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MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA PER LA SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA 
MUNICIPAL AMBIENTAL PER LA LEGALITZACIÓ D’UNA EMPRESA 
DEDICADA A L’EMMAGAZEMATGE D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE 
JARDINERIA 
 
Per: Barneto Otero, Marc 
 
Tutor: Iranzo, Francisco José 
 
 
Es tracta d’un projecte d’activitats per sol·licitar la llicència municipal ambiental 
d’una activitat d’emmagatzematge de materials fets de diferents tipologies de 
fusta utilitzats en jardineria. 
 
El contingut del projecte ve definit pel Reglament General de Desplegament de la 
Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. D’acord amb 
aquesta llei, l’activitat projectada està classificada com un annex II.2, activitats 
sotmeses al règim de llicència ambiental, ja que es tracta d’un magatzem de 
mercaderies amb una capacitat superior a 1000 m3 i una superfície superior a 
2000 m2, i té una càrrega de foc superior de 250.000 MJ. 
 
Està format per una memòria descriptiva on es detalla, entre d’altres dades 
pròpies d’un projecte d’aquest tipus, la tipologia i desenvolupament de l’activitat, 
les instal·lacions disponibles, les requerides. La memòria descriptiva va 
acompanyada dels annexos pertinents on es tracten determinats apartats amb 
major precisió. 
 
Els apartats tractats en els annexos són, les proteccions contraincendis 
necessàries pel tipus d’activitat a desenvolupar, la repercusió ambiental 
d’aquesta sobre el medi, les instal·lacions elèctriques necessàries, l’estudi de 
seguretat i salut, el pressupost de les instal·lacions, les normatives d’aplicació del 
present projecte i la documentació gràfica pertinent per al tipus de projecte 
elaborat.  
 
Paraules clau: projecte d’activitats; llicència municipal ambiental; annex II.2; 
emmagatzematge.  
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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA PARA LA SOLICITUD DE LA  LICENCIA 
MUNICIPAL AMBIENTAL PARA LA LEGALIZACIÓN DE UNA EMPRESA 
DEDICADA AL ALMACENAJE DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE 
JARDINERIA 
 
Por: Barneto Otero, Marc 
 
Tutor: Iranzo, Francisco José 
 
 
Se trata de un proyecto de actividades para solicitar la licencia municipal 
ambiental de una actividad de almacenaje de materiales hechos de distintos 
tipos de madera, usados en jardineria. 
  
El contenido del proyecto viene dado por el Reglamento General de Despliegue 
de la Ley 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administración Ambiental. De 
acuerdo con esta ley, la actividad proyectada está clasificada como un anexo 
II.2, actividades sometidas al régimen de licencia ambiental, ya que se trata de 
un almacenamiento de mercancías con una capacidad superior a 1000 m3, una 
superfície superior a 2000 m2 y tiene una carga de fuego superior a 250.000 MJ.  
 
Está compuesto por una memoria descriptiva en la que se detalla, entre otros 
datos propios de los proyectos de este tipo, la tipologia i desarrollo de la 
actividad, las instalaciones disponibles, las necesarias. La memoria va 
acompañada de los anexos oportunos donde se tratan determinados apartados 
con mayor precisión. 
 
Los apartados tratados en los anexos son, la protección contraincendios 
necesaria por el tipo de actividad a desarrollar, la repercusión ambiental de ésta 
sobre el medio ambiente, las instalaciones eléctricas necesarias, el estudio de 
seguridad i salud, el presupuesto de las instalaciones, las normativas de 
aplicación del presente proyecto i la documentación grafica correspondiente al 
tipo de proyecto elaborado.  
 
Plabras calve: proyecto de actividades; licencia municipal ambiental; anexo II.2; 
almacenaje.  
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DESCRIPTIVE TECHNICAL REPORT FOR THE REQUEST OF THE 
MUNICIPAL ENVIRONMENTAL LICENSE FOR THE AUTHORIZATION OF A 
COMPANY DEDICATED TO THE STORAGE OF GARDENING 
CONSTRUCTIVE ELEMENTS  
 
By: Barneto Otero, Marc  
 
Tutor: Iranzo, Francisco Jose  
 
 
It is a project of activities to request the municipal environmental license for an 
activity of storage of different types of wooden materials used in gardening.   
 
The content of the project comes defined by the general Regulation from the Law 
3/1998, about the Integral Intervention of the Environmental Administration. In 
agreement with this law, the projected activity is classified as an annexe II.2, 
activities submitted to the environmental license regime, as it is a store with a 
capacity over 1000 m3 and a surface over 2000 m2, and it also has a calorific 
energy superior to 250.000 MJ. 
 
The project is made up of a descriptive report where there is itemized, among 
others, proper information of a project of this type, the typology and development 
of the activity, the available facilities and the required ones. The descriptive report 
is accompanied of the pertinent annexes where certain sections are discussed 
with major precision.   
 
The aspects discussed in the annexes are: the fire protections demanded for the 
type of activity to develop, the repercussion of this activity on the environment, 
the electrical facilities demanded, the safety and health study, the budget for the 
installations, the implemented regulations on this project and the pertinent 
graphical documentation for the type of project it is referred to.    
 
Key words: project of activities, municipal environmental license, annexe II.2, 
storage. 
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1.- OBJECTE I ANTECEDENTS DE LA MEMÒRIA 
 
Actualment Can Llobera es tracta d’una explotació ramadera de bestiar boví, 
donat que a l’activitat en aquests moments el cens de bestiar és cero a les 
edificacions existents, s’ha decidit aprofitar aquestes edificacions com a zona de 
magatzem de diferents productes derivats de la comercialització de derivats de la 
fusta 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la sol·licitut de la corresponent Llicència Ambiental 
Municipal per a una activitat que es dedicarà exclusivament a 
l’emmagatzematge de bigues de fusta, bruc, tancaments de jardí i 
jardineres 
  
Aquestes tasques seran dutes a terme d’acord amb les disposicions dels vigents 
Reglaments, Normes i Ordenances. 
 
Per a més informació sobre les disposicions legals veure Annex VI: 
Normativa d’aplicació 

 
2.- RAO SOCIAL, TITULAR/ PETICIONARI 
 

PETICIONARI / REPRESENTANT LEGAL 
Peticionari:  Martí Pujol i Casals NIF: 36.370.497-E 
En nom : RAMADERIA CAN LLOBERA, S.L. NIF: B-61.587.531 
Domicili Social: Can Llobera, Barri rural de Collsabadell 
Localitat: Llinars del Vallès Codi Postal: 08450 
Telèfon: 93.841.00.93 
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3.- SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

LOCAL ON ES REALITZARÀ L’ACTIVITAT 
Emplaçament: Can Llobera, polígon 9, parcel·la 30 
Localitat: Llinars del Vallès Codi Postal: 08450 
Telèfon: 93.841.00.93   
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4.- ACTIVITAT, CLASSIFICACIÓ DECIMAL, 
SITUACIÓ, ZONA I CATEGORIA URBANÍSTICA. 
 
L’empresa RAMADERIA CAN LLOBERA es dedicarà exclusivament a 
emmagatzemar productes ja fabricats derivats de la fusta com són bigues de 
fusta, bruc, tancaments de jardí, jardineres,… per la seva posterior distribució, 
éssent les matèries básicament fusta i derivats de la mateixa, éssent que 
aquesta activitat precissa d’una superficie mínima per tal de poder realitzar 
correctament les seves tasques de magatzem, sanitaris... i altres actuacions 
naturals per les seves tasques. En cap moment aquest local és emprat per 
terceres persones amb altres fins que l’exclusivament esmentat, ja que es tracta 
d’un ús totalment propi dels peticionaris. 
 
 

CLASSIFICACIÓ SEGONS LA L.I.I.A. 
Segons el decret 143/03 pel qual es regulen els codis de la Llei 3/98 de la Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental, aquesta activitat està classificada amb el codi 
12.11 i 12.21 
Grup 12 Altres activitats  
Subgrup 12.11 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies amb una 

capacitat superior a 1000 m3 o una superfície superior a 
2000 m2 

Subgrup 12.21 Indústries i magatzems amb una càrrega de foc major 
als 250.000 Mj (superficie superior als 500m.) 

 
Aquesta activitat està classificada com a Annex II.2 segons la LIIA, essent per 
tant subjecte a un procediment de Llicència municipal ambiental. 
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DADES URBANÍSTIQUES 
Urbanísticament l’activitat es pretén desenvolupar en una zona en la qual s’admet 
aquest tipus d’ús. La finca no està ubicada dins de cap plà PEIN 
Regim del sol Agrícola 
UTM X: 451.300 
UTM Y: 4.610.830 
Condicions d’ús Industria derivada d’activitats agroforestals i 

Comercial auxiliar 
 
 

DADES DE L’ACTIVITAT 
D’acord amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de l’any 1.993 (CCAE 
93), així com en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Instituto 
Nacional de Estadística del año 1993 (CNAE 93), l’activitat principal a la que es dedica 
l’empresa quedaria englobada en les següents classificacions: I-63.124 
Secció I Emmagatzematge 
Divisió 63 Activitats afins al transport 
Grup 63.1 Manipulació i dipòsit de mercaderies 
Classe 63.12 Dipòsits i emmagatzematge 
Subclasse 63.124 Altres tipus de dipòsit i emmagatzematge a l’engròs 
 
 
Per tal de legalitzar aquest local es tramitarà aquest projecte tècnic a 
l’Ajuntament corresponent. Com que la seva càrrega de foc és superior a 
250.000 Mjoules es troba a l’Annex IV de la LIIA i precissa de l’informe 
preceptiu per part del Departament de Justicia i Interior pel que fa a la 
prevenció d’incendis. 
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5.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
5.1.- MATERIALS CONSTRUCTIUS 
 
EDIFICI 
 
L’activitat per la que es sol·licita aquesta legalització ocuparà un conjunt de 5 
naus aïllades, totes elles constituïdes exclusivament per una PB. La totalitat 
d’aquesta PB es dedicarà a l’activitat d’emmagatzematge dels productes 
esmentats. 
 
Hi ha també un petit edifici aïllat que és un espai per a ús sanitari. 
 
ACCESOS 
 
L’accés és directe des de la pròpia carretera C-251 (Granollers-Girona) a través 
d’un camí públic rural disposant de múltiples portes d’entrada / sortida, tant per a 
vehicles com per al personal 
 
ESTRUCTURA 
 
L’estructura vertical de les naus està formada per pilars prefabricats de formigó 
armat/totxo massís, i l’horitzontal per jàceres de formigó o viguetes prefabricades 
de formigó. La resistència d’aquests forjats està previst per a una sobrecàrrega 
que garanteixi la seva estabilitat segons les normes vigents.  
 
Els tancaments frontals i laterals són de paret d’obra de 15 cm.d’espessor sense 
lluir 
 
COBERTA 
 
La coberta permet una alçada lliure de 4m per les naus 4 i 5 i de 4,5m. per la 
resta, estan formades per un sostre de fibrociment.  
 
TANCAMENTS INTERIORS 
 
Les parets divisòries interiors són de material ceràmic. 
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TANCAMENTS EXTERIORS 
 
La totalitat del perímetre de la parcel·la conforma un conjunt tancat mitjançant 
una xarxa metàl·lica de torsió soportada sobre suports metàl·lics, essent que la 
part frontal del conjunt es accesible directament desde la carretera però disposa 
d’una porta que es tancarà fora de l’horari de treball de l’empresa. 
 
PAVIMENTS 
 
Els paviments de les naus són de formigó de 15 cm. d’espessor, amb acabat 
rugós.  
A determinades seccions com els sanitaris/vestidors es disposa d’un paviment 
de gres 
 
REVESTIMENTS 
 
Les parets de la zona de magatzem són d’obra vista. 
 
Els paraments interiors dels sanitaris estan enrajolats amb peces de ceràmica, 
amb cantoneres de protecció d’acer galvanitzat o plàstic d’alta resistencia fins al 
sostre. 
 
En el sostre del sanitari hi ha un cel ras de plaques tipus “ARMSTRONG”  per a 
revestir, de sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat i guies de sustentació. 
Tot el sostre està a una alçada lliure mínima de 2,5 m. 
 

MATERIALS CONSTRUCTIUS 
ZONA INTERIOR 

Sector Tancaments Terra Revestiment Sostre 
Nau 1 Paret d’obra  Formigó Fibrociment 
Nau 2 Paret d’obra  Formigó Fibrociment 
Nau 3 Paret d’obra  Formigó Fibrociment 
Nau 4 Paret d’obra  Formigó Fibrociment 
Nau 5 Paret d’obra  Formigó Fibrociment 
Sanitari  Ceràmic enrajolat Gres Plaques ARMSTRONG

ZONA EXTERIOR 
Sector Tancaments Terra Revestiment Sostre 
Pati Xarxa metàl·lica Sauló Inexistent 
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5.2.- SUPERFÍCIES 
 
La superfície total del solar que ocupa l’activitat és de 10.060,90 m2, dels quals 
2.060,90 m2 estan constituits per un grup de 5 naus aïllades, i els altres 8.000 m2 
corresponen a zones exteriors. La distribució de superficies es destinen a les 
següents funcions: 
 

ZONA SUPERFICIE 
ZONA INTERIOR PB 

Nau 1 (Magatzem de Bigues de fusta) 704,90 m2 
Nau 2 (Magatzem d’accessoris de tanques de jardí) 178,50 m2 
Nau 3 (Magatzem de ecotravesses) 598,50 m2 
Nau 4 (Magatzem de malles d’ocultació) 332,20 m2 
Nau 5 (Magatzem d’accessoris de tanques de jardí) 234,80 m2 
Sanitari 12,00 m2 
TOTAL  2.060,90 m2 

ZONA EXTERIOR 
Pati 8.000,00 m2 
TOTAL  8.000,00 m2 
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5.3.- ACCESOS 
 
 
El conjunt de naus disposa d’un accés directe desde la C-251 i un de secundari 
desde el c. Verge del Prat que permeten la ràpida evacuació en cas 
d’emergència, així com la ràpida actuació dels Serveis d’Emergències si fos el 
cas. 
 
