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1.- OBJECTE 
 
Es objecte d’aquest document justificar la instal·lació d’una activitat de valorització de 
residus no perillosos a una finca rústica del municipi de Roda de Barà, com una 
activitat d’interès públic. Vist que l’autorització dels usos, que en aquest cas es 
proposen pel sol rústic, està subjecta prèviament a la tramitació de la llicència 
urbanística municipal. 
 
El titular, malgrat un recent canvi de nom i seu social per relleu generacional, porta 
més de vint-i-cinc anys donant servei a les obres i manteniment. La empresa, 
bàsicament formada per personal i maquinària aposta per una millora en la gestió 
mig ambiental dels residus que toca diàriament. 
 
El fet de valoritzar residus posa de relleu un compromís ambiental important i 
representa una aposta arriscada ja que per la seva naturalesa, aquests ocupen un 
espai molt gran i comparativament tenen un valor ínfim. En altres paraules, si 
aquesta valorització hagués de fer-se en terreny urbà o en una nau industrial,  el cost 
del lloguer o del transport faria inviable la seva valorització per una empresa que 
bàsicament es dedica a donar servei, no contemplant la valorització com activitat 
principal. 
 
Es per això que es proposa un terreny rústic, al costat del pol·ligon industrial, ben 
comunicat pels vehicles pesats que hi portaran la matèria primera.  
 
Per altre banda i amb la finalitat d’assegurar la capacitat i continuïtat de la inversió, la 
recepció de materials s’obrirà a clients exteriors que puguin aportar residus del 
mateix tipus. Si bé inicialment, al document presentat al març, aquesta possibilitat no 
es contemplava, el volum de la inversió i el cost del personal a contractar fan 
necessària aquesta via, donant sempre prioritat als residus d’origen públic aportats 
per ajuntaments propers al municipi. 
 
L’activitat no suposa cap edificació ni construcció fixe. Es disposarà d’un mòdul 
d’oficines, d’uns vestidors i d’un servei sanitari mòbils. Es complementarà amb una 
bàscula de campanya i únicament s’arranjaran les zones on es dipositin els residus. 
Les màquines emprades seran del tipus mòbil, mogudes per vehicles de motor.  
 
En el cas que ens ocupa, malgrat que sigui una activitat a l’aire lliure ve regulada pel 
RSCIEI, ja que aquest ha de considerar-se un establiment industrial pròpiament dit.  
 
L’impacte visual quedarà minimitzat per la utilització d’un frontal vegetal al nord i  est, 
coincidit amb els límits de la finca.  El costat oest no es veurà afectat i al sud es 
mantindran les servituds de pas de la AP-7, de la xarxa elèctrica i del etilenoducte 
que travessen la finca. 
 
Finalment esmentar que per la seva naturalesa, els residus dipositats i tractats 
(residus d’obra i restes de poda) no suposen per ells mateixos cap perill per les 
persones o per l’entorn proper. Únicament i tal com es veurà al llarg del present 
document, hauran d’avaluar-se les possibles molèsties provocades pel soroll de 
màquines en moviment en l’entorn proper. 
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1.1.- PERSONA QUE FA LA PETICIÓ I DOMICILI  

 
Titular nou  que comença la seva activitat a l’establiment: 
 

 
RECICLATS CONTESALP S.L. 
NIF: B62501085 
C/ Del Torrent, 23 
RODA DE BARÀ 
43883 - Tarragona  
Telèfon: 620 29 98 24 
 
Representada per la Sra. Ariadna Soler Lizaso 
DNI: 72822439T 

 
 
 

1.2.- EMPLAÇAMENT  
 

El Mas del Nin 
Polígon 4 Parcel·la 59  
RODA DE BARÀ 
43883 - Tarragona  

     
 
 
 
1.3.- DADES DELS TÈCNICS PROJECTISTES 

 

  Tècnic 1 

Nom: Marc Riera Arbos 

Titulació: Arquitecte Tècnic 

Col·legi Professional: CATC 

Número Col·legiat: 1409 

Tècnic 2 

Nom: Joan Anselm Canals Clavé 

Titulació: Enginyer Tècnic de Telecomunicació 

Col·legi Professional: COETTC 

Número Col·legiat: 7824 
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2.- DADES ACTIVITAT 
 

L’activitat a la què es destinarà empresa és la de: 
 

REALITZACIÓ DE TREBALLS I OBRES PER AJUNTAMENTS, PODES I 
SELECCIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS D’OBRES I RESTES DE PODA. 

 
Segons la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009), Decret 
97/1995, de 21 de febrer, DOG 2034, l’activitat que ens ocupa queda classificada 
amb el número: 
 
E38  Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de 
valorització 
 
- D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental 
de les activitats (en endavant PACA), que deroga la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA) l’activitat queda 
classificada com: 
 
ANNEX II.10: GESTIÓ DE RESIDUS 
 
CODI: 10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una 
capacitat inferior a 100.000 tones/any. (Les plantes de valorització de residus de la 
construcció no requereixen el informe de l’administració de residus.) 

 
2.1 Característiques del sòl i del subsòl que ocupen les instal·lacions. 

 
L’activitat, prèvia autorització urbanística municipal es vol desenvolupar, a una part 
de  la finca rústica amb referència cadastral: 43133A004000590000GL, situada al 
terme municipal de Roda de Barà. La finca, de 11.847 m² està dividida en dues 
subparcel.les de les següents característiques: 
 

a) Cultiu: Garrofer secà amb una superfície de 6.925 m² 
b) Cultiu: Garrofer secà amb una superfície de 4.922 m² 

 
 
Tal com es descriu al punt 11 del present document, actualment la finca presenta 
dues servituds de pas, la primera respecte la autopista AP-7 i la segona respecte el 
etilenoducte que la travessa seccionalment. 
 
A més de les dues servituds esmentades, hem d’esmentar la possibilitat d’una 
tercera corresponent al possible desviament de la xarxa elèctrica en funció de la 
versió escollida pel nou traçant de la Carretera Nacional 340. 
 
A tenir present que totes les servituds esmentades, tan actuals com futures, estan 
localitzades a la part sud de la finca. Per aquest motiu i seguint les directrius 
marcades des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Roda de Barà la part afectada 
es repoblarà de garrofer i no s’afectarà per l’activitat sota cap concepte. 
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Tal com es pot veure a la imatge anterior, la finca no disposa de cap construcció ni 
bassa de regadiu. 
 
El marc normatiu serà el text refós de la Llei d’urbanisme: consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per 
la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
Concretament l’Article 47, Règim d’ús del sòl no urbanitzable es diu que el sòl no 
urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.  
 
A aquest efecte,  l’apartat d) ens diu que són d’interès públic les instal·lacions i les 
obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la infraestructura 
hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i 
subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció 
d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès 
públic. 
 
En el nostre cas, la empresa titular del present document, encara que recentment 
hagi canviat de nom per relleu generacional, porta més de vint-i-cinc anys 
desenvolupant tasques de obres de manteniment i poda de jardins per l’Ajuntament 
de Roda de Barà. 
 
Fins a la data, els residus generats es portaven fins a un abocador autoritzat on eren 
dipositats sense cap valorització. Per tal de millorar la gestió ambiental la empresa es 
planteja valoritzar els dos tipus de residus, les runes d’obra i les restes vegetals. 
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Per a tal fi demana instal·lar en sol rústic uns equips mecànics que permetin moldre 
les runes convertint-les en graves de diàmetres diferents aptes pel seu ús i les restes 
vegetals en estella per biomassa. 
 
Aquest sistemes no serà fixes, sinó que seran moguts per vehicles de motor i per 
tant no serà necessari cap mes tipus de construcció, que les àrees de recepció de 
residu i emmagatzematge de producte valoritzat. 
 
Aquestes àrees seran de terra compactada, totalment compatible amb el subsòl 
existent. No modificaran la permeabilitat del mateix.  
 
Al planell adjunt es poden veure les diferents àrees que composen l’activitat. Afegir 
que addicionalment es preveu un cobert desmuntable per a les màquines, camions i 
transports.  
 
La superfície pel normal desenvolupament de l’activitat, serà de uns 9236,4 m², 
respecte a la superfície total de la finca no representa cap amenaça per a la 
connectivitat territorial. 
 

