,5 kN/m3  
 

 
Al tractar-se d’una estructura en forma de pòrtics, les càrregues aplicades són del tipus 

uniforme, com podem observar en la figura 2, que representa l’àrea de sol·licitació dels dos 

dintells de l’estructura. Aquesta àrea d’acció es igual per als dos dintells.  

 
Figura 2: Area de sol·licitació dels dintells de l’estrcutura 

 

 

S’ha de dir que la xapa vola 25cm vers l’esquelet de l’estructura, valor que es desprecia ja que 

per seguretat, totes les càrregues que actuen estaran ponderades a l’alça, obtenint un extra de 

seguretat i arrodonir números. 
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Càrregues permanents sobre dintell: 

Recolzat als dintells, tenim les corretges de 50x50x2 y la xapa trapezoïdal de coberta. 

 

Càrrega Pes Xapa =  (4Kp/m2) · 2,75m  = 11Kp/m 

 

Càrrega Pes Corretges =  2,91 Kp/m = 3 Kp/m     

 

 

 (Q) permanents = (Q)Pes Xapa + (Q)Pes Corretges = 14Kp/m = 15Kp/m  

 

 

 

 

5.2.2. Accions Variables 

 

Són aquest tipus d’accions aquelles que poden arribar a actuar o no sobre l’edifici, com les 

degudes a l’ús o a les accions climàtiques. En el nostre cas particular, només inclourem les 

accions climàtiques, ja que la coberta no es transitable i per tant no tenim sobrecàrrega d’ús. 

 

 

5.2.2.1.  Sobrecàrrega de neu. 

 

La sobrecàrrega de neu en una coberta, és el pes de la neu que, en condicions climatològiques 

adverses,  pot acumular-se a sobre ella.  

Per a la determinació de la càrrega de neu, s’ha pres com a referència la Taula 3.7 del CTE DB-

SE AE per trobar el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal (Sk) i 

l’apartat 3.5.2. ‘Coeficiente de forma’  per trobar el coeficient de forma (μ) de la nostra coberta.  

A continuació es mostra les dades obtingues a partir de les taules i apartats que ens permetran 

solucionar l’equació per trobar la càrrega de neu en la nostra zona geogràfica:  

 

· Valor característic de la càrrega de neu     Sk = 0,60 kN/m2  

· Coeficient de forma μ = 1  
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Així doncs, resolvent l’equació:  

                                                    

qn = μ · Sk 

 

Obtenim una sobrecàrrega de neu de      Qn = 0,60 kN/m2 = 60Kp/m2 

  

S’ha considerat el valor de Sk = 0,60 kN/m2 tenint en compte que l’altitud del municipi de la 

garriga està entre els 200 i 300 m d’altitud topogràfica (251 en el nostre emplaçament) . Per a 

donar més seguretat hem optat per agafar els valors de càrrega en una altitud de 400m 

  

Pel que fa al coeficient de forma, s’ha triat μ = 1 tenint en compte que la nostra coberta no té 

impediments per al lliscament de la neu i té una inclinació menor de 30º. 

 

 

 

5.2.2.2. Acció del vent. 

 

Són les produïdes per el vent sobre els elements resistents. Per la seva determinació es considera 

que aquest actua horitzontalment sobre els elements resistents i amb una direcció que forma un 

angle de ± 10º respecte la horitzontal.  

El vent de velocitat v (m/s) produeix una pressió dinàmica de Qb (kN/m2) en els punts on la 

velocitat anul·la el seu valor.  

El valor bàsic de la pressió dinàmica del vent es pot obtenir amb l’expressió: 

 

     Qb = 0’52 ·  vb 
2 

 
 

La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot 

desplaçar-se i xocar contra un element resistent. Aquesta dada la trobem al CTE – Anejo D. 

Acción del viento.  

En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 

- Situació topogràfica   Normal  

- Alçada de coronació de l’estructura  13 metres  

- Densitat de l’aire δ   1,25 kg/m3  

- velocitat del vent vb    29 m/s  

58  



 
PROJECTE FI DE CARRERA José Angel Galera Linares 

 
 
 
 

Com la nostra estructura està formada a base de pòrtics, els esforços de les accions del vent es 

transmetran a través de càrregues uniformes a l’estructura metàl·lica formada per pilars i 

dintells. 

Les accions del vent als pilars s’han despreciat, degut a que l’estructura no compta amb 

tancaments laterals. El perfil escollit  per a per als pilars compleix per a aquest tipus de 

sol·licitacions. 