A més, cada nau disposa dels següents accesos: 
 
FAÇANA SORTIDES 
Nau 1 Existeix una façana d’accés lliure 
Nau 2 Existeix una façana d’accés lliure 
Nau 3 Existeix una façana d’accés lliure 
Nau 4 Existeix una façana d’accés lliure 
Nau 5 Existeix una façana d’accés lliure 
 
 
Es pot accedir des de qualsevol punt del local a la porta de sortida realitzant un 
recorregut inferior als 25 metres, donat que no existeixen tancaments que 
impedeixin la mobilitat a l’interior de la zona de magatzem. 
  
Totes les obertures existents estan grafiades en els plànols corresponents. 
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5.4.- VENTILACIÓ 
 
Les dependències dels locals disposen totes elles de ventilació natural. Per tal 
de garantir que l’aireació dels locals sigui correcta s’ha tingut en consideració la 
ocupació i l’ús realitzat en cada zona: 
 
Les zones de Magatzem disposen de les obertures pròpies donat que en tots els 
casos alguna de les parets és inexistent, ventilaran a través de les obertures 
naturals existents, essent precís disposar d’un 4% de la superfície de les 
estances en forma d’obertures per tal de garantir un mínim de 10 m3/h per cada 
m2 del recinte, equivalent a 5 renovacions/h. 
 
Els Sanitaris sí que són estancs i disposen d’un sistema independent forçat, per 
les seves condicions particulars d’ús han de garantir una renovació mínima de 20 
m3/h per cada m2 de les cambres higiéniques, essent que disposen d’aparells 
electromotors que garanteixen aquesta ventilació mínima, equivalent a 10 
renovacions/h. 
 

-VESTUARI/SANITARI- (VENTILACIÓ FORÇADA) 
Volum de la dependència: 
Nº de renovacions: 

30 m3 
10 renovacions/h 

TOTAL 300 m3/h 
Instal·lant un electroventiladors de la marca SP o similar Model EDM 300 de les següents 
característiques es cumplirà amb els requisits especificats: 
 

Cabal Q= 300 m3/h  
Total ventilació >ventilació mínima necesaria 
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-MAGATZEM- 

(VENTILACIÓ NATURAL)  
SUPERFÍCIE DE VENTILACIÓ MÍNIMA EXIGIBLE 

Nau 1 704,90 m2 4% Sup: 28,20 m2 
Nau 2 178,50 m2 4% Sup: 7,14 m2 
Nau 3 598,50 m2 4% Sup: 23,94 m2 
Nau 4 332,20 m2 4% Sup: 13,28 m2 
Nau 5 234,80 m2 4% Sup: 9,39 m2 
Els Magatzems han de garantir una renovació mínima de 10 m3/h/m2local, 
corresponent a zones moderadament freqüentades, essent que per 
aconseguir-ho és necessari que les obertures tinguin una superfície igual o 
superior al 4% de la superfície de les estances a ventilar.  

SUPERFÍCIES DE VENTILACIÓ EXISTENTS 
 ALÇADA AMPLADA SUPERFÍCIE  
Nau 1 (façana sud) 4,5 m. 36 m. 162,0 m2  
Nau 1 (façana nord) 2,5 m. 36 m. 90,0 m2  
TOTAL NAU 1 252,0 m2

Nau 2 (façana sud) 4,5 m. 15 m. 67,5 m2  
Nau 2 (façana nord) 2 m. 15 m. 30,0 m2  
TOTAL NAU 2 97,5 m2 
Nau 3 (façana est) 4 m. 12 m. 48,0 m2  
Nau 3 (façana nord) 2,5 m. 50,2 m. 125,50 m2  
Nau 3 (façana sud) 2,5 m. 50,2 m. 125,50 m2  
TOTAL NAU 3 299,0 m2

Nau 4 (façana sud) 2,7 m. 40 m. 108 m2  
TOTAL NAU 4 108 m2 
Nau 5 (façana sud) 3 m. 16,6 m. 49,8 m2  
Nau 5 (façana est) 2,5 m. 6,12 m. 15,3 m2  
TOTAL NAU 5 65,1 m2 

Total obertures >superficie a airejar natural  
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 5.5.- CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ 
 
Els productes a emmagatzemar no precissen de cap condició climàtica especial, 
els mateixos estan tractas i preparats per a resistir les inclemències 
metereològiques, i per tant no es necessari cap sistema de climatització. 
 
La feina dels treballadors adscrits a l’activitat consisteix en el transport, 
manipulació i control dels materials, essent que només es realitzaran aquestes 
tasques durant les operacions de càrrega i descàrrega, no essent precís la 
disposició de personal en altres condicions. 
 
El sanitari disposa d’un petit calentador elèctric mitjançant tubs d’infrarrojos, el 
qual serà utilitzat exclusivament en el instant que sigui precís. 
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5.6.- SERVEIS SANITARIS 
 
El conjunt disposa d’una cambra higíenica sanitaria aïllada per tal de donar el 
corresponent servei als treballadors. 
 
SANITARI  
 

-Existeix una cambra higiénica única amb pica rentamans, inodor i dutxa.  
 

L’inodor disposa de tanca hidràulica amb descàrrega automàtica d’aigua corrent. 
Els aparells sanitaris són nacionals de qualitat mitjana de color blanc. Les aixetes 
són automescladores de llautó cromat. 
 
La ventilació d’aquestes instal·lacions és forçada tal i com s’ha indicat 
anteriorment, garantint-se un mínim de 10 renovacions/h. 
 
Dins del sanitari és disposa d’un petit armari-farmaciola. Es disposarà de 
tovalloles d’un sol ús, així com sabó dosificador. L’inodor disposa d’una porta 
amb tanca interior i penjador 
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6.- MATERIES PRIMERES/ PRODUCTES FINALS 
 
6.1.- PROCÉS PRODUCTIU 
 
L’activitat aquí detallada es dedicarà exclusivament a l’emmagatzematge de 
derivats de la fusta, composta fonamentalment per celulosa i similars. En cap 
moment es construeix ni es modifiquen les propietats de cap d’aquests materials 
els quals tan sols són emmagatzemats a l’espera de la seva expedició al punt de 
destí final. 
 
Per tal de poder aclarir millor els conceptes definirem els processos a realitzar 
per cada espai disponible: 
 
ZONES RECEPCIÓ / EXPEDICIÓ 
 

Aquestes zones són emprades per recepcionar els camions que 
transporten els materials, així com expedir-los un cop carregats amb 
materials provinents dels magatzems cap al punt de venda. L’accés a 
aquesta zona és exclusiu pel personal encarregat de l’activitat, no 
permetent-se l’entrada de personal afí a l’activitat. 

 
MAGATZEM  
 

En aquesta zona es troben situades les distintes piles de materials per tal 
de disposar de forma paletitzada els productes de l’empresa. Aquesta 
zona va controlada mitjançant sistema informàtic de gestió i es 
responsabilitat del personal de l’empresa. No està permés el pas dels 
personal no autoritzat a aquesta zona. 

 
En el següent diagrama es pot observar gràficament la distribució dels diferents 
materials en els diferents magatzems disponibles:  
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Arribada a la finca i
descàrrega

Magatzem 2Magatzem 1 Magatzem 5Magatzem 4Magatzem 3

Distribució

P1-M1: Ecotrav. Viga

P2-M1: Ecotrav. Viga

P3-M1: Ecotrav. Viga

P4-M1: Ecotrav. Viga

P1-M2: Estaca Ecotrav.

P2-M2: Pals Tornejats

P3-M2: Estaca tornej.

P1-M3: Ecotravessa P1-M4: Bruc

P2-M4: Bruc

P3-M4: Bruc

P1-M5: Pals raspallats

P2-M5: Pals raspallats

P3-M5: Bordures

P4-M5: Bordures

P2-M3: Ecotravessa

P3-M3: Ecotravessa

P4-M3: Ecotravessa

P5-M3: Trav. Tropical

P7-M3: Trav. Roure Env.

P6-M3: Trav. Tropical

P8-M3: Trav. Roure Env.

P4-M4: Bruc

P5-M4: Bambú fi

P6-M4: Bambú fi

P7-M4: Mimbre

P8-M4: Mimbre

Càrrega segons necessitats
a punt de venda

Transport fins a punt de
venda
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6.2.- MATÈRIES PRIMERES, EMBALATGES I PRODUCCIÓ 
ANUAL 
 
El procés que es realitza en aquesta activitat no es productiu, sinó 
d’emmagatzematge de materials de fusta formats fonamentalment per cel·lulosa, 
no existint per tant matèria primera alguna ni producte final elaborat. 
 
Els materials a emmagatzemar es troben resumits en les següents taules: 
 
 
 
 

TRAVESSES 
Longitud Amplada Alçada 

  Cm cm cm 
300 26 16 
400 26 16 
500 26 16 

Ecotravesses vigues 

600 26 16 
Travesses tropicals 240 20 10 

250 22 12 Travesses roure 
envellit 200 18 12 

120 22 12 
180 22 12 
200 22 12 
200 17 6 
200 17 10 
240 22 12 
250 20 10 
250 22 12 
250 22 12 

Ecotravesses 

260 22 12 
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS  

Alçada Diàmetre  
  Cm cm  

200 6  
200 8  
200 10  
200 12  
250 8  
250 10  
250 12  
300 8  
300 10  

Pals tornejats 

300 12  
75 6  
150 6  
175 6  
200 6  
250 6  
200 8  

Estaques 
tornejades 

250 8  
Longitud Amplada Alçada 

  Cm cm cm 
40 4 4 Estaca ecotravessa
50 4 4 
160 9 9 
230 9 9 
300 9 9 
230 7 7 

Pals respallats 

300 7 7 
400 14,6 1,9 Fustes planes 
400 14,5 4,5 
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TANQUES VEGETALS 

Alçada
Longitud 

rotllo Diàmetre 
  cm cm cm 

100 500 8 
150 500 8 Bambú fi 
200 500 8 
20 200 6 
30 200 6 Bordures 
40 200 6 
50 300  
80 300  
100 300  
120 300  
130 300  
150 300  
160 300  
180 300  

Bruc 

200 300  
100 500  
150 500  Mimbre importat
200 500  
100 500  
150 500  Mimbre 

nacional 
200 500  
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6.3.- EMMAGATZEMATGE MÀXIM 
 
La quantitat de materials emmagatzemats és limitada per la superfície destinada 
a les piles en l’interior de cada nau. L’entrada i sortida de materials dependrà de 
la demanda del mercat, doncs es tracta de materials destinats a la venda. 
  
Donada la resistència i la duresa dels materials emmagatzemats, permet optar 
per un sistema de distribució d’aquests en forma de piles, sense necessitat de 
colocar-los en estanteries. En els casos dels materials de dimensions més 
reduïdes s’opta per un sistema paletitztat d’emmagatzematge. 
  
Cada nau té uns volums màxims, establerts per cada una de les piles del seu 
interior. La taula següent resumeix les distribucions en les diferents piles i el 
volum màxim permès en cada una d’elles, segons cada tipus de material:  
 
 

DIMENSIONS VOLUMS (m3)NAU MATERIAL Núm 
PILES (b x a x h) m PILA TOTAL 

Núm 
Paquets/Pila 

Unitats/ 
Paquet 

1 Ecotravesses 
Vigues 4 12 x 3,12 x 2 74,9 299,5 24 12 

Estaca 
Ecotravessa 1 8,4 x 2,8 x 2 47,0 588 100 

Pals Tornejats 1 8 x 2,4 x 2 38,4 20 164 2 
Estaques 

Tornejades 1 8 x 2,4 x 2 38,4

123,8 

20 164 

Ecotravesses 4 8 x 2,5 x 2,2 44,0 22 30 
Travesses 
Tropicals 2 8,4 x 2,4 x 2 40,3 28 30 3 

Travesses Roure 2 8 x 2,5 x 2,2 44,0

344,6 

22 30 
Bruc 4 6 x 3 x 2 36,0 15 4 

Bambú 2 6,4 x 2,4 x 2 30,7 16 6 4 
Mimbre 2 6,4 x 2,4 x 3 30,7

266,9 
16 6 

Pals Respallats 2 8,8 x 2,4 x 2,3 48,6 22 48 
5 

Bordures 2 6,4 x 2,8 x 2 35,8
168,8 

32 4 
 
 
Veure plànol indicatiu de la distribució de les piles i dels pasadissos d’accés. 
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7.- INSTAL·LACIONS 
 
7.1.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Donat que aquesta activitat es desenvoluparà en unes instal·lacions ja existents, 
ja es disposa d’instal·lació elèctrica, tot i això és necessari substituir les línies 
actuals de  les naus afectades per tal d’adaptar-les a les necessitats de l’activitat. 
 
El total de la potència contractada és de 15 kW, s’utilitza per alimentar les línies 
existents de la casa, així com també per donar energia a les instal·lacions de 
cada nau. 
 
Per tal d’optimitzar el control de les línies, s’instal·larà un subquadre a cada una 
de les naus i d’aquest en derivaran les línies dotades de les proteccions 
corresponents, una per l’enllumenat interior de l’edifici, una altra per l’enllumenat 
exterior i una darrera per l’enllumenat d’emergència. 
 
El total d’elements instal·lats es troba resumit en la taula següent: 
 

IL·LUMINACIÓ 
Quantitat Concepte Pot. Eléctrica 

115 Fluorescents 68 W (58+10) 7,82 kW 
8 Projectors externs Vsap 150W 1,20 kW 

20 Llums d’emergència 0,16 kW 
 
 
El dimensionat i els càlculs d’aquestes línies estan recopilats a l’Annex III: 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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7.2.- INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 
 
La instal·lació interior d’aigua d’aquest conjunt d’establiments es regirà per les 
Normes Bàsiques de Instal·lacions Interiors d’Aigua, totes elles publicacions del 
Ministeri d’Indústria. 
 
Procedència de l’aigua: Xarxa Municipal 
Tipus de canalització i accessoris: Coure o Polietilè reticulat  
 
Es disposarà d’un contador de diàmetre adequat al consum, allotjat en arqueta 
de dimensions reglamentàries, situat el més proper possible a la clau de pas. 
 
Els cabals previstos són: 
 
VESTIDOR / SANITARI 
 
 1 Pica............... 0,1 l/s 
 1 inodor............... 0,1 l/s 
 1 dutxa.................. 0,1 l/s 
 

 

 
El cabal màxim estimat per les instal·lacions  existents es de 0,3 l/s 
(amb el suposit de que tota la instal·lació s’activi simultàniament) 
  
El dimensionat de la xarxa s’efectuarà de forma que la conducció resulti de tipus 
poc sorollós (velocitats menors a 1 m/s) i de manera que la presió es mantingui 
dins d’uns valors raonables. 
 