 
2.2 Dades de la instal·lació o establiment en coordenades UTM 

 
Les coordenades UTM31 ETRS89 de l’establiment son les següents: 
 
   X = 369.683  Y = 4.560.293 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat consisteix en la recepció de residu d’obra i de poda en camió. El material es 
dipositarà, una vegada festes les oportunes pesades a les àrees designades per cada 
residu. 
 
Una vegada feta la recepció, es procedirà a  la selecció manual, i eliminació dels 
residus de naturalesa diferent que acompanyin al material rebut, tals com restes 
metàl·liques, plàstics, etc. 
 
Una vegada seleccionat, el material serà molturat. En funció de la seva naturalesa i 
dels ajustos de la màquina s’obtindran diferents qualitats de material,  que es 
classificaran en piles aptes pel seu ús. Tal com s’ha comentat anteriorment el 
moviment del material dintre de la finca es farà amb excavadora i el molgut amb 
màquines mòbils. 
 
El material apte pel seu ús,  prèvia recollida, pessatge  i transport en camió es 
reutilitzarà en d’altres obres, donant una nova vida al material. 
 
Les restes de poda es podran disposar addicionalment en sacs tipus “big-bag”  
desprès d’una compactació en el cas de precisar-se una quantitat inferior al camió 
complert. 
 
Donat que l’entrada de residu serà estacional en funció de l’activitat que desenvolupi 
l’empresa en cada època de l’any. Si bé tot l’any hi haurà restes d’obra, les restes 
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vegetals estaran concentrades a la tardor, també es podran rebre i processar restes 
de la mateixa naturalesa provinents de fonts exteriors. 
 
El residu d’obra està bàsicament format per runes i residus de construcció. Les plantes 
de valorització de residus de la construcció no requereixen el informe de 
l’administració de residus. 
 
El residu vegetal vindrà de desbrossaments i podes de jardins i parcs públics. A la 
taula següent es pot veure la densitat d’aquest tipus de residus i que s’ha pres com  
a referència per la previsió de volums i espais. 
 
  RECEPCIÓ DE PRODUCTE  RESTES OBRA    RECEPCIÓ DE PRODUCTE  RESTES PODA 

   NOM  DENSITAT (Tn/m³)    NOM  DENSITAT (Tn/m³)

1.‐  Terres i petris  2,00  1.‐ Residus de jardí  0,06 

2.‐  Asfalt  1,00       

3.‐  Fusta  1,50       

4.‐  Metalls  1,50       

5.‐  Paper  0,75       

6.‐  Plàstic  0,75       

7.‐  Vidre  1,00       

8.‐  Guix  1,00       

           

  EXPEDICIÓ DE PRODUCTE  GRAVES I ÀRIDS    EXPEDICIÓ DE PRODUCTE  GRAVES I ÀRIDS 

   NOM  DENSITAT (Tn/m³)    NOM  DENSITAT (Tn/m³)

1.‐  Arena, grava i altres àrids  1,50  1.‐ Residus jardí triturats  0,30 

2.‐  Formigó  1,50       

3.‐  Rajoles, totxos i ceràmics  1,25       

4.‐  Pedra  1,50       

 
 
 
3.1 Característiques funcionals i constructives de la finca 

 
Emplaçament. El local per l’activitat es una finca rústica de Roda de Barà, ben 
comunicada i de fàcil accés pel El Mas del Nin.  
 
La finca, dividida en tres sub-parcel·les, deixarà una superfície de uns 550 m² de la 
mes gran i amb menor interès agrícola, de 6.925 m² actualment amb garrofers sense 
cuidar per aparcament de vehicles de la empresa i espai per la valorització de residus. 
 

o Superfície total finca: 11.847 m² 
o Superfície total sub-parcel.la: 6.925 m² 
o Superfície útil activitat: 9236,4  m² 
o Percentatge de finca a ocupar: 77,96 % 

 
Construccions existents: 
 
No existeixen construccions a la finca. S’habilitarà espai per oficina, serveis higiènics i 
vestidors del personal en cabines  mòbils. 
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3.1.1 Serveis higiènics, vestidors i locals de descans  

 
L’activitat disposarà d’un servei higiènic portàtil amb wàter, lavabo, dutxa  i  vestidor 
amb espai suficient per donar compliment a l’annex V; amb ventilació natural. 
  
En aquest cas, els llocs de treball disposen d’espai suficient perquè el treballador hi 
pugui estar en cas d’una parada de descans. 
  

3.1.2 Farmaciola i material per a primers auxilis (annex VI) 
 
Es disposarà d’una farmaciola portàtil situada en un lloc de fàcil accés per a poder 
traslladar-la al lloc on faci falta en cas d’accident, que disposarà com a mínim del 
següent material: 
 
 Aigua oxigenada  Tònics cardíacs d’urgència 
 Esperit 96º   Torniquet 
 Tintura de iode  Bosses d’aigua o gel 
 Mercromina   4 guants esterilitzats 
 Amoníac   Xeringues d’un ús 
 Gassa esterilitzada  Agulles injectables d’un ús 
 Cotó hidròfil   Termòmetre clínic 
 Benes    Esparadrap 
 Analgèsics   Antiespasmòdics 
 

3.2 Instal·lació elèctrica 
 
Es tracta d’una instal·lació que complirà amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, aprovat pel Real Decret 842/2002, 
de 2 d’agost. Aquest Reglament té per objecte establir les condicions tècniques i 
garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de 
subministrament als límits de baixa tensió. 
 
Serà certificada per un instal·lador autoritzat pels Serveis de Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

3.3 Calendari previst d’execució del projecte i data d’inici d’activitat. 
 

3.3 Calendari previst d’execució del projecte i data d’inici d’activitat. 
 
Les fases posteriors a l’aprovació de l’actuació específica recollida en el present 
document seran: 
 

1) Obtenció de llicència urbanística  en sol no urbanitzable 
2) Obtenció de llicència ambiental 
3) Obtenció de la corresponent llicència urbanística d’obres. 

 
3.4.- Justificació Art. 52.1 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel que 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

 
Simultàniament a l’acte de tràmit per a l’establiment del període d’informació pública, 
s’han de sol·licitar els informes següents: 
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a) Del departament competent en matèria de cultura, sobre l’eventual afectació 
de restes arqueològiques d’interès declarat. 

 
b) Quan l’actuació no està compresa en un pla sectorial agrari, del departament 

competent en matèria d’agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les 
repercussions que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les 
explotacions agràries que en puguin resultar afectades i, quan l’actuació hagi 
d’estar associada directament a una explotació agrària, sobre la necessitat de 
l’actuació. 

 
c) De l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, 

zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la 
legislació aplicable. 

 
d) De l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de 

jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.  
 

e) Altres exigits per la legislació sectorial. 

En el cas que ens ocupa entenem que els informes seran demanats per 
l’Ajuntament. 

 
3.5.- Justificació Art. 48.1 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel que 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (text 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012) . Text 
refós de la Llei d'Urbanisme  

Als efectes del que estableix l’article 47.6.a) de la Llei d’urbanisme, es consideren 
construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal: 
 

a) Les construccions o instal·lacions destinades específicament a la criança 
d’animals o bé al conreu d’espècies vegetals. 
 

b) Les construccions destinades a la guarda de la maquinària i demés estris al 
servei de les activitats forestals, de criança d’animals o de conreu d’espècies 
vegetals. 

 
c) Les construccions destinades a l’emmagatzematge, la conservació, la 

manipulació, l’envasat i la transformació de productes, així com les destinades 
a la prestació de serveis, sempre que els esmentats productes i serveis 
s’hagin originat o tinguin com a destinació, respectivament i exclusivament, 
una unitat d’explotació agrícola o ramadera o un conjunt d’unitats d’explotació, 
integrades sota una direcció empresarial comuna i sempre que els terrenys 
objecte de la construcció formin part de l’esmentada unitat d’explotació o de 
l’esmentat conjunt. 

 
d) Les construccions destinades a l’emmagatzematge, conservació i prestació de 

serveis propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es 
desenvolupin les activitats de conreu o viver d’espècies vegetals. 