 

Amb les dades que tenim i amb els càlculs apropiats, obtenim els següents esforços: 

 

Dintell (Hipòtesi A) 

Q sobrevent = 0 

Q sotavent =  10 Kp/m2 · 2,75m = 27,5 Kp/m 

 

Dintell (Hipòtesi B) 

Q sotavent = 143Kp/m 

Q sotavent =  170,5Kp/m 

 
 
 
 
5.3. FONAMENTACIÓ 

 
 

Mentre que l’estructura metàl·lica la calculem amb l’ajuda del METAL 3D, per a la 

fonamentació utilitzarem el programa CYPECAD. Aquest programa es basa en el càlcul 

d’estructures de formigó, el qual s’utilitzarà per calcular les sabates de cimentació i les plaques 

d’ancoratge. 

 

 

5.3.1. Sabates de cimentació 

 

CYPECAD efectua el càlcul de sabates de formigó aïllat, essent totes les sabates a resoldre del 

tipus: Rectangulars centrades amb creixement en direcció del major moment  

Cada sabata pot cimentar un número il·limitat de pilars en qualsevol posició, però s‟ha optat per 

cimentar cada pilar amb una sabata independent, obtenint així els millors resultats. Les 
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càrregues transmeses per els pilars, es transporten al centre de la sabata, obtenint la seva 

resultant. Els esforços transmesos són els següents: 

 

 
 
N = Esforç Normal 

V = Esforç Tallant (en eix X i Y) 

M = Moment (en eix X i Y) 

T = Moment torsor (eix Z)   

P = Pes de la Sabata 

 

Els estats a comprovar per el programa són:  

· Tensions sobre el terreny  

· Equilibri  

· Formigó (flexió i tallant) 

 

Per el càlcul de les sabates s’han utilitzat els següents materials i característiques: 

  

· Acer:  

B 400 S (Control Normal)  

Límit elàstic: 4000 Kp/cm2  

 

· Formigó:  

HA-25 (Control Normal)  

Resistència característica: 250 Kp/cm2  
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· Formigó de neteja:  

HA-20  

Resistència característica: 200 Kp/cm2  

 

· Tensió admissible del terreny:  

2 Kp/cm2  

 

 

Aplicant els anteriors valors obtenim unes sabates armades, les quals es detallen a continuació: 

 
 

 
DIMENSIONS 

(mm) 

 
CANTELL 

(mm) 

 
ARMAT 

INFERIOR 

 
ARMAT 

SUPERIOR 

 
UNITATS 

 
  
2050x1150  

 
  
600  

 
  
X: 7Ø12c/18  
Y: 12Ø12c/18  
  

 
 
X: 7Ø12c/18 
Y: 
12Ø12c/18  

 
  

2 

 
 
 
 
5.3.2. Plaques d’ancoratge 

 
 

En el càlcul de les plaques d’ancoratge, el programa es basa en la hipòtesis de Bernoulli. Això 

implica suposar que la placa es manté plana front dels esforços a la que està sotmesa. Les 

comprovacions efectuades per el programa es basen en el formigó de la fonamentació, els perns 

d’ancoratge i la placa pròpiament dita amb els seus rigiditzadors si fossin necessaris:  

 

Comprovació sobre el formigó:  

Consisteix en verificar que en el punt més comprimit sota la placa no superi la tensió admissible 

del formigó.  

 

Comprovació sobre els perns:  

Cada pern es veu sotmès, en el cas més general a un esforç axil i un esforç tallant, avaluant-ne 

cadascun d’ells, de forma independent. El programa considera que les plaques d‟ancoratge que 
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estiguin a una certa alçada sobre la fonamentació, els perns podran treballar a compressió, fent-

se la corresponent comprovació a pandeig.  

 

CYPECAD ens permet adoptar la qualitat dels materials a emprar:  

 

· Plaques d’ancoratge  

Acer S 275 JR     Límit elàstic   2750 kg/cm2 

 

· Perns d’ancoratge  

Qualitat B400S (llis)   Límit elàstic: 4000 Kp/cm2  

 

A continuació es mostra una taula amb les dimensions de les plaques calculades: 

 
 

 
DIMENSIONS 

(mm) 

 
PERNS 

D’ANCORATGE 

 
CARTELES 

 
 UNITATS 

 
  
250x350x14  

 
  
4 Un. Ø16 Long 
400+112  
 

 
  

NO 
  

 
  

2 
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6. COMPROVACIÓ DELS CÀLCULS  
 
 

 

Tot seguit es realitzaran una sèrie de càlculs senzills i aproximats, els quals ens mostraran si els 

valors obtinguts pels programes METAL 3D i CYPECAD són correctes. 