Adicionalment es tindran en consideració: 

- Es disposarà d’una vàlvula de retenció a l’escomesa per impedir retorns 
d’aigua a la red pública  
- Si s’instal·len aixetes mescladores, seran del tipus que no permet el pas 
de l’aigua calenta cap a la freda, ni a l’inversa. 
- Si es disposa de calentador d’aigua, aquest tindrà que dotar-se dels 
següents accesoris: aixeta de tancament, vàlvula de purga, vàlvula de 
retenció i vàlvula de seguretat. 
 

El consum anual d’aigua per part de l’empresa s’ha calculat en: 
 

0,3 l/s x 3600 s/dia x 220 dies/any x 0,1 = 23,8 m3 
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S’ha pres un coeficient reductor de 0,1 donat que l’ús del sanitari será 
exclusivament per al personal de l’activitat, i per tant no es preveu cap ús 
excesiu dels sanitaris. 
 
  
TOTAL CONSUM AIGUA ANUAL = 23,8 m3 
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8.- MESURES SANITARIES 
 
GENERALS: 
 
Donada la inoqüitat dels materials, les necessitats sanitàries en els diferents 
locals no són importants, tot i això s’encarregarà de realitzar la neteja periódica 
del terra, parets, sòcols, i demés elements estructurals el personal afecte a 
l’activitat encarregat del manteniment, mitjançant els productes adequats per a la 
neteja i la desinfecció. 
 
El paviment interior de les naus és de formigó, impermeable, resistent, netejable i 
amb un acabat antideslliçant.  
 
Tant les parets com els sostres de les diferents zones es mantindran en perfecte 
estat de conservació i neteja. 
 
No es permetrà la permanencia de restes d’olis o materials lliscants sobre la 
superfície del terra. 
 
Els draps per netejar, així com els ja utilitzats seran depositats en recipients 
adients i per al seu ús específic. 
 
Es disposarà d’un armari metàl·lic tancat per depositar-hi els estris de neteja. 
 
PARTICULARS: 
 

Àrea Materials / Procediments / Mesures Desinfecció 

 
Recepció 
Expedició 

Pati exterior, amb terra de sauló que es 
mantindrà net d’elements voluminosos que 
puguin esdevenir molestos o perillosos per 
a la lliure circulació de vehicles i del 
personal de l’activitat. 

 
No es contemplen 
necessitats de desinfecció 

 
Naus 

Els acabats seran de formigó rugós, es 
netejarà el terra davant d’acumulacions de 
pols i de possibles taques, i en tot moment 
estarà net 

 
Totes les superfícies seran 
netejades periódicament. 

Sanitaris 

Disposarà del seu corresponent inodor 
amb descàrrega automàtica d’aigua, i 
rentamans amb tovalloles d’un sol ús o 
assecador per aire calent, Totes les 
superfícies estaran enrajolades. 

 
Totes les instal·lacions 
sanitàries es netejaran 
regularment. 
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9.- EDIFICIS D’US PÚBLIC UBICATS A LES 
PROXIMITATS 
 
La finca de Can Llobera es troba relativament aïllada d’edficis o infrastructures 
pròximes a les naus d’emmagatzematge.  
 
 

DISTÀNCIES A CONSIDERAR 
al nucli urbà 275 m 
al Mas Can Llobera 30 m 
a Can Joan de la Bòbila 40 m 
a la carretera C-251 35 m 
a La Torre de les Sureres 205 m 
al Polígon Industrial (St Antoni) 70 m 
a la massa forestal més pròxima 120 m 
a víes de RENFE 175 m 
a víes de l’AVE 250 m 
al Polígon Industrial G-2 215 m 
al Torrent de Vallserana 120 m 

de la 
nau més 
pròxima 

al Riu Mogent 310 m 
 
 
Per tant es pot garantir que l’activitat objecte d’aquest projecte no es troba en 
situació propera a cap activitat pública que pugui quedar perjudicada o rebre 
molèsties com a conseqüència dels processos descrits. 
 
 
 
 



MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA PER LA SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER 
LA LEGALITZACIÓ D’UNA EMPRESA DEDICADA A L’EMMAGAZEMATGE D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
DE JARDINERIA 

                         
.  

Projecte final de carrera,        
Enginyeria Tècnica Agrícola - Explotacions Agropercuàries    
Marc Barneto Otero        Pàg. 29 

10.- PERSONAL 
 
Es preveu que l’activitat sigui portada a terme per 2 treballadors, que realitzaran 
les diferents tasques necessàries de forma puntual per carregar, descarregar, i 
distribuir els materials. 
 
El personal que utilitzarà les instal·lacions que són objecte d’aquest estudi, no es 
trobarà de forma fixa en el recinte on es desenvolupa l’activitat, seran 
treballadors que es traslladaran expressament per portar o recollir els materials 
que necessitin. 
 
Les tasques realitzades a les diferents naus seran dutes a terme per personal 
que disposa de formació suficient per a poder fer qualsevol de les tasques que 
pròpies de l’activitat, cosa que facilita la elasticitat de l’estructura del treball. 
 
L’establiment estarà en funcionament de les 8:00h fins les 18:00h, de dilluns a 
divendres, estant en tot moment tancat i només s’obrirà per donar accès al 
personal autoritzat, així com també als vehicles de transport. 
 
Durant els caps de setmana de tot l’any, així com en determinades festivitats el 
recinte estarà tancat, no realitzant-se cap labor, podent utilitzar-se aquests 
intervals festius per actualitzacions d’inventari o manteniment preventiu de les 
instal·lacions. 



MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA PER LA SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER 
LA LEGALITZACIÓ D’UNA EMPRESA DEDICADA A L’EMMAGAZEMATGE D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
DE JARDINERIA 

                         
.  

Projecte final de carrera,        
Enginyeria Tècnica Agrícola - Explotacions Agropercuàries    
Marc Barneto Otero        Pàg. 30 

11.- MESURES DE SEGURETAT  
 
 
Per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions, aquestes estaran sempre 
tancades exceptuant aquelles estones que pugui haver-hi personal treballant, 
que també s’encarregarà de la seva vigilància. 
 
Totes les actuacions que es duran a terme es realitzaran amb destresa, i es 
garantirà la seva correcta execució. 
 
 
11.1.- PROTECCIÓ PERSONAL 
 
D’acord amb les característiques de l’activitat s’adoptaran les següents mesures 
de protecció personal: 
 
Roba de treball: Serà facilitada als treballadors per l’empresa, i serà d’us 
obligatori. Cumplirà amb els següents requeriments: 
 

-Serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i 
adequada a les condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 
-S’ ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat 
i facilitat de moviments. 
-Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànegues seran curtes, 
i quant siguin llargues ajustaran perfectament mitjançant terminacions de 
teixit elàstic 
-S’eliminaran en tot el possible els elements adicionals i sobresortints per 
tal d’ impedir el perill d’enganxades i les acumulacions de brutícia. 
-El calçat serà tancat i dotat de la protecció adient contra aplastament per 
caiguda d’objectes pesants damunt dels peus. 

 
Protecció de la vista: Degut a la manca de llocs on es puguin produir esquitxos 
per líquids calents, o be projeccions de patícules, no es requerirà de dotar als 
operaris d’ulleres protectores.  
 
Protecció a la oida: Quant el nivell de sorolls en un lloc de treball o àrea de 
treball sobrepassi el marge de seguretat establert, i en tot cas quant aquest sigui 
superior a 80 dB, serà obligatori l’us d’elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals d’aïllament i 
insonorització que es puguin adoptar. Els elements de protecció auditiva seran 
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sempre d’us individual. 
 
Protecció de les extremitats superiors: Les proteccions de mans, avantbraços 
i braços es farà mitjançant guants, mànigues i/o manguets, seleccionats en cada 
cas per prevenir els riscos existents, i per evitar la dificultat de moviments del 
treballador. 
 
Enllumenat d’emergència: S’instal·larà iluminació d’emergència i senyalització, 
mitjançant equips autonoms, que utilitzaran el subministre exterior per la càrrega 
de la bateria, capaces de mantenir una intensitat de 5 lux com a mínim durant 
una hora. El seu número i ubicació serà com queda reflexat en plànols adjunts i 
situats fonamentalment de manera que il·luminin l’eix dels pasos, portes d’accés i 
evacuació. 
 
 
11.2.- VENTILACIÓ 
 
La ventilació serà la suficient, tal i com queda indicat. 
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11.3.- INCENDIS 
 
D’acord amb el Reglament de Seguretat Conta Incendis en Establiments 
Industrials, aquesta activitat es desenvoluparà en un establiment de tipus E, 
donat que està composta per una superfície descoberta dotada amb unes naus 
cobertes i desprovistes d’algun tancament lateral, on s’hi emmagatzema el 
material, la superfície total coberta, corresponent al conjunt de les naus no 
supera el 50% de la superfície total destinada a l’activitat. 
 
La classificació de l’establiment considerant el nivell de risc intrínsec de les arees 
d’incendi de cada una de les naus mitjançant el càlcul de la càrrega de foc es 
resumeix a la taula següent: 
 
Edifici Qe 

MJ/m2 
Risc intrínsec Superfície 

m2 
QE 

MJ/m2 
Nau 1 3.480 Alt grau 6 704,9 
Nau 2 5.682,1 Alt grau 6 178,5 
Nau 3 4.716,1 Alt grau 6 598,5 
Nau 4 11.005,5 Alt grau 7 332,2 
Nau 5 5.889,0 Alt grau 6 234,8 

 
 

5.496,95 

 
On: Qe: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida de l’edifici 

industrial, en MJ/m2, donat que cada edificación desposa d’un únic sector 
d’incendis el valor de Qe serà coincident amb el de Qs 
 QE: Denistat de càrrega de foc, ponderada i corregida de l’establiment 
industrial, en MJ/m2. 

 
Les instal·acions de protecció contra incendis exigides segons el reglament per 
aquesta activitat estan formades per una línia de pulsadors d’alarma en cas 
d’incendi, distribuïts per cada nau, així com també un total de 11 extintors de 
pols repartits segons les superfíces de cada una de les naus. 
 
Tot el referent a les mesures de seguretat sobre prevenció d’incendis s’ha 
detallat més ampliament l’Annex I.- PROTECCIONS CONTRAINCENDIS 
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12.- PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  
 
 
No és d’aplicació per aquesta activitat que al tractar-se d’una activitat industrial no 
queda inclosa en cap dels paràmetres establerts en l’Annex 2 del decret 135/1995, 
de 24 de març, de desplegament de la Llei, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’Accesibilitat.  
 
 

13.- CONDICIONS GENERALS 
 
 
Cal que el personal al càrrec de l’activitat disposi de còpia certificada del permís 
otorgat per l’Ajuntament de Llinars del Vallés per la realització de l’activitat aquí 
descrita, així com tota altre documentació administrativa necessària a disposició 
dels inspectors municipals que la sol·licitin. 
 
Es realitzaran periòdiques tasques de simulacre dels diferents tipus d’emergència 
que es poden donar a l’activitat, per tal de convertir un fet puntual en una resposta 
habitual. 
 
Es comprobarà periòdicament la totalitat de les instal·lacions per tal de garantir el 
seu correcte funcionament i minvar el malvaratament energètic. 
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14.- PRESSUPOST  
 
Les naus ja estan correctament habilitades per poder realitzar aquest tipus 
d’activitat.  
 
La maquinària ja és disponible donat que l’activitat en qüestio ja s’estava 
desenvolupant en una altre indret. 
 
L’activitat prèviament establerta ja disposava de sistemes de paletitzatge, essent 
que s’aprofitarà les mateixes per a aquesta activitat. 
 
Per tot l’esmentat és tan sols necessari realitzar la instal·lació elèctrica i 
complementar les instal·lacions antiincendis existents, per un cost total de 
28.410,53 €, s’adjunta annex V amb el pressupost al detall del cost de cada 
concepte de la instal·lació. 
 
 

RESUM PRESSUPOST 
TOTAL INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 21.784,73 € 
TOTAL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 1.525,80 € 
TOTAL MÀ D’OBRA 5.100,00 € 
TOTAL PRESSUPOST 28.410,53 € 
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15.- CONCLUSIÓ  
 
D’acord amb tot l’anterior i a judici del facultatiu que subscriu, la instal·lació i 
mesures correctores reuniran les suficients condicions conforme a les normes 
vigents per aquesta activitat. Comprometent-se el peticionari a complir amb tots 
els requisits expresats en la present memória tècnica i plànols adjunts. 
 
 
 

16.- NOTA ACLARATÒRIA  
 
Tant el peticionari com el facultatiu autor del present projecte es troben a 
disposició del servei de Llicències d’Activitats Industrials de l’Ajuntament de 
Llinars del Vallès per aclarir o complementar, si s’estima necessari, en relació 
amb la present sol·licitut. 
 
Així mateix el sol·licitant estima haver especificat suficientment els detalls 
d’aquesta activitat, responsabilitzant-se total i personalment de la seva veracitat, 
i per a tal efecte signa i rubrica la present. 
 
 
A Llinars del Vallès, 5 de juny de 2009 
 
 
El peticionari                 El facultatiu 
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ANNEX I 

 
 

PROTECCIONS CONTRA INCENDIS 
 
 

I.1 PROTECCIONS CONTRAINCENDIS 
I.2 FAÇANES ACCESSIBLES, AMPLE DELS CARRERS, 

ALTRES 
I.3 EVACUACIÓ 
I.4 COMPARTIMENTACIÓ 
I.5 ESTABILITAT AL FOC DE L'ESTRUCTURA 
I.6 REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS DE 

COBRIMENT 
I.7 VENTILACIONS 
I.8 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS 
I.9 PLÀ D'EMERGÈNCIA 
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I.- PROTECCIONS CONTRAINCENDIS. 
 
I.1.- ASPECTES GENERALS 
 
ÚS 
 
L’empresa RAMADERIA CAN LLOBERA es dedicarà exclusivament a l’activitat 
d’emmagatzemar materials constructius d’origen natural emprats en la jardineria, 
essent les matèries basicament de fusta. 
 
En cap moment aquestes instal·lacions són per terceres persones amb altres fins 
que l’exclusivament esmentat, ja que es tracta d’un ús totalment propi dels 
peticionaris. 
 