 
El cas que ens ocupa el cobert per a les màquines quedaria acollit al punt b) com a 
guarda de maquinària.. 
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3.6.- Justificació Art. 47 (Règim d'ús del sòl no urbanitzable) punt 7 del 
Decret 64/2014 de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística (text consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012) . Text refós de la Llei 
d'Urbanisme  

L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la 
preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima 
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per 
a la persona propietària els deures següents:  
 

a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la 
seva massa vegetal en l'estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, 
en els termes previstos en la normativa que sigui aplicable.  
 

b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la 
instal·lació, la construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i 
cedir a l'administració competent aquestes infraestructures i el sòl 
corresponent per a la seva incorporació al domini públic, quan n'hagin de 
formar part.  

 
c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar 

compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l'acord 
d'aprovació del projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, 
assoliment de nivells de sanejament adequats o altres serveis.  

 
d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla 

especial o l'acord d'aprovació del projecte per tal d'evitar la fragmentació 
d'espais agraris i l'afectació greu a les explotacions agràries, minorar els 
efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del 
paisatge, o per altres finalitats justificades. 

 
Per la seva posició, al costat d’un polígon,  la finca es susceptible d’estar connectada 
a les infraestructures de xarxa elèctrica i de abastament d’aigua potable, essent 
també viable al de connexió a la xarxa pública de clavegueram. 
 
4.- DADES D’ENERGIA 
 

4.1 Tipus d’energia i procedència 
 
La font d’energia principal utilitzada serà combustible diesel de les màquines que 
accionen els molins de runes d’obra i restes vegetals. 
 
Una premsa de residus d’obra consumeix uns 20 litres de gasoil/hora i una de 
residus de poda uns 12 litres de gasoil/hora.  
 
S’estima un funcionament setmanal promig de 25 hores per la compactadora de 
runes i de 15 hores per la de les restes vegetals. Aproximadament uns 35.360 litres 
de gasoil anuals. 
 
Es disposarà també d’un subministrament elèctric per oficina i equip de pesatge:  
Consum anual. Consum d’energia Elèctrica anual: 7,2  KW x 330 dies x 65% promig 
x 10 hores dia = 15.444 KWh / any. 
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3.- Mesures d’estalvi d’energia adoptades, així com  la indicació del cabdal de 
subministrament d’aigua necessari per al funcionament de l’activitat i la font de 
proveïment d’aquest darrer.  
 

 Mesures d’estalvi d’energia elèctrica basades en enllumenat de baix consum. 
 Us de dispositius de tall en aixetes 
 Us de cisterna de doble descàrrega per a WC 

 
4 . Medi potencialment afectat: Delimitació de l’espai físic (àmbit territorial) afectable 
per a tots i cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació urbanística 
d’aquests espais.  Focus emissors : 
 
a) Soroll provocat pel personal. L’impacte serà nul donada la distància de la zona 
d’activitat als límits de la finca. 
 
b) Aigües residuals: Provinents dels serveis sanitaris. Per la seva innocuïtat son 
abocats a la xarxa de sanejament. No hi ha cap procés al local amb d’altres 
afectacions.  
 
5.- MEDI POTENCIALMENT AFECTAT I MESURES CORRECTORES 
 

5.1 Focus emissors de contaminació. 
 

5.1.1 Focus de contaminació atmosfèrica 
 
L’activitat que ens ocupa no te focus emissors de contaminació atmosfèrica. Els 
residus que es generen provenen dels propis materials plàstics i metàl·lics que 
entren més el corresponent als materials residuals de rebuig una vegada feta la 
selecció. 
 
La gestió dels diferents  residus es per eliminació a contenidor o per  cessió a 
empresa de serveis tal com s’esmenta al gràfic següent. Els productes residuals es 
tractaran doncs d’acord a la seva naturalesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓ DE RESIDUS D’OBRES I RESTES DE PODA A DOLL 
 
       
 
 

 
 
    RESIDUS: PLÀSTIC 
                      FERRALLA METÀL.LICA 
                       

        
 
 
 
 
 
 

 
 

SORTIDA PRODUCTE:    EN BIG-BAG O A DOLL 

PROCÈS DE 
SELECCIÓ 

TRITURA
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No es fa cap procés de producció ni combustió en que s’emetin fums o gasos a 
l’atmosfera, llevat dels vehicles de motor; ni tampoc es preveu cap vessament de 
líquids al clavegueram. 
 
REPERCUSIONS EN LA SANITAT AMBIENTAL - SOROLLS I VIBRACIONS. 
 
Els sorolls que produeix la maquinaria o els vehicles en el moment de càrrega i 
descàrrega son totalment acceptats en un entorn com el que ens ocupa. 
 

5.1.2 Contaminació acústica 
 
Per tal de que la possible contaminació acústica i vibracions que poden generar les 
màquines de l’activitat, i que podrien afectar a l’àmbit veïnal, tan sols durant l’horari 
de treball, s’han adaptat mesures per tal de complir amb la Llei 16/2002, de 28 de 
juny de PROTECCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
 
RELACIÓ DE CONFRONTATS 
 
El Mas del Nins,  magatzem a 150 metres i habitatges a 350 metres. 
   
ESTUDI DEL IMPACTE ACÚSTIC 
 
Als efectes d’aquesta llei s’entén per soroll produït per les activitats, el que prové de 
les màquines, les instal·lacions, les obres, etc. i per soroll produït pel veïnat el que 
prové de les activitats domèstiques, del funcionament dels electrodomèstics, els 
aparells, els instruments, els instruments musicals o acústics, dels animals 
domèstics, les veus, els cants, els crits o altres orígens assimilables. 
 
ANÀLISI ACÚSTICA DE LA CAPACITAT DEL TERRITORI 
 
Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn. 
 
L’activitat es troba situada en una zona de sensibilitat alta  (A3- Habitatges situats en 
medi rural), i el nivell límit d’immissió per aquests casos és el mostrat a la taula 
següent: 
 
Zona de sensibilitat acústica i usos del sól Valors límit d'immissió LAr en dB(A) 

 Matí (7-21h) Vespre (21-23h) Nit (23-7h) 

ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA ALT A (A)    

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

 
Nivells d’immissió que atorga el Mapa de capacitat acústica a l’emplaçament i 
l’entorn de l’activitat. 
 
Segons la Llei 16/2002, Annex 3, els nivells d’immissió a l’ambient exterior seran els 
següents: 
 

Zona de sensibilitat Dia      LAr en dB(A) Nit        Lar en dB(A) 
A 57 47

 
I segons l’annex 4, els nivells d’immissió a l’ambient interior seran els següents: 
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Zona de sensibilitat Dia      LAr en dB(A) Nit        LAr en dB(A) 
A 35 30

 
ANÀLISI ACÚSTICA DE L’ACTIVITAT 
 
Situació de la activitat respecte d’altres activitats i usos sensibles al soroll. 
 
Es tracta d’un espai al aire lliure a certa distància de qualsevol nucli habitat al que no 
es desenvoluparan tasques en torn de nit. 
 
No hi ha habitatges propers i tampoc existeixen altres activitats públiques ni 
municipals pròximes. 
 
 
Detall dels focus sonors o vibratoris. 
 
Els focus sonors de l’activitat que son factibles de produir sorolls i vibracions, son els 
motors de vehicles en moviment i el soroll de les màquines en producció. 
 
Estimació del nivell d’emissió al interior i a l’exterior de l’activitat. 
 

 Els motors de les màquines i el seu nivell sonor d’emissió al interior és inferior 
a 74 dB(A).  

 El nivell sonor mig que produeix un vehicle maniobrant es de 70 dB(A), 
segons s’indica a la NBE-CA-88. 

 El nivell sonor mig d’una conversa es de 72 dB(A), segons s’indica a la NBE-
CA-88. 

 
La suma dels esmentats sorolls, considerant el pitjor cas que seria quant es 
produeixen tots al mateix temps, es calcula amb la següent formula: 
 
 LT = 10 log ( Σ 10Li/10 ) 
 LT = 10 log ( 1070/10 + 1072/10 + 1074/10 ) = 72,07   dB (A) 
 
Per calcular el nivell d’immissió sonora al interior de la construcció mes propera, 
haurem de tenir en compte l’aïllament acústic de mur de les mateixes. 
 