 

 

 

6.1. COMPROVACIÓ DEL PILAR 

 

 

Per calcular si les dades obtingudes en el METAL 3D són correctes ens serà necessari l’axil 

característic N, dada que es pot extreure del mateix programa i el moment M produït a la base 

del pilar. El càlcul que es realitzarà es basarà en trobar la tensió de treball del perfil escollit.  

 

Agafarem coma a referència un dels pilars IPE –200, ja que els dos reben tots les mateixes 

sol·licitacions. Es tracta d’un perfil IPE – 200 de 2,7  metres de longitud, el qual, segons el 

METAL 3D, es seu axil a la base es de 1180 Kp i un moment M = 137100 Kp·cm. 

 

 

On: 

σt = tensió de treball (kg/cm2)  

N = axil sobre el perfil (kg)  

M = moment sobre el perfil (cm·kg)  

A = secció del perfil (cm2)  

w = coeficient de pandeig  

W = mòdul resistent (cm3) 

 

Per trobar el coeficient de pandeig haurem d’utilitzar la següent equació per després anar a 

buscar a el seu valor a taules. 
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On: 

Lk = longitud de pandeig del pilar  

i = radi de gir del perfil 

 

 

Lk = L· β       Lk = 270cm · 1 = 270cm 

 

On:  

β = 1 (empotrament – empotrament)  

L = longitud del pilar 

 

λ = 270cm / 8,26cm = 32,68 

 

Entrant el valor de λ a les taules obtenim un coeficient de pandeig w = 1,04 

 

σt = [ (1180Kp · 1,04) / 28,5cm ] + 137100 Kp·cm/ 194 cm3 = 749,76 Kp/cm2 

 

Per a ser vàlid, ha d’acomplir                                 

             σe = tensió límit elàstic S275 

 

Com es pot observar, la tensió de treball obtinguda és inferior a la tensió de límit elàstic 

d’aquest tipus d’acer i, per tant, es considera el perfil CORRECTE. 

 

 

 

6.2. COMPROVACIÓ DE LA FONAMENTACIÓ 

 

 

En el plànol de fonamentació l’estructura es disposa a base de sabates rígides individuals 

centrades per a cada pilar. Per tant, a continuació farem el dimensionat de la nostra sabata, amb 

unes dimensions de 2050x1150x600mm. 
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Les dades a extreure del METAL 3D són l’axil , l’esforç tallant i el moment del pilar que es 

transmet a aquesta sabata. Pel que fa al CYPECAD, necessitem saber el pes específic de 

formigó utilitzat, 2.500 kg/m3 i la geometria de la sabata. 

 

 

Comprovació al volcat 

 

Igualarem els moments estabilitzadors (M1)amb aquells que tendeixen a produir el volcat de la 

sabata (M2), tenint que acomplir-se: 

 

 

 

 

On: N = esforç axil (Kg)    

 a = costat sabata (cm) 

 P = pes propi de la sabata (Kg)    

           M = moment flector (m · Kg) 

 T = esforça tallant (Kg) 

            h = altura sabata 

 γ1 = coeficient de seguretat al volcat (1,5) 

 

 

Primer haurem de calcular el pes propi de la sabata:  

 

 2500 Kg/m3 · 2,05 · 1,15 · 0,6 = 3536,25 
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Tot seguit,  es comprova si es compleix la condició: 

 

M1= (1180 +3536,25) · 2,05 / 2 = 4834,16 Kp · m 

M2=  (1371 + 746 ·0,6) · 1,5 = 2727,9 Kp · m 

 

Per tant, es compleix la condició M1  ≥ M2  i podem donar com a vàlida la sabata. 

 

 

Compliment de sabata rígida 

 

Per calcular el cantell necessari perquè compleixi amb la condició de sabata rígida, s’ha 

d’aplicar una senzilla equació basada en la geometria de la mateixa, la qual es mostra en la 

següent il·lustració: 

 

  

 
 
On: 

h = cantell de la sabata 

vmax = distància des de l’eix al extrem de  

            la sabata 

 

Vmax = 205 / 2 = 102,5 cm 
 
2 · h = 2 · 60cm = 120 cm  
 

 
 

 
Segons els càlculs, es compleix la condició vmax< 2· h i, per tant, es compleix la condició de 

sabata rígida. 
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