SUPERFÍCIES 
 
La superfície total de la finca de Can Llobera és de 1,5 hectàrees, on la 
superfície total que ocupa l’activitat és de 10.060,90 m2, dels quals 2.060,90 m2 
estan constituïts per un grup de 5 naus aïllades, i els altres 8.000 m2 
corresponen a zones exteriors. La distribució de superfícies que es destinen a 
les següents funcions: 
 

ZONA SUPERFICIE 
ZONA INTERIOR PB 

Nau 1 (Magatzem de Bigues de fusta) 704,90 m2 
Nau 2 (Magatzem d’accessoris de tanques de jardí) 178,50 m2 
Nau 3 (Magatzem de ecotravesses) 598,50 m2 
Nau 4 (Magatzem de malles d’ocultació) 332,20 m2 
Nau 5 (Magatzem d’accessoris de tanques de jardí) 234,80 m2 
Sanitari 12,00 m2 
TOTAL  2.060,90 m2 

ZONA EXTERIOR 
Pati 8.000,00 m2 
TOTAL  8.000,00 m2 
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NORMATIVA DE PREVENCIÓ QUE LI ÉS D’APLICACIÓ 
 
L’activitat aquí plantejada es realitzarà a l’interior d’un edifici industrial, essent 
per tant d’aplicació el Decret sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis (D. 241/94), el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis (RIPCI) i el Reglament de Seguretat contra incendis en 
establiments industrials (RD 2267/04) 
Cal indicar que a aquesta activitat no li és d’aplicació la llei sobre Policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics (Ll. 10/1990),  
 
CARACTERITZACIÓ 
 
Segons l’Apendix 1 de RD 786/2001 aquesta activitat és de tipus E, donat que la 
tipologia de cada una de les naus es carecteritza segons la seva conformació 
com a tipus E.  
 
Es tracta d’edificis independents, aïllats i que alguna de les facanes manca de 
tancament lateral i en cap moment la superfície de les edificacions supera el 
50% de la superfície total de l’activitat.  
 
En cas d’un possible colapse de l’estructura d’alguna de les naus, no afectaria a 
les colindants, donant compliment a l’Art. 2.2 de l’Annex I del RD 2267/04. 
 
Les càrregues de foc han estat calculades al capítol I.5 ESTABILITAT 
ESTRUCTURAL Subapartat CÀRREGA DE FOC 
 
Edifici Qe 

MJ/m2 
Risc intrínsec Superfície 

m2 
QE 

MJ/m2 
Nau 1 3.480 Alt grau 6 704,9 
Nau 2 5.682,1 Alt grau 6 178,5 
Nau 3 4.716,1 Alt grau 6 598,5 
Nau 4 11.005,5 Alt grau 7 332,2 
Nau 5 5.889,0 Alt grau 6 234,8 

 
 

5.496,95 

 
Com es pot comprobar a la taula anterior la QE correspon a un risc intrinsec alt, 
nivell 6, però per a un millor estudi de detall s’analitzarà les necessitats de cada 
edifici de forma individual tenit present en Risc intrinsec obtingut de forma aïllada 
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I.2.- FAÇANES ACCESSIBLES, AMPLE CARRERS,ALTRES 
 
FAÇANES ACCESSIBLES 
 
L’activitat per la que es sol·licita aquesta legalització ocupa la totalitat de 5 naus 
constituïdes per una PB i es troben aïllades entre si per distàncies superiors a 
3m. 
 
El número de façanes accessibles (amb obertures) per cada nau es recullen en 
la taula següent:  
 

FAÇANES 
ACCESSIBLES 

NAU 1 1 
NAU 2 1 
NAU 3 2 
NAU 4 1 
NAU 5 2 

 
 
 
OBERTURES D’ACCÉS 
 
Es consideren obertures d’accés aquelles que són com a mínim de 0,8 m. 
d’ample i 1,2 m. d’alçada, essent l’àmpit inferior a 1,2m. 
 
Les naus amb una sola obertura d’accés són aquelles que estan desprovistes 
d’una paret amb tancament lateral.  
 
Pel que fa a la nau 3 a part de la façana descoberta, té també una porta lateral 
d’amplada 5 m. 
 
La nau 5 disposa d’una porta d’accés de 6 metres d’amplada per 2,55 metres 
d’alçada i està desprovista de la paret lateral que dona al pati formigonat. 
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AMPLE DELS CARRERS 
 
L’amplada del carrer exigible ha de ser superior a 6 m. d’ample (art.11 D.241/94), 
amb una via lliure d’aparcaments d’almenys 4 m.(art. 6 D.241/94). 
 
Donada la tipologia del lloc on es desenvoluparà l’acivitat, una masia amb estables i 
rodejada de camps de cultiu, aquesta disposa d’un camí de terra que voreja la 
superfície que conforma l’establiment. 
 
Els espais des dels quals poden intervenir els serveis de bombers és el propi pati 
interior de l’establiment que té dimensions superiors a les especificades. 
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I.3.- EVACUACIÓ 
  
OCUPACIÓ 
 
Per evaluar  les repercusions així com els possibles riscos a que està afecte el 
local s’ha calculat la capacitat màxima de persones que podran haver-hi: 
 

 
-Zona de magatzem: Art. 6.2 d) de la NBE CPI 96: Una persona per cada 40 m2 en 

zones de magatzems 
 

Els sanitaris, vestibuls, escales... per la seva utilització esporàdica, no s’evaluarà 
la capacitat. Cal tenir present que només treballen 2 operaris a l’empresa, essent 
que en cas de ser major la ocupació del local ho serà per la preséncia de 
persones alienes a l’activitat. 

 
CAPACITAT DEL LOCAL 

MAGATZEM Superficie Ús pers/m2 Capacitat Capac. Avaluable
PLANTA BAIXA 

Nau 1 704,9 m2 Operaris 1/40 18 
Nau 2 178,5 m2 Operaris 1/40 5 
Nau 3 598,5 m2 Operaris 1/40 15 
Nau 4 332,2 m2 Operaris 1/40 9 
Nau 5 234,8 m2 Operaris 1/40 6 

 
 

2 

Sanitaris/Vestidors 12,00 m2 Eventual 1/3 4 0 
CAPACITAT AVALUADA MÀXIMA TOTAL DE: 2 Persones 

 
Segons el Art. 6 Annex II RD 2267/04 podem mesurar la ocupació de l’edifici 
industrial a efectes d’evacuació segons la següent formula: 
 
P=1,1p 
 
On: 
 
P= persones a evacuar 
p= personal de l’empresa 
Com que sabem que p=2 treballadors, aplicant la formula obtenim que el màxim 
número de persones a evacuar serà de 3 persones 
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SENYALITZACIÓ 
 
Les sortides de planta estaran senyalitzades mitjançant senyals definits en la norma 
UNE 23.034. Es col·locaran de manera que siguin visibles des de qualsevol punt 
dels recorreguts d’evacuació 
 
NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUDS D’EVACUACIÓ 
 
La ruta de evacuació de cada nau serà la indicada en els plànols adjunts, essent 
que s’ha pres sempre la més curta i que el seu recorregut ofereixi major 
seguretat per les persones a evacuar (NBE CPI 96 Art. 7.2), les quals 
comuniquen amb l’exterior ja que les sortides d’evacuació sempre serà a través 
de la façana lliure que disposen totes les naus. Cap recorregut d’evacuació serà 
superior als 25 m (Art. 6.3 Annex II RD 2267/04) a comptar desde el punt més 
llunyà de l’activitat i sempre existiran més d’una possible sortida per prevenir 
possibles bloquejos. Cal tenir present que l’espai que conforma el pati extern es 
pot considerar un espai exterior segur 
 
 
AMPLE DE LES SORTIDES I RUTA D’EVACUACIÓ 
 
Les dimensions del passadís i de la porta de sortida s’ha calculat a partir del nº 
de persones a evacuar del local (NBE CPI 96 Art. 7.4.2 i 7.4.3): 
 
Donada la peculiaritat d’aquest complexe format per diverses naus aïllades, s’ha 
pres la consideració més desfavorable de que la nau que precissi evacuar tingui 
al seu interior al totalitat dels treballadors de l’activitat. 
 
 

DIMENSIONAMENT NAU 1 
Element Càlcul Valor obtingut 

Amplada de passadís P/200  (mínim de 1 m.) 1 m. 
Amplada de porta P/160  (mínim de 0,8 m.) 0,8 m. 

P= nº persones a evacuar = 3 
La nau disposa d’una façana lliure de 33,6 m, la qual garanteix sobradament 

aquesta evacuació. 
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DIMENSIONAMENT NAU 2 
Element Càlcul Valor obtingut 

Amplada de passadís P/200  (mínim de 1 m.) 1 m. 
Amplada de porta P/160  (mínim de 0,8 m.) 0,8 m. 

P= nº persones a evacuar = 3 
La nau disposa d’una façana lliure de 15 m, la qual garanteix sobradament 

aquesta evacuació. 
 

DIMENSIONAMENT NAU 3 
Element Càlcul Valor obtingut 

Amplada de passadís P/200  (mínim de 1 m.) 1 m. 
Amplada de porta P/160  (mínim de 0,8 m.) 0,8 m. 

P= nº persones a evacuar = 3 
La nau disposa d’una façana lliure de 11,9 m i d’una porta lateral de 5,0m, les 

quals garanteixen sobradament aquesta evacuació. 
 

DIMENSIONAMENT NAU 4 
Element Càlcul Valor obtingut 

Amplada de passadís P/200  (mínim de 1 m.) 1 m. 
Amplada de porta P/160  (mínim de 0,8 m.) 0,8 m. 

P= nº persones a evacuar = 3 
La nau disposa d’una façana lliure de 37,6 m, la qual garanteix sobradament 

aquesta evacuació. 
 

DIMENSIONAMENT NAU 5 
Element Càlcul Valor obtingut 

Amplada de passadís P/200  (mínim de 1 m.) 1 m. 
Amplada de porta P/160  (mínim de 0,8 m.) 0,8 m. 

P= nº persones a evacuar = 3 
La nau disposa d’una façana lliure de  11,8 m i d’una porta lateral de 6,12, les 

quals garanteixen sobradament aquesta evacuació. 
 
Per tal de garantir la ruta d’evacuació, restarà prohibit depositar-hi objectes, 
materials o utensilis. 
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I.4.- COMPARTIMENTACIÓ 
 
Cada nau conformarà un sector d’incendi independent, essent que al tractar-se 
d’edificis tipus E no es troben inclosos a la taula 2.1 de l’Annex II del RD 2267/04 
i per tant no es disposa d’una limitació de superfície. 
 
 

SECTOR EDIFICIS SUPERFÍCIE 
1 Nau 1 704,9 m2 
2 Nau 2 178,5 m2 
3 Nau 3 598,5 m2 
4 Nau 4 332,2 m2 
5 Nau 5 234,8 m2 
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I.5.- ESTABILITAT AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
 
Es calcularà la càrrega i resistència al foc tenint en compte la forma constructiva 
d’aquest local, les característiques de l’edifici i el material emmagatzemat. 
S’utilitzarà el sistema de càlcul indicat al RD 2267/04. 
 
CÀRREGA DE FOC 
 
La classificació de l’establiment considerant el nivell de risc intrínsec de les arees 
d’incendi de cada una de les naus mitjançant el càlcul de la càrrega de foc es 
resumeix a les taules següents: 
 

Magatzem Material A 
(m2) Ra Ci hi qvi 

(MJ/m3)
Si 

(m2) MJ totals Qs  
(MJ/m2)

1 Ecotravesses Vigues 704,9 1,5 1,3 2,0 4.200 149,8 2.453.069 3.480,0 
Estaca Ecotravessa 1,5 1,3 2,0 4.200 23,5 385.258 

Pals Tornejats 1,5 1,3 2,0 4.200 19,2 314.496 2 
Estaques Tornejades 

178,5
1,5 1,3 2,0 4.200 19,2 314.496 

5.682,1 

Ecotravesses 1,5 1,3 2,2 4.200 80,0 1.441.440 
Travesses Tropicals 1,5 1,3 2,0 4.200 40,3 660.442 3 

Travesses Roure 
598,5

1,5 1,3 2,2 4.200 40,0 720.720 
4.716,1 

Bruc 1,5 1,3 2,0 6.300 72,0 1.769.040 
Bambú 1,5 1,3 2,0 6.300 30,7 754.790 4 
Mimbre 

332,2
1,5 1,3 3,0 6.300 30,7 1.132.186 

11.005,5

Pals Respallats 1,5 1,3 2,3 4.200 42,2 795.675 5 
Bordures 

234,8
1,5 1,3 2,0 4.200 35,8 587.059 

5.889,0 

 
 
Per obtenir aquests resultats s’han utilitzat les següents fórmules tal i com 
descriu el RSCIEI: 
 

Qs = ((Σqvi · Ci ·hi · Si) · Ra) / A 
 

Qe = (ΣQsi · Aei)/ ΣAei 
 

QE = (ΣQei · Aei)/ ΣAei 
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On : Qs: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida del sector o 
àrea d’incendi, en MJ/m2 

 qvi : Càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferents 
tipus d’emagatzematge existent a l’àrea d’incendis, en MJ/m3 
Ci: Coeficient de grau de perillositat de cada combustible que hi ha en 
l’àrea d’incendis. 
hi : Alçada d’emmagatzematge de cada un dels combustibles, en m. 
Si : Superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge existents a l’àrea d’incendis, en m2 
Ra: coeficient de correcció del grau de perillositat ineherent a l’activitat 
industrial que es desenvolupa en el sector o àrea d’incendis. 
A: Superfície ocupada per l’àrea d’incendis, en m2 
Qe: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida de l’edifici 
industrial, en MJ/m2, donat que cada edificación desposa d’un únic sector 
d’incendis el valor de Qe serà coincident amb el de Qs 
 Aei: Superfície construïda de cada un del edificis industrials que 
composen l’etabliment industrial, en m2. 
QE: Denistat de càrrega de foc, ponderada i corregida de l’establiment 
industrial, en MJ/m2. 