Aquest es construït amb blocs de formigó de 15 cm de gruix d’àrid caliç, amb una 
massa per unitat de superfície de 360 Kg/m2. El valor del aïllament R valorat en 
dB(A) es pot calcular amb la següent formula ( segons NBE-CA-88 ): 
 
 Per   m < 150 Kg/m2         R = 16,6 log m + 2    dB(A)        
 Per   m > 150 Kg/m2         R = 36,5 log m – 41,5    dB(A)      
 m = 360 Kg/m2 

 
Per tant :  R = 36,5 log m – 41,5    dB(A)     

      R = 36,5 log 360 – 41,5  = 51,80  dB(A) 
 
Immissió sonora al interior de les naus properes  :72,07 – 51,80 = 20,27 dB(A) 

 
Nivell inferior als permesos a l’ambient interior. 
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En quan a la immissió acústica a l’exterior de la activitat, en aquest cas com el focus 
de soroll màxim seria de: 
 
 Immissió acústica a l’exterior = 72,07 – 65 = 7,07 dB (A) 
 
Atenuació que per distància s’estima a  mes de 10 m de la font i per tant inferior a la 
finca que ens ocupa. 
 
AVALUACIÓ DEL IMPACTE ACÚSTIC. 
 
Vist el nivell de les emissions sonores de l’activitat i la ubicació de la mateixa, és pot 
comprovar que, els nivells d’immissió acústica de l’activitat estimats no incrementen 
els nivells de les zones de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, per tant, el 
impacte acústic és compatible amb el seu entorn. 

 
5.1.3 Mesures correctores per a vibracions 

 
Son mesures mecàniques. S’instal·laran baixos de les màquines tacs de goma 
sintètica, antivibradora i antisonora que es cargolaran als suports principals , amb la 
qual cosa s’aconseguirà llur aïllament, a més es preveu una separació mínima de 60 
cm entre cada màquina i la paret més propera. 
 

5.1.4 Mesures correctores per a sorolls 
 
Son mesures constructives. Els nivells màxims de sorolls produïts seran d’uns 75 
dB(A), de forma puntual. El pas de sorolls a l’exterior no es preveu que ultrapassi 
dels 30 dB(A). 
 
Conclusió: Els sorolls que produeix la maquinaria o els vehicles en el moment de 
càrrega i descàrrega son totalment acceptats en un entorn com el que ens ocupa. 
 

5.2 Qualitat de l’aire i capacitat i vulnerabilitat del territori dins de l’espai 
físic afectable, referit a les substàncies emissibles. 
 
L’activitat que ens ocupa no produeix substàncies emissibles, per tant no afectarà a 
la qualitat de l’aire ni a la capacitat i vulnerabilitat del territori. 
 
 5.3 Qualitat de les aigües afectades per l’abocament d’aigües residuals 
 
L’activitat en sí, no genera d’aigües residuals, les aigües abocades seran les que 
provenen del serveis higiènics, dutxes i neteja, del tipus assimilable a domèstic, per 
tant, seran abocades directament al dipòsit de recollida existent a la edificació. 
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6.- DADES ESPECÍFIQUES PER A ACTIVITATS INDÚSTRIALS 
 
 6.1 Matèries primeres i auxiliars. Consum anual. 
 
Residus de obres i vegetals de diversos tipus i qualitats. 
 
Passem a veure els totals anuals tenint en compte que el límit superior son 100 Tn. A 
la taula següent es dimensionen els  productes entrats en pes i volum, les quantitats 
mensuals previstes i la producció diària als oportuns efectes de disseny de espais i 
capacitat de màquines. 
 

   Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre

Recepcions runa  (Tn)  9090 9090  8765  9090 9090 9090 9090 0 9090  9090  9090 8765

Recepcions poda (Tn)                          90  180  120 90

TOTAL CAMIONS (Un)  757 757  730  757 757 757 757 0 757  777  777 745

Volum necessari (m³)  4545 4545  4382,5  4545 4545 4545 4545 0 4545  4545  4545 4382,5

Volum diari (m3)  146 162  141  151 146 151 146 0 151  146  151 141

Tn/dia runa  293,2 324,6  282,7  303,0 293,2 303,0 293,2 0,0 303,0  293,2  303,0 282,7

PILA DE RECEPCIÓ                                     

Dimensionat pìla (R=2h)                                     

H = Alçada del con  3,03 3,14  3,00  3,07 3,03 3,07 3,03 0,00 3,07  3,03  3,07 3,00

R = radi del con  5,03 5,14  5,00  5,07 5,03 5,07 5,03 2,00 5,07  5,03  5,07 5,00

                                      

PILA EXPEDICIÓ                                     

Selecció residus (Tn)  727,2 727,2  701,2  727,2 727,2 727,2 727,2 0,0 727,2  727,2  727,2 701,2

Arena  836,3 836,3  806,4  836,3 836,3 836,3 836,3 0,0 836,3  836,3  836,3 806,4

Grava núm 1  1254,4 1254,4  1209,6  1254,4 1254,4 1254,4 1254,4 0,0 1254,4  1254,4  1254,4 1209,6

Grava núm 2  2090,7 2090,7  2016,0  2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 0,0 2090,7  2090,7  2090,7 2016,0

Grava núm 3  2090,7 2090,7  2016,0  2090,7 2090,7 2090,7 2090,7 0,0 2090,7  2090,7  2090,7 2016,0

Grava núm 4  1254,4 1254,4  1209,6  1254,4 1254,4 1254,4 1254,4 0,0 1254,4  1254,4  1254,4 1209,6

Grava núm 5  836,3 836,3  806,4  836,3 836,3 836,3 836,3 0,0 836,3  836,3  836,3 806,4

 
 6.2 Sistema de subministrament i emmagatzematge. 

 
El subministrament el realitzen els proveïdors amb camió o bé els propis titulars amb 
transport propi, que també es camió. 
 
El emmagatzemament del producte final, es disposarà en piles classificades per 
qualitats en el cas de la grava i en contenidors de 5 m³ per les restes de poda, adients 
per una correcta conservació. 
 
 6.3 Procés industrial 
 
Primer pas)  Recepció del residu d’obra o vegetal 
Segon pas)  Selecció del residu en els diferents grups: Compactable, no compactable i 
rebuig. 
Tercer pas)  Emmagatzematge de les diferents parts prèvia trituració. 
Quart pas)  Preparació de l’expedició del producte en piles classificades per qualitats- 
Excepcionalment en big-bags. 
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6.4 Temps de funcionament. Personal i horari 
 
El personal que habitualment treballarà en aquest lloc serà de dues persones. 
 
Les hores de treball seran de 40 setmanals, el que suposa 4160 hores home/any. 
L’horari previst oscil·larà entre les 8,00h a  les 13,00h i de 15,00h a 19,00h.  
 
Tant el titular com els treballadors estaran emmarcats dins el Conveni en vigor del 
ram corresponent. 
 
 
7.- PROVEÏMENT D’AIGUA 
 

7.1 Proveïment d’aigua 
 
El proveïment d’aigua s’efectuarà connectant amb la xarxa general mitjançant 
comptador i contracte amb l’entitat que en tingui la concessió. 
 

7.2 Tractament previ 
 
En aquest cas no es necessari realitzar cap tipus de tractament previ, donat que l’ús 
es tant sols pels serveis higiènics. 
 

7.3 Consum anual estimat d’aigua 
 

7.3.1 Consum anual estimat d’aigua associat a l’activitat (l/min i m³/any) 
 

L’activitat, en sí, no porta cap consum d’aigua associat, llevat del rentat 
d’àrees de treball i contenidors. S’estimen uns 250 litres a la setmana. Uns 12 
m³/any 

 
7.3.2 Consum anual estimat d’aigua NO associat a l’activitat (l/min i m³/any) 

 
S’estimen uns 50 litres/dia utilitzats als serveis sanitaris i dutxa. Uns 16,5 
m³/any 

 
 
8.- ABOCAMENTS FINALS AL CLAVEGUERAM PER A CADA CONDUCTE 
D’EVACUACIÓ 
 
L’abocament d’aigües residuals seran del tipus “AIGÜES RESIDUALS 
DOMÈSTIQUES” procedents dels serveis higiènics, dutxes, etc., de que disposa 
l’activitat i van a parar directament al dipòsit de recollida de la edificació existent. 
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9.- GENERACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

9.1 Caracterització dels diferents residus generats en l’activitat, i 
tipologia segons l’establert en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), 
producció estimada (Kg/d i Tn/any) per a cada tipologia. 
 