 
 
Edifici Qe 

MJ/m2 
Risc intrínsec Superfície 

m2 
QE 

MJ/m2 
Nau 1 3.480 Alt grau 6 704,9 
Nau 2 5.682,1 Alt grau 6 178,5 
Nau 3 4.716,1 Alt grau 6 598,5 
Nau 4 11.005,5 Alt grau 7 332,2 
Nau 5 5.889,0 Alt grau 6 234,8 

 
 

5.496,95 

 
RESISTÈNCIA AL FOC:  
 
D’acord amb l’establert a l’Apendix 1 de la NBE CPI 91 i de la NBE CPI 96 la 
estabilitat i resistència al foc dels elements constructius, serà superior al Grau de 
Resisténcia al Foc Calculat 
 
Segons el RD 2267/04 no existeix una estabilitat mínima de l’estructura portant 
per a edificacions tipus E 
Coforme a l’indicat en l’Art. 5.2 del RD 2267/2004, al ser una activitat aïllada 
sense edificacions adjacents de diferent titular no és necessari disposar de cap 
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resistència al foc dels elements constructius de tancament. 
 
En tot cas, les taules adjuntes resumeixen les resistències al foc dels tancaments 
de les naus. 

 
PARETS DE TANCAMENT VERTICALS 

 
CÀRREGA DE FOC 

Elements de Tancament Nau 1 RF 
Paret de tancament vertical de paret d’obra de 15 cm. d’espesor sense 
guarnir 

REI-60 

Resta de parets inexistents o fins a un màxim d’alçada de 2 m. Que no 
arriben fins a la coberta 

REI-0 

Elements de Tancament Nau 2 RF 
Paret de tancament vertical de paret d’obra de 15 cm. d’espesor sense 
guarnir 

REI-60 

Resta de parets inexistents o fins a un màxim d’alçada de 2 m. Que no 
arriben fins a la coberta 

REI-0 

Elements de Tancament Nau 3 RF 
Paret de tancament vertical de paret d’obra de 15 cm. d’espesor sense 
guarnir 

REI-60 

Resta de parets inexistents o fins a un màxim d’alçada de 2 m. Que no 
arriben fins a la coberta 

REI-0 

Elements de Tancament Nau 4 RF 
Paret de tancament vertical de paret d’obra de 15 cm. d’espesor sense 
guarnir 

REI-60 

Resta de parets inexistents o fins a un màxim d’alçada de 2 m. Que no 
arriben fins a la coberta 

REI-0 

Elements de Tancament Nau 5 RF 
Paret de tancament vertical de paret d’obra de 15 cm. d’espesor sense 
guarnir 

REI-60 

Resta de parets inexistents o fins a un màxim d’alçada de 2 m. Que no 
arriben fins a la coberta 

REI-0 
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ESTRUCTURA 
 

CÀRREGA DE FOC 
Elements estructurals Nau 1 EF 

Pilars de 0,4 x 0,4 de totxo massís EF-240 
Jàcena de formigó prefabricat EF-240 

Elements estructurals Nau 2 EF 
Pilars de 0,12 x 0,5 de totxo massís EF-180 
Jàcena de formigó prefabricat EF-240 

Elements estructurals Nau 3 EF 
Pilars de 0,12 x 0,5 de totxo massís EF-180 
Jàcena de formigó prefabricat EF-240 

Elements estructurals Nau 4 EF 
Pilars de 0,3 x 0,4 de totxo massís EF-240 
Vigues metàl·liques sense protegir EF-0 

Elements estructurals Nau 5 EF 
Pilars de 0,4 x 0,6 de totxo massís EF-240 
Vigues metàl·liques sense protegir EF-0 
 
Tots els elements constructius existents a l’activitat compliran amb la resistència 
al foc sol·licitada. 
 
MUR TALLAFOCS 
 
Donat que es tracta d’edificacions aïllades tipus E no es precissa de disposar de 
murs tallafocs entre diferents naus tal i com es defineix en el Decret 241/94 de 
26 de juliol Art. 15. i en l’Art. 5.2 de l’Annex II del RD 2267/04.  
 
Tots els elements constructius existents a l’activitat compliran amb la resistència 
al foc sol·licitada. 
 
ESTANTERIES METÀLIQUES 
 
L’emmagatzematge es produirà mitjançant la col·locació dels palets un sobre 
l’altre, no existint per tant cap estructura metàl·lica de soport. S’ha de garantir un 
espai lliure superior fins a la coberta superior a 1 m. 
 
Per aquest tipus d’emmagatzematge independent, i d’acord amb la correcció del 
RD 2267/2004 de 5 de marc de 2005, no es necessaria cap resistencia al foc 
específica per les prestatgeries metàl·liques, en cas de que en alguna ocasió se 
n’instal·lés alguna. 
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I.6.- REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS DE COBRIMENT 
 
Els materials que conformen la ruta d’evacuació seran de les característiques 
precises per tal de garantir l’evacuació segura (NBE CPI 96 Art. 16.1) 
 
 Terra: CFL-s1 (M2) o més favorable 

Parets i sostres: C-s3 d0 (M2) o més favorable 
Lluernaris continus a coberta: B-s1d0 (M1) o més favorable 
Revestiments exterior de façana: C-s3d0 (M2) o més favorable 

 
Els materials petris, ceràmics i metàl·lics, així com els vidres, morters, formigons 
i guix es consideren MO (NBE CPI 96 Art. 17.2) 
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I.7.- VENTILACIONS 
 
L’activitat no disposa d’escales o passadissos protegits, de vestíbuls especials, 
de cap mena d’aparcament, cuines industrials ni d’exutoris, ja que les 
característiques de la mateixa són totalment exents d’aquest tipus d’elements. 
Com que l’activitat és de risc alt però la seva superfície inferior als 800 m2 no 
precissa de cap sistema de ventilació i eliminació de fums i gasos de combustió 
(Annex II, Art. 7.1 del RD 2267/04) 
 
 
Per a més informació veure Capítol 5.4.- Ventilació 
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I.8.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
DETECTORS DE FUM I PULSADORS D’ALARMA 
 
Al tractar-se d’un local de risc alt, però edificis tipus E no precissa de sistemes 
automàtics de detecció (Art. 3.1 Annex III del RD 2267/04) 
Al tractar-se d’una activitat que no precissa de sistemes automàtics de detecció 
serà necesaria la intal·lació de pulsadors manuals d’alarma (Art. 4.1 Annex III del 
RD 2267/04). Aquests pulsadors s’instal·laran aprop de la sortida de cada nau, 
tenint present que no hi haurà recorreguts d’evacuació majors a 25 m. Sense 
trobar-ne un. 
 
EXTINTORS PORTATILS 
 
S’instal·larà 11 extintors de pols, tenint present que al tractar-se d’una activitat de 
risc alt i tractant-se de combustibles sòlids (tipus A) cal un per els primers 300 m2 
i un d’addicional per cada 200 m2 
 
 
SECTOR EDIFICIS SUPERFÍCIE EXTINTORS EFICÀCIA 
1 Nau 1 704,9 m2 4 34 A 
2 Nau 2 178,5 m2 1 34 A 
3 Nau 3 598,5 m2 3 34 A 
4 Nau 4 332,2 m2 2 34 A 
5 Nau 5 234,8 m2 1 34 A 

 
La seva instal·lació es farà de manera que la seva part superior estigui per sota 
dels 1,7 m.(NBE CPI 96 Art. 20.1) 
 
Cada any es verificarà l’estat de la càrrega (pes i pressió) de l’extintor per una 
empresa especialitzada i autoritzada pels Serveis d’Indústria, i en el cas 
d’extintors de pols amb botellí d’impulsió l’estat de l’agent extintor. Així mateix, es 
comprobarà la pressió d’impulsió de l’agent extintor, estat de la mànega, boquilla 
o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
 
Cada extintor, es sotmetrà a probes periòdiques de pressió que es realitzaran 
cada 5 anys, a partir de la primera proba realitzada, de la qual quedarà 
constància a la placa de diseny, retimbrant-se d’acord amb l’indicat a la 
Instrucció ITC-MIE-AP 5 Art. 9 i 10 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 
extintores de incendios (BOE 149 de 23 de juny de 1982). 
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ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 
Els locals disposaran de 19 llums d’emergència, calculades per tal de garantir un 
mínim nivell lumínic, i permetre seguir correctament la ruta d’evacuació fins la 
sortida a l’exterior, en cas de tall del subministrament elèctric o que la tensió 
baixi per sota del 70% del nominal. L’autonomia d’aquests equips serà com a 
mínim d’una hora. 
 
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 
 
Segons el Art- 9.1 del Annex III del RD 2267/04 al tractar-se d’una activitat de 
risc alt, edificio tipus E i superfície construida inferior als 5.000 m2 no és 
obligatori disposar BIE DN 45 ni BIE DN 25 
 
HIDRANTS 
 
Cal indicar que el RD 2677/04 per activitats de risc alt i tipologia E de superfície 
d’àrea d’incendi inferior a 5.000 m2 no requereix la existència d’aquesta 
instal·lació. 
 
RUIXADORS AUTOMÀTICS 
 
Segons l’Art. 11 del Annex III del RD 2267/04 no és necesaria la instal·lació de 
ruixadors automàtics si les naus són tipus E. 
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I.9.-PLA D’EMERGÈNCIA 
 
Aquesta activitat no precissa de disposar d’un Pla d’Emergència, donada la seva 
esporàdica utilització i la prohibició expresa de no permetre l’accés a persones 
alienes a l’activitat. Tanmateix, donant compliment l’art. 24 del  REP-82 es 
tindran presents les següents instruccions: 
 
FORMACIÓ 
 
S’ha d’ensenyar a tot el personal de l’empresa (incluint futurs empleats) el 
programa següent: 

-Situació física de totes les instal·lacions contraincendis 
-Necessitat de llibertat d’accés a les mateixes (no han d’existir objectes que 
dificultin la seva utilització) 
-Necessitat del bon estat de les mateixes. En cas de trobar algun element 
danyat o sense la corresponent revisió s’ha de comunicar a la direcció 
-Funcionament dels extintors. Cal formar a tots els treballadors sobre la seva 
utilització 
-Situació de les sortides d’emergència, vies d’evacuació i alternatives. 

 
PLA D’EMERGÈNCIA 
 
En cas d’existir un conat d’incendi: 

-El treballador que observi l’existéncia d’un incendi ha d’avisar a la resta de 
companys, per tal d’evacuar al personal del local a través de les vies i portes 
d’evacuació predeterminades. 
-Un cop assabentats de l’origen del foc cal comunicar-lo al parc de bombers 
085 explicant les característiques del mateix i la direcció clarament. El nº de 
teléfon de bombers ha d’estar adherit al teléfon del local. 
-Durant l’inici del conat d’incendi els empleats designats es dirigiran a 
l’extintor més proper i intentaran la seva extinció fent ús del mateix. 
-En cas de que no sigui possible l’extinció del incendi, els treballadors 
designats ajudaran als bombers oferint una informació clara, precissa i 
rigurosa de les característiques del foc, els possibles perills i el funcionament 
del local. 
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ANNEX II 

 
 

REPERCUSIÓ AMBIENTAL 
 
 

II.1 EMISIONS SONORES I VIBRACIONS 
II.2 EMISIONS A L'ATMOSFERA 
II.3 RADIACIONS TÈRMIQUES 
II.4 RADIACIONS IONITZANTS 
II.5 AIGÜES RESIDUALS 
II.6 RESIDUS I LA SEVA 

ELIMINACIÓ/TRACTAMENT 
II.7 CONTAMINACIÓ LLUMÍNICA 
II.8 AMBIENT INTERIOR DEL RECINTE 
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II.-REPERCUSIÓ AMBIENTAL. 
 
Per tal d’evaluar les repercussions sobre l’entorn es tindran en consideració una 
sèrie d’efectes, així com la seva reducció per anular les possibles molèsties 
ocasionades: 
 
Tanmateix cal indicar que aquesta activitat no està afectada pel Decret 257/95. 
 
Segons el decret 143/2003 pel que es regulen els codis de la Llei 3/98 de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, aquesta activitat queda 
catalogada  com a: 
 

CLASSIFICACIÓ AMBIENTAL (RIIA)  
Codi Descripció Procediment 
12.11 Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies amb una 

capacitat superior a 1000 m3 o una superfície superior 
a 2000 m2 

Annex II.2 

12.21 Indústries i magatzems amb una càrrega de foc 
superior als 250.000 Mj 

Annex II.2 

 
Per la catalogació aquí designada queda palesa la baixa incidència ambiental de 
l’activitat. El procediment a aplicar és la obtenció de llicència municipal ambiental. 
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II.1.- EMISIONS SONORES I VIBRACIONS 
 
Per tal d’analitzar els nivells de sorolls d’aquesta activitat s’’ha utilitzat la 
bibliografia especialitzada “Nivells de pressió sonora de màquines i d’activitats- 
Bases de dades de la Associació/Col·legi d’enginyers Industrials de Catalunya”, i 
“Emissió acústica en activitats industrials: anàlisi freqüencial. 
 
S’ha pres com a dades de partida els nivells de pressió sonora d’una activitat 
tipus magatzem amb possible incidència durant els moments de càrrega i 
descàrrega, ja que durant la resta de temps no es farà cap tipus de feina, tan 
sols tasca de vigilància i manteniment, les quals produeixen un nivell de soroll 
molt baix. Per tal de disposar de les condicions més favorables s’ha considerat 
com si aquest soroll fos constant al llarg d’una hora al dia i s’ha restat la 
desviació estandar, donat que els materials a manipular són de fusta, la qual és 
poc sorollosa. Aquests valors sel’s ha assimilat als provocats en una activitat 
tipus TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS per la similitud en quant a 
trànsit intern de la nau i sorolls durant la càrrega/descàrrega. 
 
Per tal de poder realitzar correctament l’estudi acústic, tindrem present la 
influencia de cada una de les fonts de sò, amb les atenuacions que pugui tenir 
cada una d’elles. Es distingueixen dos tipus de fonts sonores en quant al 
caràcter de l’emissió: 
 
- Fonts de potència sonora constant 
 

Entre les primeres estaran normalment les màquines que produeixen soroll 
com a conseqüència del seu funcionament (motors, ventiladors...), tenen un 
nivell màxim a plè rendiment, que un cop corretgit no produeix molèsties en 
el futur, a excepció d’avaries o mal funcionament de la màquina, la reparació 
de la qual tornarà el sistema als nivells autoritzats. 
 