CER  Descripció CLA VALTDR
Tn/any

120101 Llimadures i llimalla de metalls ferris  
no 

especial  
V41 T12

1191
 

120102 Alumini i restes  
no 

especial  
V41 T12

394 

200139Deixalles de plàstic   
no 

especial  
V12
V61

  
1979

 

120119 Deixalles de fusta  (Eliminades con biomassa) 
no 

especial  
V22 T12

3813

200101Deixalles de paper 
no 

especial 
V12
V61

 
548 

120121 
Moles i materials d'esmerilament usats diferents dels 
especificats en el codi 120120  

no 
especial  

-   
5 UN

 
9.2 Tècniques emprades per la seva reducció en origen 

 
En aquest cas, el residu plàstic o poliestirè  (plàstics) classificat pot ésser minimitzat o 
reciclat i per això si s’escau s’aportarà el corresponent contracte amb destí final;  
aprovat per la Junta de Residus de Catalunya. 
 
El residu de fusta serà processat com biomassa sempre que sigui possible. 
 
 9.3 Detall de les instal·lacions de gestió interna de residus 
 
Sistema de recollida i emmagatzematge dels materials residuals del procés de 
segregació de la residus sòlid urbà (plàstics). 
 
 
Residus de procés: Lliurament a gestor i/o aprofitament com a subproducte si és 
possible. P.e. Ferralla metàl·lica. 
 
Residus generals: Son eliminats  a  traves d’un gestor. 
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10.- CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

10.1. Normativa 
 
En el cas que ens ocupa, malgrat que sigui una activitat a l’aire lliure ve regulada pel 
RSCIEI, ja que aquest ha de considerar-se un establiment industrial pròpiament dit. 
Es tractarà com un establiment tipus “C”. 
 

10.2 Materials i elements constructius 
 
No aplica, vist que no hi haurà construccions fixes. 
 

10.3 Classificació segons el nivell de risc intrínsec: Decret 241/1994, de 
26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra  
 
Per el càlcul de la Càrrega (Q) de foc ponderada s’ha zonificat l’espai en funció del 
tipus de treball que es desenvolupa a cada àrea. Aquests treballs son activitats 
relacionades a la taula 1.2 del Reglament (Valores de densidad de carga de fuego 
media de diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo 
de activación asociado, Ra) on s’associen uns valors de Q (Densitat de carrega de 
foc mitjana) i Ra (risc  d’activació). 
 
En aquest cas, la superfície útil ha estat subdividida segons el treball que 
desenvoluparà i associant la feina principal d’aquesta a una entrada de la taula 
mencionada anteriorment.  Els resultats queden expressats a la següent taula: 
 
Pel càlcul de la potència calòrica del residu que ens ocupa s’ha utilitzat la taula 
següent. La font de la mateixa és el llibre : Contaminación ambiental: Prevención 
vigilancia y corrección. Gestión de Residuos Sólidos. RSU. Fco. Javier Rivas Toledo. 
Departamento de Ingeniería Química y Química-Física. UEX. 
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Sabent que la densitat típica del residu de fusta és de 297 Kg/m³ triturat i 237 
compactat i sense triturar i que  la seva densitat de càrrega de foc mitjana és de 15,1 
MJ/kg obtenim  que: 
  

- 30 m³ fusta no triturada x 237 Kg/m³ x 15,1 MJ/Kg= 107.361 MJ/m³ 
(Valor aplicable al magatzem de producte no seleccionat) 

 
- 115 m³ fusta triturada x 297 Kg/m³ x 15,1 MJ/Kg= 515.740,5 MJ/m³ 

(Valor aplicable als magatzems de producte seleccionat en big-bags) 
 
La resta de valors son assimilables als de la taula 1.2 del RD 2267/2004 
 
Aplicats a la fórmula: 

    Σ i qsi Si Ci  1

Qs  =  Ra (Mcal/m2)
    A

On: 
qi: Mcal/m2: densitat de carrega de foc de cada zona de procés diferent. (taula 1.2). 
Si : Superfície útil zona 
Ci: Coeficient segons el grau de perillositat (per la combustibilitat) de cada un dels 
combustibles: Sòlids que comencen la ignició a una temperatura > 200º Ci=1 (taula 
1.1) 
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Ra: Coeficient que corregeix el grau de perillositat segons el risc d’activació. (taula 
1.2). 
A: La superfície construïda total de l’activitat. 
 
Tot plegat ens dona que la CÀRREGA de FOC PONDERADA es: 
 
 
Superf.    Alt.max Volum MATERIAL TABLA 1.2 Qsi

m² Contingut m m³ MJ/m³ Mcal/m³ Ra RD 2267/2004 MJ/m³

50,00 Zona càrrega i descàrrega 1 50,00 600 240 1,5 Expedición de materias sintèticas 45000,0

150,00 Zona aparcament 1 80,00 200 48 1 Aparcament 30000,0

200,00 Zona de residu d'obra 1

30,00 Zona prod. processat  compacte 1 30,00 4484,7 1076,328 1 RSU 134541

15,00 Zona prod. processat  big-bag 1 15,00 4484,7 1076,328 1 RSU 67271

59,28 Zona premsat 0,5 29,64 200 48 1 Tallers  mecànics 5928

30,00 Zona producte no processat 0,54 16,20 3578,7 858,888 1 RSU 57975

10,00 Taller mecànic 0,8 8,00 200 48 1 Taller mecànic 

17,08 Entrada personal 5 85,40

9,00 Zona de pas 2 5,5 49,50

20,00 Zona  rebuig 0,25 5,00 600 144 2 Sacs plàstic 6000

2,80 Vestidor 6,5 18,20

2,71 WC  Inferior 7 18,97

  Zona recepció restes poda 30,00 107361

  Zona enmagatzenament biomassa 115,00 515740

9.236,40 TOTAL PLANTA BAIXA 105

 
 
 Q = 176  MJ/m³  (Risc Baix- Nivell 2) 
 
L’activitat suposa un risc en els temes de biomassa i per tant aquesta es disposarà 
estratègicament al lloc on un possible incendi fes els mínims estralls i sempre lluns 
de l’àrea de servituds. 
 
 
10.4 Càlcul de l’ocupació 
 
Així el càlcul de la ocupació es regiran per l’apartat 6.1 del RD2267/2004. 
 

P= 1,10 p , quan P < 100. (Arrodonit al nombre enter superior) 
 
On P representa el número de persones que ocupa el sector d’incendi d’acord a la 
documentació laboral que legalitzi el funcionament de l’activitat. El nombre de 
persones que treballen a la mateixa es de dues (2).  Aquest valor queda justificat per 
dos oficials a la planta. 

 
P = 1,1 * 2 = 2,2 ≈ 3 persones 

 
Càlcul de l’ocupació normal = 4 persones 
 
No es preveu un creixement important en personal de l’empresa, malgrat això els 
números es faran contant dues persones eventuals més, que en períodes molt 
intensos poguessin ajudar temporalment l’activitat. 
 

Càlcul de l’ocupació planta baixa = 4 + 2 = 6 persones 
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10.5 Vies d’evacuació. Sortides i dimensionament. 

 
L’activitat es completament exterior i per tant no aplica. 

 
 

10.6 Enllumenat d’emergència i senyalització. Nivell d’il·luminació 
 
La sortida del local estarà senyalitzada de forma fàcilment visible i identificable des 
de qualsevol punt del local, amb el rètol de “SORTIDA” i amb els senyals indicatius 
necessaris per a la seva localització correcta i ràpida. 
 
Tota porta que no sigui sortida i pogués induir a error en l’evacuació tindrà una 
indicació amb el rètol “SENSE SORTIDA”, en un lloc fàcilment visible i pròxim a la 
porta. 
 
La senyalització complirà el que prescriu el Real Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE 
núm.97 de 23 d’abril). 
 
L’espai comptarà amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència, que serà fixa. 
Cada punt de llum d’emergència i senyalització estarà equipat amb una bateria 
recarregable de capacitat superior a una hora. Aquesta bateria entrarà en 
funcionament en produir-se una fallada d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat 
normal, i abans que la tensió de la xarxa baixi del 70 % del seu valor nominal. 
 
Els punts de llum de senyalització romandran encesos durant les vint-i-quatre hores 
del dia, i portaran el rètol de “SORTIDA” per indicar-ne la situació. 
 
El nivell d’il·luminació serà com a mínim el corresponent a 5 lúmens/m2. Es 
disposaran blocs autònoms d’emergència i senyalització, en quantitat suficient per 
assegurar els nivells exigits, tal com queda reflectit en el plànol corresponent. 
 