- Fonts de potència sonora variable 
 

Entre les segones estan les situacions en que el nivell sonor es variable 
(veus, pasos, caigudes d’objectes...) 
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Per tal de realitzar els corresponents càlculs s’han pres les mesures obtingudes 
per cada marge de freqüències, i s’han valorat mitjançant l’expressió següent: 
  

Leq=10 log 
1
/T[Σ(Tix10 Li/10)] 

 
Leq   Nivell sonor equivalent mesurat en dBA 
Li   Nivell sonor de cada font mesurat en dBA 
T Jornada laboral estudiada mesurat en hores 
Ti Fracció de la jornada en que es emprada la font sonora en qüestió 

 
 
Per tal de sumar els nivells acústics de diferentes freqüéncies i donar un nivell 
total s’ha emprat la següent expressió: 
  

LT=10 log [Σ(10 Li/10)] 

 
LT   Nivell sonor total mesurat en dBA 
Li   Nivell sonor de cada banda de freqüència mesurat en dBA 

 
PRESSIÓ SONORA  

ACTIVITAT X σ Laeq 
Tallers de reparació d’automòbils 76,4 7,2 69,2 dBA 
Leq 69,2 dBA 

 
UTILITZACIÓ JORNADA ÚS Leq. 
Repercusió global 10 h. 1 h.. 59,2 dBA 
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Per tal de calcular els nivells d’atenuació acústica requerits i exigibles s’han 
d’estudiar els elements constructius del local i els dispositius mecànics utilitzats 
pel mateix propòsit.  
 
-Atenuació mecànica 
 

Tots els aparells electromotors estaran correctament aïllats de qualsevol 
superfície de contacte lateral per garantir la nula transmisió de vibracions al 
veïnat, i s’instal·laran sobre suports antivibratoris. 
 
Els motors, transmissions i màquines s’han d’instal·lar separats de qualsevol 
paret, sostre, coberta o pilar de l’edifici. Al voltant de qualsevol motor elèctric 
o de màquines amb òrgans en moviment  hi ha d’haver un espai lliure que 
en permeti una maniobra còmoda i fàcil i en faciliti la vigilància i el 
manteniment. 

 
-Elements constructius 
  

El local on es desenvolupa l’activitat està constituit per elements constructius 
que disposan d’un aïllament acústic, valorat a l’annex 3 de la NBE CA 88. 
L’aïllament acústic es valora mitjançant l’expressió següent: 
 

R=36,5 log m - 41,5 dBA 
 
R   Aïllament acústic mesurat en dBA 
m   Massa per unitat de superfície en kg/m2 

 
ESTUDI ATENUACIONS  

Tancaments Materials i espesors Massa unitària R 
Verticals Tancaments de mur d’obra de 0,15 m. d’espesor 150 Kg/m2 37,92

Horitzontals 
Vigues i estrucutra de metall/formigó amb plaques de 

fibrociment 
25 Kg/m2 5 
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Els tancaments verticals són majoritàriament incomplerts en les construccions de 
l’activitat, donat que no arriben fins el sostre, o bé són inexistents, per la qual 
cosa es tracta d’edificis tipus E. Per pendre la situació més desfavorable 
considerarem que l’aïllament vertical és nul. 
 
El nivell Sonor teòric transmés, vindrà determinat per l’expressió: 
 

Lp=Lpr - R + a 
 
Lp Nivell sonor en el local contigu 
Lpr Nivell sonor del local on es desenvolupa l’activitat 
R Index d’aïllament acústic 
a Coeficient de reducció sonora per transmissions secundàrias 

(conductes, orificis, portes, finestres...)  es pren un valor de 0 dBA 
en tancaments verticals donat que ja hem considerat que 
l’aïllament és nul, i 0 en tancaments horitzontal al tractar-se d’una 
coberta estanca 

 
Donat que no existeix cap altre activitat a sobre, no s’ha considerat la transmissió 
de soroll en aquest sentit, cal tenir present addicionalment que la càrrega i 
descàrrega de materials s’ocasionarà en les zones tancades, fet que minvarà 
considerablement el nivell acústic en sentit ascendent. 
 
 

ESTUDI ACÚSTIC  
Tancaments Lpr R A Lp 
Tancament vertical 59,2 dBA 0 0 dBA 59,2 dBA 
Tancament horitzontal 59,2 dBA 5 5 dBA 49,2 dBA 

 
 
Cal tenir present que l’horari de l’activitat, tal i com s’ha indicat al Cap. 10 de la 
memòria és de 08:00h a 18:00 h, essent que a efectes de nocturnitat l’activitat es 
trobarà tancada. També cal indicar que només existeix una única vivenda 
propera, la qual és la pròpia residència del titular de l’activitat. A efectes de càlcul 
no s’ha tingut present els tancaments pròpis que aquesta vivenda té, donat que 
el mur de la masia és de gran espesor, essent per tant que els valors reals seran 
inferiors als aquí calculats. 
 
Les úniques atenuacions que es poden considerar són les provocades per la 
distancia entre la font emisora i la vivenda existent, la qual es troba a 30 m. de la 
font de pressió acústica   
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Lp= LW – 20 log r-8 
 
Lp   Nivell de pressió sonora a 1 m. en dBA 
Lw   Nivell de potencia sonora de la font en dBA 
r  Distancia  

 
Per tant: 
 

ESTUDI ACÚSTIC  
Font de soroll Lw R Atenuació Lp 
Activitat 59,2 dBA 30m. 26,84 32,35 dBA 

 
 
Tenint present que estem parlant d’un espai catalogat com a zona de sensibilitat 
acústica baixa (C) tal i com s’indica a la “Taula Complementària per l’aplicació de 
la llei 16/2002 dins l’àmbit de l’Ordenança de Convivència Ciutadana de Llinars 
del Vallès” i tenint present les taules indicades a l’escrit del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Generalitat de 
Catalunya, sobre mesures per a la coordinació de la Llei 16/2002 de protecció 
contra la contaminació acústica amb les previsions del Real Decreto 1367/2002 
de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido, es pot concloure el següent: 

 
 

NIVELL ACÚSTIC GENERAT PER L’ACTIVITAT 
 Lp Màxim admés segom Llei 16/2002 
Nivell d’immissió a l’exterior 59,2 70 dB 
Nivell d’immissió a l’interior 32,35 35 dB 

Els valors obtinguts an l’interior dels habitatges més propers, així com a l’ambient 
exterior a l’activitat donen compliment a la normativa vigent 
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II.2.- EMISIONS A L’ATMÓSFERA 
 
Aquesta activitat no queda inclosa en la relació d’activitats potencialment 
contaminadores de l’atmosfera aprobada pel Decret 322/87 de 23 de setembre, pel 
que no serà necessària l’adopció de mesures correctores especials per aquest 
concepte. 
 
Les emisions de gasos i vapors són nules donada la innoquoitat dels materials 
emmagatzemats. 
 
 
II.3.- RADIACIONS TÈRMIQUES 
 
Aquesta activitat no produirà cap alteració térmica ambiental al estar mancada 
de focus emissors. 
 
 
II.4.- RADIACIONS IONITZANTS 
 
Aquesta acitivitat no disposarà d’aparells susceptibles de produir radiacions 
ionitzants. 
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II.5.- AIGÜES RESIDUALS 
 
Durant el desenvolupament de l’activitat, tal i com aquesta ha estat definida amb 
anterioritat no es produeixen aigües residuals, les úniques que produeix l’activitat 
són les procedents del sanitari i dutxa. 
 
Aquestes aigües no rebran cap tractament previ a la seva evacuació, que es 
produirà mitjançant el sistema de clavegueram que està conectat a la xarxa de 
clavagueram municipal existent, i seguiran el mateix tractament que les de la 
resta del municipi a la EDAR LA ROCA. 
 
Totes les connexions a clavagueram estaran dotades del seu corresponent sifó 
per tal d’evitar males olors, i si fos precís es dotaria a la instal·lació general d’una 
troneta sifónica abans de conectar-se a la xarxa general de clavagueram. 
 
L’activitat aquí sol·licitada disposa del CCAE: 51.700, essent que no es 
correspon a cap dels grups que segons el Reglament Regulador d’Abocaments 
d’Aigües Residuals del Consorci per a la Defensa del Riu Besòs precissi 
d’obtenir permís d’abocament 
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II.6.- RESIDUS I LA SEVA ELIMINACIÓ/TRACTAMENT 
 
Per les característiques de l’activitat es produiran dos tipus bàsics de residus: 
 
- Els residus municipals ordinaris, aquests seran dipositats en recipients 
hermètics, de tal manera que es procedeixi a separar els residus en funció de la 
seva naturalesa per possibilitar-ne el millor procés de tractament medi ambiental. 
Concretament es disposarà de contenidors separatius de plàstic, fusta i un de 
residus banals assimilables a RSU. El contingut d’aquests contenidors serà 
entregat a una empresa autoritzada per al tractament dels mateixos, o serà 
dipositat als contenidors municipals de reciclatge en funció del volum dels 
mateixos, a excepció del assimilable a residu urbà, el contingut del qual serà 
dipositat en bosses o sacs que un cop tancades es dipositaran diàriament en els 
contenidors dels Serveis Municipals de recollida d’escombraries. 
 
- Els residus municipals especials, No es previsible l’existència de cap residu 
que es correspongui amb aquestes característiques, essent però que en cas 
d’ocasionar-ne algun, aquests seran emmagatzemats en un recipient especial i 
retirats periòdicament per una empresa autoritzada per a la seva gestió.  
 
Els residus pròpis del magatzem seran els propis de l’activitat, tenint present que 
no es produeix cap tipus de manipulació ni transformació dels productes que 
s’emmagatzemen. 
 
Aquesta activitat comporta la generació de residus provinents del manteniment 
de la carretilla elevadora, restes de plàstic provinent d’envolcalls dels paquets, 
fragments de material que es puguin trencar durant les accions de càrrega i 
descàrrega i els residus que es puguin generar de l’ús del sanitari. Aquests 
residus s’emmagatzemaran en recipients especials per ser retirats per una 
empresa homologada per aquestes funcions. 
  
Aquests residus queden classificats amb els següents codis d’acord amb el 
Decret 92/1999 de 6 d’abril de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 
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CER CLA DESCRIPCIÓ ORIGEN kg/dia Tn/any 

200199 NE Residus generals Sanitari 0,25 0,1 
200199 NE Restes de fusta Palets i material trencat 5,00 1,25 
200139 NE Restes de plàstics Envoltoris palets 2,00 0,50 
200121 ES Tubs fluorescents Enllumenat interior -- 0,01 

 

On : CER : Codi residu 
 CLA : Classificació 
 NE : No especial 
 IN   : Inert 
 ES  : Especial 
 
Conseqüentment els esmentats residus es gestionaran d’acord amb la 
classificació que els pertoqui. Remetent dits residus a Transportista i Gestor 
degudament autoritzats per la Junta de Residus, tenint cura de formalitzar tant la 
Fitxa d’acceptació com del Full de seguiment. Tantmateix anyalment es farà la 
pertinent Declaració de Residus. 
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II.7.- CONTAMINACIÓ LLUMÍNICA 
 
Les lluminàries exteriors donaran compliment a l’Art. 17 del Decret 82/2005 
d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació 
Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.  
 
En aquesta activitat es disposarà de 8 punts de llum exteriors per iluminar les 
portes d’accés a les diferents naus. 
 
Les lluminàries consistiran en un projector d’una potència de 150W de Vsap 
soportat a la façana i en posició totalment horitzontal de manera que el pàmpol 
de llum sigui únicament en direcció al terra del pati. 
 
D’acord amb la zonificació proposada per la Oficina per la Prevenció de la 
Contaminació Lluminosa del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, la finca de Can Llobera on es desenvoluparà l’activitat 
és zona E2, doncs es tracta d’una zona formada per sòl no urbanitzable fora 
d’Espais d’Interès Natural i d’Espais Naturals de Protecció Especial.  
 
Els aparells d’il·luminació són projectors simètrics en posició horitzontal, a 4 m. 
d’altura. 
 
L’enllumenat no disposarà de sistemes de regulació horària, doncs l’activitat 
finalitzarà abans de les 22:00h. Durant l’horari de nit l’activitat restarà tancada i 
no hi haurà emisió lumínica. 
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II.8.- AMBIENT INTERIOR DEL RECINTE 
 
 
En aquesta activitat no poden produir-se molésties auditives per part dels 
treballadors, com a conseqüéncia del nivell del soroll produit per la maquinària, ja 
que en cap situació el valor calculat interior màxim no superarà els 80 dBA tal i 
com s’estableix en el Real Decreto 1316/89. 
 
No existirà a l’interior del recinte cap emisió de gasos i vapors tal i com s’ha 
detallat anteriorment. 
 
Vista la nula incidència de l’efecte productiu sobre el medi ambient interior de 
l’activitat queda palès la total inoqüitat d’aquesta. 
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ANNEX III 

 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
 

III.1 OBJECTE I LEGISLACIÓ 
III.2 IL·LUMINACIÓ 
III.3 NECESSITATS ELÈCTRIQUES 
III.4 INSTAL·LACIÓ  
III.5 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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III.1.- OBJECTE i LEGISLACIÓ. 
 
L’objecte de la present documentació és la descripció i càlcul de la instal·lació 
elèctrica de Baixa Tensió per a adequar-la a la finalitat que posteriorment es 
descriurà, així com donar una certificació de seguretat elèctrica, amb la fi de 
presentar l’esmentat Projecte a una “Entitat de inspecció i control”, obtenir el 
permís de funcionament de l’instal·lació.  
 
L’esmentat annex s’ha confeccionat  mitjançant els diferents apartats de la 
instrucció del R.E.B.T i a l’instrucció 24/96 de la Direcció General de Consum i 
Seguretat Industrial. 
 
L’instal·lació projectada complirà les normes de seguretat d’aplicació tenint en 
compte les disposicions específiques vigents relatives a la seguretat de les 
instal·lacions de Baixa Tensió i les disposicions d’interpretació i 
desenvolupament de la normativa vigent. 
 
Aquestes tasques seran dutes a terme d’acord amb les disposicions dels vigents 
Reglaments, Normes i Ordenances que es detallen a continuació: 
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DISPOSICIONS LEGALS DEL R.E.B.T. 

nº Títol Objecte i caràcter 
1.- Reglamento Electrotècnico de 

Baja Tensión (R.E.B.T.) 
Afecta a la normativa de seguretat, dimensionament i 
ejecució de les insta·lacions elèctriques. 