Els tipus de senyals així com les seves mesures, seran els que estableixen les 
normes UNE 23 034, UNE 23 033, UNE 81 501. 
 

   9 unitats aplic d’indicació de sortida de 180 lúmens. (Espais exteriors) 
 
Tenint en compte que la superfície trepitjable, descontant les zones de magatzem,  
es de 427,19  m2, resulta una mitjana de 5,05 lúmens/m2. Els càlculs queden 
reflexats a la taula següent. 
 
 

Superfície de pas  (m2): 427,19 
Càlcul Lux/m2 5 
Total Lúmens 2136 
Aplic de 180 lúmens 12 
Real Lux/m2 5,05 
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10.7 Mitjans per a la prevenció i l’extinció d’incendis 
 
Extintors: 
 
Per procedir a un immediat i eficaç sistema d’extinció d’incendis, s’ha previst la 
instal·lació d’extintors, els quals es penjaran amb pilars mitjançant un suport 
metàl·lic. La part superior quedarà com a màxim a una alçària d’1,70 m, i en cas de 
necessitat qualsevol persona els podrà despenjar fàcilment i procedir al seu d’ús. 
 
Es col·locaran de tal manera que la distància entre ells sigui inferior a 15 m, 
mesurats en recorregut horitzontal i hauran d’estar sempre en perfectes condicions 
d’ús i amb les corresponents instruccions d’utilització; així mateix, portaran les 
anotacions de les verificacions periòdiques realitzades per tècnics especialistes. 
 
La senyalització complirà el que prescriu el Real Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE 
núm.97 de 23 d’abril). 
 
En els llocs on se situïn els equips generals de protecció contra incendis el nivell 
d’il·luminació serà com mínim de 5 lúmens. 
 
S’instal·laran 4 extintors del tipus 21A-113B i la seva distribució es pot veure en el 
plànol de planta. (1 cada 200 m2 o fracció). 
 
Es considera convenient que prop del quadre elèctric almenys n’hi hagi un de CO2 21B 
que en cas d’utilització no malmet els aparells ni instal·lacions.  
 
Al llocs indicats al plànol. (distàncies des d’orígens d’evacuació < 15 m. (Ar.20.1)  
 
11.- DETERMINACIÓ DE LES SERVITUDS 
 
Segons l’Article 47.5 de la Llei d’Urbanisme, l’autorització de les actuacions 
específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat 4.a (Activitats col·lectives de 
caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a 
l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què 
es tracti.) ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un 
règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus 
valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a servituds 
per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no 
han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de 
manera negativa la connectivitat territorial. 
 
11.1.- Respecte a la autopista AP-7 

Segons el Títol quart del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, es defineixen les següents zones: 
  

Article 33. Tipologia: Amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini 
públic viari i assegurar-ne la protecció, s'estableixen a les carreteres les zones 
següents, que es mesuraran sempre horitzontalment i perpendicularment a l'eix 
de la via: de domini públic, de servitud i d'afectació. També s'assenyala a 
ambdós costats de la carretera la línia d'edificació. 
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Article 34. Zona de domini públic: 34.1 La zona de domini públic comprèn els 
terrenys ocupats o d'ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la 
carretera i els seus elements funcionals i, llevat que excepcionalment es 
justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja de 
terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l'aresta exterior de 
l'esplanació, de vuit metres d'amplada en les autopistes i les vies preferents i de 
tres metres en les carreteres convencionals. El límit d’aquesta franja es la 
marcada en línia vermella al plànol aportat del SIGPAC. 
  
Article 36. Zona de servitud: La zona de servitud consisteix en dues franges 
de terreny, a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona 
de domini públic definida en l'article 34 i exteriorment per dues línies paral·leles 
a les arestes exteriors de l'esplanació, a una distància de vint-i-cinc metres en 
les autopistes i vies preferents i de vuit metres en la resta de carreteres, 
mesurats des de les arestes esmentades. Per tant la finca es troba afectada per 
aquesta servitud. No es considera que aquesta pugui suposar un risc potencial 
ja que l’activitat es desenvoluparà al costat oposat de la finca. 

 
 
11.2.- Respecte conducte etilenoducte i gas: La zona de servitud consisteix en 
una franja de terreny, de 3 metres d’ample que segueix el recorregut del conducte. 
No es considera que aquesta pugui suposar un risc potencial ja que l’activitat es 
desenvoluparà al costat oposat de la finca. 
 
 
11.3.- Respecte línies de MT i AT: Servituds de pas: En el desplaçament de les 
línies elèctriques de baixa tensió i de telèfon s’imposa una servitud de pas aèria de 
2,00 m d’amplada màxima, en aèries de mitja tensió la amplada de servitud e de 
16,00 m. En les conduccions subterrànies l’amplada considerada en els serveis 
afectats pel present projecte, es de 2,00 d’amplada. 

 
Aquestes servitus ocupen un espai de 2491,60 m² marcat al planell adjunt. 
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12.- REGLAMENTACIÓ  
 
Tota la instal·lació complirà els reglaments següents: 
 
- Llei d’urbanisme : consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres. 
 
- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, (BOE núm. 97, de 23 d’abril) pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball i 
articles de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre de 9 de 
març de 1971) no derogades per l’esmentat Decret. 
 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats 
(en endavant PACA), que deroga la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA) 
 
- Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. Aquest Reglament té 
per objecte establir les condicions tècniques i garanties que han de reunir les 
instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament als límits de 
baixa tensió. 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, es el 
marc normatiu que regula les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat 
i habitabilitat i estableix les exigències bàsiques per a cada un dels requisits bàsics 
de “seguretat estructural”, “seguretat en cas d’incendi”, “seguretat d’utilització”, 
“higiene, salut i protecció del medi ambient”, “protecció contra el soroll” i “estalvi 
d’energia i aïllament tèrmic”, establerts a l’article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i proporciona procediments que 
permeten acreditar el seu compliment amb suficients garanties tècniques. 
 
- Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. BOE núm. 303 de 
17 de desembre  
 
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova “ El Reglamento de 
instalaciones de protección de incendio”. 
 
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica, 
publicada al DOGC 3675, del 11/07/2002que regula les mesures necessàries per a 
prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el 
medi ambient, provocada pel soroll i les vibracions, i alhora estableix un règim 
d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya. 
 
- Normes bàsiques d’instal·lacions interiors de subministrament d’aigua .Aprovades 
mitjançant ordre de 9 de desembre de 1975, les quals regulen i homogeneïtza els 
materials, les dimensions i les qualitats de les instal·lacions d’aigua per aconseguir 
un funcionament correcte. 
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- Normes particulars per a instal·lacions d’enllaç i instal·lacions interiors de les 
companyies subministradores d’energia elèctrica legalment aprovades pel Ministeri 
d’Indústria i Energia 
 
- Ordenances municipals que, complementant la normativa exposada anteriorment, 
adapten llur contingut a les peculiaritats i les característiques pròpies del municipi a 
què afecten. . 
 
- Llei de residus de Catalunya,. 
 
 
13.- SOLIDESA DE L’EDIFICI 
 
Al emplaçament no s’observen deficiències, exceptuant defectes ocults, per la qual 
cosa  es troba en condicions de ser dedicat a l’activitat que es desitja. 
 
14.- MESURES CORRECTORES  
 
Per tot el que ha estat exposat en aquesta MEMÒRIA,  és factible el coneixement de 
les condicions que haurà de reunir aquest local. No obstant això, el peticionari / la 
peticionària es compromet a efectuar les modificacions que els organismes 
facultatius corresponents creguin convenients. 
 
15.- PRESSUPOST 
 
El condicionament del espai i de la seva instal·lació es pressuposten en uns Deu-mil 
tres-cents setanta euros (10.370,00 €),  en base a l’adaptació dels espais de 
recepció. 
 
 
 
       L’Arboç, 18 de setembre de 2.017 
 
 
 
 

 

EL PETICIONARI:       EL FACULTATIU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECICLATS CONTESALP S.L. 
NIF: B62501085 

 

 
Joan Anselm Canals Clavé 
Enginyer Tècnic de Telecomunicació 
(Especialitat en Equips Electrònics) 
Col·legiat núm. 7824 
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B-ESTUDI IMPACTE 
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1. Presentació de l’estudi  
 
1.1. Antecedents  

 
RECICLATS CONTESALP S.L., amb NIF B62501085, promou la instal·lació d’una planta de 
recepció, selecció i valorització de runes d’obra i de residus vegetals  TM de Roda de Barà. 