2.- ITC BT 09 Instal·lacions d’enllumenat exterior. 
3.- ITC BT 10 Previsió de càrregues per a subministres en baixa tensió 
4.- ITC BT 11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 
5.- ITC BT 12 Instal·lacions d’enllaç. Esquemes 
6.- ITC BT 13 Instal·lacions d’enllaç.Caixes Generals de Protecció 
7.- ITC BT 14 Instal·lacions d’enllaç. Línia General d’Alimentació 
8.- ITC BT 15 Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals 
9.- 

ITC BT 16 
Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes 
d’instal·lació 

10.- 
ITC BT 17 

Instal·lacions d’enllaç.Dispositius generals i individuals de 
comandament i protecció. Interruptor de Control de Potència

11.- ITC BT 18 Instal·ació de posades a terra. 
12.- ITC BT 19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals. 
13.- ITC BT 20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 
14.- ITC BT 21 Instal·lacions interiors o receptores.Tubs i canals protectores
15.- 

ITC BT 22 
Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 
sobreintensitats 

16.- 
ITC BT 23 

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 
sobretensions 

17.- 
ITC BT 24 

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 
contactes directes i indirectes 

18.- 
ITC BT 29 

Prescripcions particulars per les instal·lacions elèctriques 
dels locals amb risc d’incendi o explosió 

19.- ITC BT 43 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals. 
20.- ITC BT 43 Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat. 
21.- Normes Particulars per instal·lacions interiors de les companyies subministradores d’energia 

elèctrica legalment aprobades pel Ministeri d’Indústria i Energia. 
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III.2- IL·LUMINACIÓ 
 

IL·LUMINACIÓ 
Quantitat Concepte Pot. Eléctrica 

115 Fluorescents 68 W (58+10) 7,82 kW 
8 Projectors externs Vsap 150W 1,20 kW 

20 Llums d’emergència 0,16 kW 
 
 
El local disposa de llum natural a través de les seves obertures naturals, essent 
però que la mateixa es veu complementada per llum artificial, essent els nivells 
d’iluminació previstos per les diferents dependències els següents: 
 

ZONA NIVELL LLUMÍNIC 
MÍNIM 

DISPOSITIUS 

ZONA INTERIOR 
Nau 1 100 Lux 35 fluorescents 58W 
Nau 2 100 Lux 9 fluorescents 58W 
Nau 3 100 Lux 30 fluorescents 58W 
Nau 4 100 Lux 25 fluorescents 58W 
Nau 5 100 Lux 12 fluorescents 58W 
Sanitari / Vestuari 100 Lux 4 fluorescents 58W 

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
Nau 1 5 Lux 3 llums 8 W 
Nau 2 5 Lux 2 llums 8 W 
Nau 3 5 Lux 6 llums 8 W 
Nau 4 5 Lux 5 llums 8 W 
Nau 5 5 Lux 3 llums 8 W 
Sanitari / Vestuari 5 Lux 1 llum 8 W 

ZONA EXTERIOR 
Pati  50 Lux 8 pàmpols 150 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els nivells llumínics han estat calculats per tal de garantir que les condicions de 
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treball siguin les més segures possibles, tal i com es recull a la taula següent: 
 
 

IL·LUMINACIÓ 
Superf 
(m2) MAGATZEM a 

(m) 
b 

(m) 

Alçada 
llum(m) K U L 

(lux) m Ø  (Lm) ø emès  
(Lm) 

núm 
làmp 
calc 

núm 
làmp 

Potència 
total (W) 

num 
ramals 

min 

NAU 1 35,6 19,8 4 3,18 0,59 100 0,75 159.294,9 4.600 34,6 35 2380 2 
NAU 2 14,9 12,0 4 1,66 0,59 100 0,75 40.346,4 4.600 8,8 9 612 1 
NAU 3 50,1 12,0 4 2,41 0,59 100 0,75 135.244,3 4.600 29,4 30 2040 2 
NAU 4 39,6 12,5 3,5 2,71 0,59 100 0,75 111.723,2 4.600 24,3 25 1700 2 
NAU 5 16,3 14,5 3 2,55 0,59 100 0,75 53.065,0 4.600 11,5 12 816 1 

 
K = (a · b) / alçada llum · (a + b) 

 
Ø = (L · superf.) / (U · m) 

 
Núm lamp. = Ø / Ø emès 

 
On:  K:  índex del local 

U:  factor d’ús 
L:  il·luminació mitja en lux 
m:  factor de manteniment 
Ø:  flux lumínic en lúmens 

 
 
Les lluminaries s’instal·laran de manera que no produeixin enlluernaments, i en 
els casos en que les làmpares estiguin descobertes, l’angle format per 
l’horitzontal de l’ull amb aquesta no serà inferior a 30º. 

 
Els fluorescents s’instal·laran amb difusors pel baix consum. Es posaran dos tubs 
en paral·lel i amb circuits independents per evitar el parpelleig. 
 
La relació entre els valors mínims i màxims d’il·luminació, mesurats en Lux, mai 
serà inferior a 0,8. 
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L’establiment disposarà de 20 llums d’emergència  per permetre seguir 
correctament la ruta d’evacuació fins la sortida a l’exterior, en cas de tall del 
subministrament elèctric o que la tensió baixi per sota del 70% del nominal. 
L’autonomia d’aquests equips serà com a mínim d’una hora i la seva potència no 
inferior a 300 lumens. 
 
Les lluminàries exteriors donaran compliment a l’Art. 17 del Decret 82/2005 
d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació 
Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.  
 
(Per a més informació veure Annex II, Cap.7: Contaminació Llumínica) 
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III.3.- NECESSITATS ELÈCTRIQUES 
 
Tota l’instal·lació elèctrica s’efectuarà d’acord al Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i a les Instruccions Complementàries per a la seva aplicació. La 
realització de la instal·lació correrà a càrrec d’un instal·lador degudament 
autoritzat pels Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, el qual serà 
responsable del bon funcionament de la mateixa i d’haver complert amb la 
normativa esmentada. 
 
CAIGUDES DE TENSIÓ 
 
S’aïllarà tota la instal·lació per evitar possibles contactes directes.  
La caiguda de tensió no podrà excedir en cap cas el 3% de la tensió nominal a 
l’origen de la instàl·lació. 
 
POSADA A TERRA 
 
Per a la correcta protecció de persones i objectes, s’instal·larà un terra i protecció 
(cuadres de derivació, receptors,...). 
 
PROTECCIONS CONTRA CONTACTES DIRECTES 
 
Totes les parts actives de la instal·lació que es trobin amb tensió, estaran 
aïllades per una tensió mínima de 750 volts i discurriran per l’interior de tubs, 
colocats a les parets i sostres dels locals, ja sigui en montatge superficial o 
encastades. 
 
Els dispositius de comandament i protecció i distribució, es colocaran aprop de 
les portes d’entrada, essent de materials no inflamables, portant cada un la 
indicació del circuit a que pertany. 
 
PROTECCIONS CONTRA CONTACTES INDIRECTES 
 
S’instal·larà terra asociada a interruptors sensibles a les corrents de defecte. A 
tal fí s’instal·laran a l’origen dels circuits, interruptors automàtics diferencials de 
sensibilitat convenient. 
Tots aquests elements es mantindran en perfecte estat d’ús i funcionament 
exigint-se les revisions que la reglamentació vigent imposa. 
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PROTECCIONS CONTRA SOBREINTENSITATS 
 
Immediatament després dels contadors s’instal·laran interruptors automàtics 
magnetotèrmics de tall omnipolar equipats amb bobina de sobreintensitat de 
capacitat adequada als circuits a protegir. 
 
CONSUM DE L’ACTIVITAT 
 
El consum energètic ocasionat per l’activitat serà puntual, donat que totes les 
naus disposen d’il·luminació natural, podent considerar-se un valor promig de 
quatre hores diàries, durant 140 dies/any, corresponents als mesos amb la franja 
d’hores de llum més curta. S’aplica un factor d’utillització del 20%, ja que donat a 
la tipologia de l’activitat i al nombre de persones destinades a gestionar-la 
tansols s’utilitzarà les instal·lacions d’una nau de forma simultània. 
. 
Consum energètic: (9.192 Wh x 0,20) x 4h/dia x 140 dies/any = 1.029,5 kWh 
anuals 
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III.4- INSTAL·LACIÓ 
 
SUBMINISTRE D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
L’energia elèctrica serà subministrada per la corresponent cia. elèctrica, en baixa 
tensió a 400/230 V., desde la pròpia xarxa de distribució 
 
CONEXIÓ DE SERVEI 
 
Comprén la instal·lació entre la xarxa de distribució general i la Caixa General de 
Protecció (CGP). 
 
Les seves característiques venen determinades per la própia empresa 
subministradora a l’informe tècnic de la instal·lació i complirà, en tot cas, la 
norma particular UNIE 410.2. 
 
LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ 
 
És la part de la instal·lació que uneix la CGP amb l’embarrat, protegit contra 
qualsevol manipulació, del qual parteixen les derivacions individuals dels usuaris 
o abonats. 
 
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
Aquest quadre es colocarà el més aprop possible de l’entrada de la derivació 
individual de l’abonat, en lloc de fàcil accessibilitat. Contindrà el dispositiu 
general de comandament i protecció de la instal·lació interior (interruptor general 
automàtic de tall omnipolar que permeti, manualment, deixar sense tensió tota la 
instal·lació interior del abonat i efectuant la desconexió automàtica quant s’origini 
una corrent molt elevada a causa d’un cortcirucuit a la instal·lació del abonat o 
per una sobrecàrrega com a conseqüència d’un número excessiu d’aparells 
conectats simultàniament), així com un interruptor diferencial general per 
protecció de contactes indirectes. Adiccionalment també s’instal·larà al seu 
interior els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i cortcircuits de cada 
un dels circuits interiors. 
 
Per aquesta activitat es col·locarà en el mateix quadre general uns interruptors 
magnetotèrmics per protegir les línies de distribució que alimentaran a cada un 
dels subquadres.  
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COMPTADOR 
 
El comptador està instal·lat dins d’un edifici exprés, per tal de permetre un fàcil i 
permanent accés al personal de la empresa subministradora, situat a l’extrem 
nord est de la finca. Donat que ja hi havia una activitat anterior ja es disposa de 
tots els elements antriorment descrits.  
 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 
 
Aparell de conexió que integra els dispositus necessaris per assegurar de forma 
coordinada protecció contra sobrecàrregues i contra curtcircuits. 
 
La instal·lació ja disposa d’un ICP en el quadre general de comandament i 
protecció, està dimensionada per la potència total de 15 kW que té contractada 
el peticionari. 
 
Tot i això, s’instal·larà a cada subquadre un interruptor magnetotèmic igual que el 
que hi ha a l’orígen de cada línia d’alimentació d’aquests subquadres, per tal 
d’evitar que si hi ha algun problema aquest faci saltar l’ICP general deixant 
d’aquesta manera tota la xarxa sense energia 
 
SUBQUADRES 
 
Per distribuir l’electricitat de forma equilibrada per les distines naus, es disposarà 
de 5 subquadres per alimentar les instal·lacions d’enllumenat de forma 
independent.  
 
Cada subquadre contindrà un Interruptor Magnetotèrmic, un Interruptor 
Diferencial general i una PIA per cada una de les línies. 
 
La descripció gràfica de les instal·lacions es pot apreciar a l’esquema unifilar de 
l’annex VII:DocumentacióGràfica 
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III.5- CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
S’acompanya el present annex un quadre de característiques dels ramals amb la 
potència en W (P), la intensitat que transporta en Ampers (I), el factor de 
potència promig o del receptor (cos γ), la secció del conductor en mm2 (ø), el 
coeficient d’agrupament, la caiguda de tensió i % desde el subministre al 
receptor més llunyà, les proteccions de les línies (PIAs i Interruptors 
Diferencials), la tensió de la línia (400/230 V), el rendimet de cada tipus d’aparell 
connectat (ŋ), el coeficient d’arrancada (K) i la conductivitat del coure en 
S·m/mm2 (µ). 
 
La taula següent mostra els valors obtinguts i utilitzats per al càlcul de les línies: 
 

TAULA DE SUBQUADRES 

NAU SQ LÍNIES P 
(W) 

L 
(m) V ŋ K cos 

γ µ ø 
(mm2) 

I 
(A)

coef 
agrup. PIA ID PIA 

SQ cdt cdt 
(%)

L1 a 1224 60,8 400 1 1,8 0,95 44 1,5 5,8 0,7 10A 6,1 1,5
L1 b 1156 77,3 400 1 1,8 0,95 44 1,5 5,5 0,7 10A 7,4 1,8
L2 24 32,5 230 1 1 0,95 44 1,5 0,1 0,7 6A 0,1 0,0
L3 150 21 230 1 1 0,95 44 1,5 0,7 0,7 10A 0,3 0,1

1 1 

SQ1 2554 20 400 0,83 1 0,83 44 2,5 5,4 0,7   

40 A 
(0,03A) 32 A

1,0 0,2
L4 612 57 400 1 1,8 0,95 44 1,5 1,7 0,7 10A 1,7 0,4
L5 16 12,9 230 1 1 0,95 44 1,5 0,1 0,7 6A 0,0 0,0
L6 150 11,7 230 1 1 0,95 44 1,5 0,7 0,7 10A 0,2 0,1

2 2 

SQ2 778 35 400 0,77 1 0,77 44 2,5 1,9 0,7   

40 A 
(0,03A) 32 A

0,6 0,1
L7 a 1020 37,6 400 1 1,8 0,95 44 1,5 2,8 0,7 10A 1,8 0,5
L7 b 1020 62,5 400 1 1,8 0,95 44 1,5 2,8 0,7 10A 3,0 0,8
L8 48 52,9 230 1 1 0,95 44 1,5 0,2 0,7 6A 0,2 0,1
L9 300 34 230 1 1 0,95 44 1,5 1,4 0,7 10A 0,9 0,4

3 3 

SQ3 2388 70 400 0,83 1 0,83 44 2,5 5,0 0,7   

40 A 
(0,03A) 32 A

3,2 0,8
L10 a 884 34,7 400 1 1,8 0,95 44 1,5 2,4 0,7 10A 1,5 0,4
L10 b 816 54,6 400 1 1,8 0,95 44 1,5 2,2 0,7 10A 2,1 0,5
L11 40 52,4 230 1 1 0,95 44 1,5 0,1 0,7 6A 0,1 0,0
L12 300 57,7 230 1 1 0,95 44 1,5 0,8 0,7 10A 0,9 0,4