 
El titular, malgrat un recent canvi de nom i seu social per relleu generacional, porta més de vint-i-
cinc anys donant servei a les obres i manteniment. La empresa, bàsicament formada per personal 
i maquinària aposta per una millora en la gestió mig ambiental dels residus que toca diàriament. 
 
El fet de valoritzar els residus recollits per l’empresa posa de relleu un compromís ambiental 
important i representa una aposta arriscada ja que per la seva naturalesa, aquests ocupen un 
espai molt gran i comparativament tenen un valor ínfim. En altres paraules, si aquesta valorització 
hagués de fer-se en terreny urbà o en una nau industrial,  el cost del lloguer o del transport faria 
inviable la seva valorització per una empresa que bàsicament es dedica a donar servei, no 
contemplant la valorització com activitat principal. 
 
Es per això que es vol fer a un terreny rústic, al costat del polígon industrial, ben comunicat pels 
vehicles pesats que hi portaran la matèria primera.  
 
Per altre banda i amb la finalitat d’assegurar la capacitat i continuïtat de la inversió, la recepció de 
materials s’obrirà a clients exteriors que puguin aportar residus del mateix tipus. Si bé inicialment, 
al document presentat al març, aquesta possibilitat no es contemplava, el volum de la inversió i el 
cost del personal a contractar fan necessària aquesta via, donant sempre prioritat als residus 
d’origen públic aportats per ajuntaments propers al municipi. 
 

1.2. Objecte del projecte  
 
L’objecte del projecte és la instal·lació d’una planta de recepció, selecció i valorització de runes 
d’obra i  de residus vegetals. En síntesi, entre els objectius del projecte es poden assenyalar, 
l’establiment d’una activitat per tal de portar a terme:  

 
1 Recepció de restes d’obra i restes vegetals  
2 Valorització de les restes d’obra i vegetals mitjançant un procés de triturat. 
3 Triatge de les diferents fraccions de residus rebuts amb les restes d’obra per a la 

seva posterior valorització o transferència (Ferro, vidre, etc.) 
4 Venda directa de graves i biomassa. 
5 Transferència dels diferents tipus de residus provinents del triatge i diferents als 

que ens ocupen cap als gestors apropiats. 
6 Contribuir a una gestió de residus en què es prioritzi la recuperació de materials.  

 
1.3. Objecte de l’estudi d’integració i impacte paisatgístic  

 
La finalitat de l’EIIP és diagnosticar l’efecte o impacte paisatgístic potencial de l’esmentada planta 
de gestió, així com indicar, si s’escau, les corresponents mesures d’integració paisatgística 
previstes.  

 
A partir d’una anàlisi i descripció del paisatge on es planteja el projecte, tenint en compte les 
característiques i la incidència de les obres i actuacions que s’hi preveuen, s’analitzen les 
repercussions sobre la visió en diferents escales, la qualitat i la fragilitat del paisatge. De la 
diagnosi del potencial impacte se’n presenta una sèrie de mesures correctores, valorades i 
justificades. En conclusió, l’objecte final serà valorar la incidència sobre el paisatge que la 
instal·lació pot suposar, la seva idoneïtat, analitzant diferents alternatives i establint una sèrie 
mesures per tal d’eliminar, reduir o minimitzar l’impacte paisatgístic.  

 
1.4. Marc legal  

 
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels estudis i informes 
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d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests documents són l’instrument que ha de 
garantir la consideració dels impactes en el paisatge de certes actuacions, projectes d’obres o 
activitats.  

 
El marc normatiu serà el text refós de la Llei d’urbanisme: consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres. i dels Plans territorials parcials, estableixen el seguit de supòsits en què 
determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada –que previsiblement poden 
comportar canvis en el paisatge incorporin en el seu procés de tramitació un EIIP.  
 
2. Descripció del paisatge previ  

 
2.1. Descripció del lloc  

 
L’actuació es planteja en una finca (Polígon 4 Parcel·la•la 59 de Roda de Barà), al lloc conegut 
com El Mas del Nin, al terme municipal de Roda de Barà (El Tarragonès) que correspon a una 
parcel·la de secà de 11,847 Ha, dividida en dues subparcel·les, segons detall següent: 
 

o Superfície total finca: 11.847 m² 
Superfície subparcel.la 1: 6.925 m²  
Superfície subparcel.la 2: 4.922 m²  

 
Els nuclis importants de població més propers són Roda de Barà, a uns 900 m a l’est, les 
urbanitzacions de Merymar i La Coma (ambdues pertanyents al municipi de Roda de Barà) a 400 i 
1.200 m respectivament al sud i sud-oest, el nucli de La Pobla de Montornès a 3.000 metres al 
oest. D’altra banda, cal destacar que la finca es troba situada al costat mateix del polígon El Mas 
Nin, limita amb el Camí de l’Avenar i i a uns 25 metres passa l’autopista AP-7. 
 
La situació i emplaçament precís s’indica en els plànols. Limita a l’est amb el polígon El Mas Nin i 
el Camí de l’Avenar, al sud amb l’autopista AP-7 i a l’oest i al nord amb altres finques agrícoles.  

 

 
Figura 1. Ortofotomapa de l’àmbit la finca 

 
La finca té una forma assimilable a rectangular,  tot i que en el seu límit nord és mes ample que al 
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límit sud . Les dimensions màximes de la finca són de 106 metres d’amplada al nord i 73 metres 
d’amplada al  sentit sud. La longitud és de 141 metres a l’est i 150 metres a l’oest. 
 
Tota la finca  ha estat destinada a conreu de garrofers, és de secà malgrat que fa mes de 25 anys 
que el cultiu està abandonat. El pendent de la parcel·la és relativament baix, en la major part no 
superen el 5 % de desnivell (màxim 13%),  orientat en direcció nord-est. La diferència d’alçada 
màxima és de 1,5 metres, essent la zona més alta en l’extrem nordest. Les finques veïnes es 
troben en situació similar.  

 
No hi ha cap construcció a la finca actualment. 

 

 
 

Imatge 1. Vista de la finca on es planteja la instal·lació des de l’extrem nordest.  
 
Les coordenades X, Y en UTM31 del centre de la parcel·la són: 369.636; 4.560.222; mentre que 
les dels extrems de l’àmbit són:  

nord-oest: 369.583 / 4.560.290;  
nord-est: 369.683 / 4.560.293;  
sud-oest: 369.597 / 4.560.138 ;  
sud-est: 369.671/ 4.560.152  

 
L’àmbit es troba situat a una distància d’uns 25 m al límit amb el PI El Mas Nin i des del camí i 
l’autopista que la voregen. 
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Imatge 2. Panoràmica de la finca on es planteja la instal·lació des de l’extrem sud-est. Es pot 

veure la proximitat del polígon industrial. 
 
2.2. Factors de visibilitat  

 
Els factors de visibilitat són d’especial importància per poder caracteritzar el paisatge existent. En 
aquest cas, l’àmbit d’estudi i entorn immediat té una dominància d’ús industrial, però també amb 
una important presència d’infraestructures, com el Camí de l’Avenar i l’autopista AP-7, el 
etilenoducte, les línies elèctriques i naus industrials al PI El Mas Nin. 
  
Aquestes últimes conformen el punt més alt de les immediacions i el fons escènic més important 
de la zona.  

 
El plànol de conca visual, és a dir, l’àmbit del territori que és visible des de la zona on es projecta 
la implantació de la instal·lació abasta principalment sectors situats a l’est i sud, atès que pels 
costats oest i nord hi ha d’altres finques rústiques que actuen com a pantalles. En conjunt, es pot 
considerar que la conca visual té una extensió petita. Una aproximació quantitativa considerant la 
superfície compresa en un cercle de 25 metres a l’entorn de la finca dóna com a resultat que la 
conca visual és del 22 % de la superfície (26,883 Ha).  

 
El principal punt d’observació és la part alta de la nau industrial, situada a uns 15 metres al est, al 
llarg de la finca, el qual disposa des del seu punt més elevat una bona visibilitat de tot l’entorn 
inclòs la finca. Per una altra banda, les zones més visibles es situen a les vies de comunicació 
properes a l’àmbit, com el Camí de l’Avenar i un tram de l’autopista AP-7. Des dels nuclis propers, 
especialment des de Roda de Barà, el més important, la finca no és visible ja que els magatzems i 
altres finques situades entre el nucli i l’àmbit generen un efecte pantalla.  
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Imatge 3. La fletxa vermella assenyala els punts d’observació de la finca des de les naus 
Industrials i el Camí de l’Avenar. 