4 4 

SQ4 1740 126 400 0,83 1 0,83 44 2,5 3,6 0,7   

40 A 
(0,03A) 32 A

4,2 1,1
L13 816 37,3 400 1 1,8 0,95 44 1,5 2,2 0,7 10A 1,5 0,4
L14 24 26,4 230 1 1 0,95 44 1,5 0,1 0,7 6A 0,1 0,0
L15 150 13,8 230 1 1 0,95 44 1,5 0,7 0,7 10A 0,2 0,1

5 5 

SQ5 990 210 400 0,77 1 0,77 44 2,5 2,4 0,7   

40 A 
(0,03A) 32 A

4,3 1,1
L16 272 9,1 230 1 1,8 0,95 44 1,5 2,2 0,7 10A 0,4 0,2
L17 8 2 230 1 1 0,95 44 1,5 0,0 0,7 6A 0,0 0,0
L18 150 4 230 1 1 0,95 44 1,5 0,7 0,7 10A 0,1 0,0

V
es

tu
ar

i 

6 

SQ6 430 125 400 0,72 1 0,72 44 2,5 1,2 0,7   

40 A 
(0,03A) 32 A

1,2 0,3
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Per a realitzar aquests càlculs s’ha utilitzat les següents fòrmules: 
 
Per a línies monofàsiques: Per a línies trifàsiques: 
Intensitat: 
 
I = P · K / (V · Cos γ · η) 
 

Intensitat: 
 
I = P · K / ((√3) · V · Cos γ · η) 

Caiguda de tensió: 
 
Cdt = (P ·2 · L) / (µ · V · ø) 
 
Cdt % = (cdt / V) · 100 
 

Caiguda de tensió: 
 
Cdt = (W · L) / (µ · V · ø) 
 
Cdt % = (cdt / V) · 100 
 

Essent: 
 

 

P Potència en Watts 
V Tensió es Volts 
I Intensitat en Ampers 
ø Secció del conductor en mm2 
L Longitud en metres 

Cos γ Factor de potència 
η Rendiment del receptor  
cdt Caiguda de tensió 
cdt% Caiguda de tensió en % 
µ Conductivitat (44 Cu, 35 Al) 
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III.6- PROBES I ASSAIGS A EFECTUAR A LA INSPECCIÓ DE 
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
PROBES D’AÏLLAMENT 
 
Amb el Megger i a la tensió mínima de 500 V s’ha d’aconseguir que a les línies 
principals i en els conductors fins el cuadre o panell corresponent, la resistència 
d’aïllament entre conductors no sigui inferior a 10 MΩ, al igual que entre 
conductors a terra. 
 
COMPROBACIÓ DE LES PROTECCIONS 
 
Es comprobarà tots els interruptors automàtics provocant un cortcircuit i 
sobreintensitat. 
 
Així mateix es comprobaran tots els fusibles per garantir que el seu calibre 
correspon a la secció de la línia a protegir. 
 
COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DE TERRES 
 
Es comprobarà i mesurarà la resistència de terra mitjançant un mesurador 
adequat, indicant-se el seu valor resultant en la certificació final de les obres i 
instal·lacions i efectuant-se una revisió amb una periodicitat anual. 
 
COMPROBACIÓ DE LA CONEXIÓ A TERRA DELS EQUIPS 
 
Es comprobarà que tots els equips estiguin conectats al terra adequadament, 
mitjançant la continuitat elèctrica eficaç de les parts metàl·liques. 
 
PROBES DE FUNCIONAMENT 
 
Es comprobarà el bon funcionament de tots els equips, aparells, elements o 
sistemes que formen part de la instal·lació elèctrica, de tal manera que satisfacin 
les condicios reglamentàries i del present projecte. 
 
COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DE L’AÏLLAMENT 
 
Atenent a l’indicat a la Instrucció MI BT 017-p. 2.8, es mesurarà la resistència 
d’aïllament de la instal·lació, tenint que oferir un valor mínim de (1000·V) Ω, 
essent V la tensió de servei en Volts, amb un mínim de 250.000 Ω.
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ANNEX IV 
 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

IV.1 COMPLIMENT RD 1627/97 
IV.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT 

L'EXECUSIÓ DE L'OBRA 
IV.3 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
IV.4 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS 

QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
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IV.1- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE 
SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT 
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a 
la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes 
(art. 11è). 
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IV.2- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb 
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
PRINCIPIS D'ACCIÓ PREVENTIVA  
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 
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concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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IV.3- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 
l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment 
la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
MITJANS I MAQUINARIA 
  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
TREBALLS PREVIS 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
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plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
ENDERROCS 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
ESTRUCTURA 
 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
RAM DE PALETA 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

COBERTA 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
REVESTIMENTS I ACABATS 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 



MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA PER LA SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER 
LA LEGALITZACIÓ D’UNA EMPRESA DEDICADA A L’EMMAGAZEMATGE D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
DE JARDINERIA 

                         
.  

Projecte final de carrera,        
Enginyeria Tècnica Agrícola - Explotacions Agropercuàries    
Marc Barneto Otero        Pàg. 89 

- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
INSTAL.LACIONS 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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IV.4- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE 
IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. 
A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
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agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 
El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en 
lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 
a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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ANNEX V 
 
 
 

PRESSUPOST DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 

V.1  ENLLUMENAT 
V.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
V.3 PROTECCIONS CONTRAINCENDIS 
V.4 MÀ D’OBRA 
V.5 RESUM PRESSUPOST 



MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA PER LA SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER 
LA LEGALITZACIÓ D’UNA EMPRESA DEDICADA A L’EMMAGAZEMATGE D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
DE JARDINERIA 

                         
.  

Projecte final de carrera,        
Enginyeria Tècnica Agrícola - Explotacions Agropercuàries    
Marc Barneto Otero        Pàg. 94 

V.1- ENLLUMENAT 
 
 

ENLLUMENAT 
UNITAT CONCEPTE PREU UNITAT (€) PREU (€) 

111 

Làmpada 1 
fluorescent de 58 W 
amb armadura en 
xapa d'hacer, color 
blanc. 

66,80 7.414,80 

20 

Lluminària 
d'emergència amb 
una làmpada de 8 W i 
280 Lm, amb acabats 
blancs IP55 

70 1.400,00 € 

8 
Projectors Vsap 150 
W amb carcassa i 
reflector d'al·lumini 

336,53 2.692,24 

2 

Làmpada 2 
fluorescents de 58 W 
amb armadura en 
xapa d'hacer, color 
blanc. 

113,2 226,4 

TOTAL ENLLUMENAT 11.733,44 
 



MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA PER LA SOL·LICITUD DE LA  LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL PER 
LA LEGALITZACIÓ D’UNA EMPRESA DEDICADA A L’EMMAGAZEMATGE D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
DE JARDINERIA 

                         
.  

Projecte final de carrera,        
Enginyeria Tècnica Agrícola - Explotacions Agropercuàries    
Marc Barneto Otero        Pàg. 95 

V.2- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

CABLEJAT 
QUANTITAT (m) CONCEPTE PREU €/m PREU € 

422 

Cable RV 0,6/1kV de 
coure tetrapolar amb 
aïllament de Polietilè 
reticulat XLPE, secció 
nominal 4 x 1,5 mm2 

1,26 531,72 

531 

Cable RV 0,6/1kV de 
coure tetrapolar amb 
aïllament de Polietilè 
reticulat XLPE, secció 
nominal 4 x 2,5 mm2 

1,59 844,29 

681 

Cable RV 0,6/1kV de 
coure bipolar amb 
aïllament de Polietilè 
reticulat XLPE, secció 
nominal 2 x 1,5 mm2 

1,01 687,81 

TOTAL CABLEJAT 2.063,82 

 
 

PROTECCIONS 
UNITAT CONCEPTE PREU UNITAT (€) PREU (€) 

7 
Interruptor automàtic 
magnetotèrmic bipolar de 
6 A amb 6 kA de potència 
de tall, classe 3 

24,22 169,54 

7 
Interruptor automàtic 
magnetotèrmic bipolar de 
10 A amb 6 kA de 
potència de tall, classe 3 

14,97 104,79 

8 
Interruptor automàtic 
magnetotèrmic tetrapolar 
de 10 A amb 6 kA de 
potència de tall, classe 3 

50,44 403,52 

6 
Interruptor diferencial 
tetrapolar de 40 A d'alta 
sensibiliat 0,03 A 

130,84 785,04 

12 

Interruptor automàtic 
magnetotèrmic tetrapolar, 
tipus ICP, de 32 A amb 6 
kA de potència de tall. 

73,77 885,24 

TOTAL PROTECCIONS 2.348,13 
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CAIXES DE PROTECCIÓ 
UNITAT CONCEPTE PREU UNITAT (€) PREU (€) 

6 

Caixa de distribuició, 
subquadre elèctric, 
amb capacitat per a 9 
mòduls 

12,89 77,34 

TOTAL CAIXES DE PROTECCIÓ 77,34 

 
 

 
CONNEXIÓ AL TERRA 
UNITAT CONCEPTE PREU UNITAT (€) PREU (€) 

5 

Pica de connexió a 
terra, d'hacer amb 
recobriment de Cu de 
2,5 m de profunditat, 
amb borns de connexió 
instal·lats 

50,2 251,00 

940 m 
Fil Conductor de coure 
recobert amb malla de 
presa de terra de 6 
mm2 de secció 

7,42 6.974,80 

TOTAL CONNEXIÓ TERRA 2.977,0 
 
 
 

CANALITZACIÓ 
QUANTITAT (m) CONCEPTE PREU €/m PREU € 

940 

Tub rígit de PVC de 
25 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no 
propagador de 
flames, amb colzes i 
connexions 

2,75 2585,00 

TOTAL CANALITZACIÓ 2585,00 
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V.3- PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 

 
 

PROTECCIONS CONTRAINCENDIS 
UNITAT CONCEPTE PREU UNITAT (€) PREU (€) 

11 Extintor pols 6 Kg 66,6 732,6 
11 Armaris extintors 23 253 

5 

Polsador alarma 
contraincendis, 
acconiament manual per 
rotura d'element, apte per 
inempèrie, amb sirena. 

108,04 540,2 

TOTAL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 1.525,8 
 
 
 

V.4- MÀ D’OBRA 
 
 

MÀ D’OBRA 
QUANTITAT (h) CONCEPTE PREU €/m PREU € 

125 Oficial 24,80 3.100,00 
125 Peó 16,00 2.000,00 

TOTAL MÀ D’OBRA 5.100,00 
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V.5- TAULA RESUM PRESSUPOST 
 
 

RESUM PRESSUPOST 
TOTAL ENLLUMENAT 11.733,44 € 
TOTAL CABLEJAT 2.063,82 € 
TOTAL PROTECCIONS 2.348,13 € 
TOTAL CONNEXIÓ TERRA 2.977,00 € 
TOTAL CAIXES DE PROTECCIÓ 77,34 € 
TOTAL CANALITZACIÓ 2.585,00 € 
TOTAL INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 21.784,73 € 
TOTAL PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 1.525,80 € 
TOTAL MÀ D’OBRA 5.100,00 € 
TOTAL PRESSUPOST 28.410,53 € 
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ANNEX VI 
 
 
 

NORMATIVES D’APLICACIÓ 
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• Llei 3/1.1998, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental (D.O.G.C. núm. 2.598, de 13.03.1998). 

• Decret 136/1999, de 18 de maig pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1.998, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental, i s’adapten els seus annexos (D.O.G.C. núm. 2.894 
del 21.05.1999).  

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals – D.O.G.C. núm. 2.066 del 23.06.1995. 

• Criteris tècnics de l’Ordenança Comarcal reguladora de la intervenció integral 
del Vallès Oriental 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques 

• Decret 71/1994 sobre procediments de gestió dels residus sanitaris 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat 

• Llei 15/1997 de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 

• Norma Básica de la Edificación – Condiciones de protección contra incendios 
en los edificios NBE.CPI.96 – Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre. 

• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics en els edificis 
complementaris de la NBE.CPI.91. 

• R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 • R.D. 786/2001, de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Contra Incednios en lo Establecimientos Industriales 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Disposiciones 
Complementarias (Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1.971 – 
B.O.E. del 16 y 17 de Marzo y 6 de Abril). 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de “Prevención de Riesgos Laborales” – B.O.E. 
núm. 269 del 10.11.1995. 

• Real Decreto núm. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
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materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo – B.O.E. núm. 97 del 
23.Abril.1997. 

• Real Decreto núm.485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo – B.O.E. núm. 97 del 
23.Abril.1997. 

• Norma Básica de la Edificación – Condiciones Acústicas en los Edficios 
NBE:CA.88 – real Decreto 1909/81, de 24 de Julio – B.O.E. del 7.Sep.1981. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Complementarias  

• Ordenança reguladora d’usos i de les activitats de l'Ajuntament de Llinars del 
Vallès. 

• Etc. 

El contractista serà l’únic responsable de les conseqüències generades per les 
transgresions als reglaments enumerats i a altres que, encara que no habent-se 
esmentat, siguin d’aplicació, sense perjudici de les facultats de la Direcció d’Obra 
per les objeccions que consideri procedents al respecte. 

En l’aplicació de les normes, contingudes en les anteriors disposicions, així com 
qualsevol altre que pugui ésser d’aplicació, el Contractista procedirà baix la 
interpretació de la Direcció Tècnica de l’Obra en aquells casos en que resulti precís 
per no existir indicacions expreses a les normes esmentades anteriorment. 
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ANNEX VII 
 
 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 

1 PLÀNOL DE SITUACIÓ (E: 1/25.000) 
2 PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT (E: 1/5.000) 
3 PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (E: 1/500) 
4 NAU 1: PLANTA DE DISTRIBUCIÓ I PERFIL 
5 NAU 2: PLANTA DE DISTRIBUCIÓ I PERFIL 
6 NAU 3: PLANTA DE DISTRIBUCIÓ I PERFIL 
7 NAU 4: PLANTA DE DISTRIBUCIÓ I PERFIL 
8 NAU 5: PLANTA DE DISTRIBUCIÓ I PERFIL 
9 VEST - SANIT: PLANTA DE DISTRIBUCIÓ I PERFIL 

10 ESQUEMA UNIFILAR 

 
 