 
Com a principals punts d’observació no trobem cap nucli de població a una distància inferior a 1 
km, tant sols les cases o edificacions de Merymar i La Coma. El nucli La Pobla de Montornès es 
troba a una distància superior al quilòmetre i no disposa de cap punt amb visibilitat de l’àmbit 
degut a les nombroses infraestructures i els camps de fruiters que es troben ubicats entre l’àmbit i 
el nucli, establint un efecte pantalla accentuat per la distància entre ambdós punts. La resta de 
punts des d‘on és visible l’àmbit apart de les naus industrials, situades a la banda est, al llarg del 
Camí de l’Avenar, és l’autopista AP-7 
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Imatge 4. Vista de la ubicació de l’autopista AP-7 des de  la finca. 

 
En l’entorn proper no s’hi localitza cap habitatge, tant sols les edificacions industrials.  
 
Pel que fa a recorreguts visuals trobem com a principal el del Camí de l’Avenar, la qual presenta 
una bona visibilitat constant en pràcticament tot el seu recorregut, amb una zona d’exposició 
visual de 250 metres, i l’autopista AP-7, amb una zona d’exposició visual d’uns 150 metres.  

 
Per últim, com a altres recorreguts visuals es pot esmentar els camins rurals que circulen a les 
proximitats de l’àmbit, especialment el que segueix l’etilenoducte que passa per la finca. En la 
resta de camins, la visibilitat de l’àmbit és molt baixa donada la morfologia de la zona i l’existència 
de garrofers adults que actuen com a pantalla. 

 

 
Imatge 5. Vista del pas de l’etilenoducte des del  interior de la finca. (Dos costats) 
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2.3. Components i valors del paisatge  
Amb la descripció dels components i valors del paisatge es pretén identificar els principals 
elements que caracteritzen i estructuren el lloc i la zona on es preveu implantar la nova planta de 
tractament de residus.  
El relleu de la zona es caracteritza per estar formada per relleus suaus com es propi de la zona 
litoral. En general, la zona és de relleu pla, accentuat per les parcel·lacions industrials.  
Així, les parcel·les agrícoles tenen formes geomètriques simples, bàsicament rectangles i 
quadrats, en funció de la xarxa de camins, 

 

  
Imatges 6 i 7 – Imatges des del Camí de l’Avenar i de L’autopista AP-7, àmbit d’estudi 
 
La vegetació natural i algun pi han ocupat tota la finca convivint amb els garrofers abandonats. 

 

  
Imatges 8 i 9 – Imatges des garrofers abandonats i de un pi que denota el temps que fa que no es treballa.

 
La finca és de secà amb molta presència de roca que deixa poc espai pel desenvolupament 
agrícola reduint el seu interès en aquest sentit. Al interior de la finca hi ha petits monticles de 
roques o terra que semblen propis de la construcció del polígon del costat. 
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Imatges 10 i 11 – Imatges subsòl de roques i petits monticles de sorra i runa distribuïts al llarg de la finca.

 
Respecte a la vegetació  s’hi troben espècies pròpies d’ambient sec, o molt sec, i amb algunes 
espècies representatives de terrenys àrids, argilosos, nitròfils i rics en sals com per exemple la 
botja pudent (Artemisa herbaalba), el siscall (Salsola vermiculuta). 

 

 
Imatges 12 i 13. Espècies vegetals característiques dels marges de l’àmbit, a el siscall (Salsola 

vermiculata) i a la dreta el salat blanc (Atriplex halimus) propis d’ambients semiàrids.  
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Imatge 14. Entrada a la finca pel nordest. 

 
Altrament es pot destacar, la proximitat a la xarxa de carreteres i la zona industrial annexa. També 
hi trobem a poca distància una línia de mitja tensió, així com un etilenoducte  que travessa la 
mateixa finca, tal com es mostra als plànols adjunts. 
 
La línea de mitja tensió fa un canvi de canalització, passant d’ésser aèria a soterrada al nordest, 
just al límit i dintre de la finca veïna, tal com es pot veure a la Imatge 15. 
 
No obstant el present estudi tindrà present la modificació en el recorregut de l’actual AP-7 en 
incorporar el nou traçat de la variant de la N-340 entre Els Monjos i Tarragona. Segons informació 
disponible en el moment d’elaborar el present document la possible afectació seria a la part sud 
de la finca,  per sota de la zona de pas del etilenoducte. S’adjunta planell disponible de 
l’avantprojecte existent. 
 
Aquesta consigna farà que la part sud de la finca no sigui emprada en l’activitat a desenvolupar i 
per tant les servituds queden de la forma següent: 
 
Respecte a la autopista AP-7 
Segons el Títol quart del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres, es defineixen les següents zones: 
  

Article 33. Tipologia: Amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini públic viari i 
assegurar-ne la protecció, s’estableixen a les carreteres les zones següents, que es 
mesuraran sempre horitzontalment i perpendicularment a l’eix de la via: de domini públic, de 
servitud i d’afectació. També s’assenyala a ambdós costats de la carretera la línia 
d’edificació. 
  
Article 34. Zona de domini públic: 34.1 La zona de domini públic comprèn els terrenys 
ocupats o d’ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la carretera i els seus 
elements funcionals i, llevat que excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del 
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terreny que és innecessària, una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de 
l’aresta exterior de l’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i les vies 
preferents i de tres metres en les carreteres convencionals. El límit d’aquesta franja es la 
marcada en línia vermella al plànol aportat del SIGLES. 
  
Article 36. Zona de servitud: La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a 
banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona de domini públic definida 
en l’article 34 i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de 
l’esplanació, a una distància de vint-i-cinc metres en les autopistes i vies preferents i de vuit 
metres en la resta de carreteres, mesurats des de les arestes esmentades. Per tant la finca 
es troba afectada per aquesta servitud. No es considera que aquesta pugui suposar un risc 
potencial ja que l’activitat es desenvoluparà al costat oposat de la finca. 

 
Respecte conducte etilenoducte i gas: La zona de servitud consisteix en una franja de terreny, 
de 3 metres d’ample que segueix el recorregut del conducte. No es considera que aquesta pugui 
suposar un risc potencial ja que l’activitat es desenvoluparà al costat oposat de la finca. 
 
Respecte línies de MT i AT: Servituds de pas: En el desplaçament de les línies elèctriques de 
baixa tensió i de telèfon s’imposa una servitud de pas aèria de 2,00 m d’amplada màxima, en 
aèries de mitja tensió la amplada de servitud e de 16,00 m. En les conduccions subterrànies 
l’amplada considerada en els serveis afectats pel present projecte, es de 2,00 d’amplada. 

 
Aquestes servituds ocupen un espai de 2491,60 m² marcat al planell adjunt. 
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Imatge 15. Actual línia de MT al límit de la finca veïna. 

 
Pel que fa als aspectes visuals, en general el paisatge ve dominat per línies rectes lleugerament 
suavitzades (parcel·lacions de finques i especialment la xarxa viària) i formes de prisma 
rectangular (naus i edificacions).  

 
El cromatisme ve dominat pels canvis en la vegetació, especialment els conreus, al llarg de l’any i 
en funció del tipus. Així, s’intercalen des dels verds dels farratges a la primavera amb els grocs i 
ocres d’estiu. En conjunt, es tracta d’un cromatisme típic del paisatge erm i sec però fortament 
impregnat d’elements i/o alteracions antròpiques, sovint discordants al paisatge característic, com 
les edificacions assenyalades i la xarxa de comunicacions propera.  

 
De l’anàlisi de les relacions entre components se’n pot concloure pel que fa a:  

 
 Unitat: el paisatge té una unitat en el sentit que les parts no configuren valors importants i 

destacats sinó que al estar interelacionats és quan representen una unitat concreta, 
caracteritzable i de certa entitat. 

   
 Varietat: entre els components es dóna una ordenació força harmònica fruit de 

parcel·lació de les finques, amb importants distorsions d’elements antròpics en proximitats a nuclis 
i xarxa viària. Les alineacions que estableixen les plantacions de fruiters donen lloc a una trama 

Full  43 de 81 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 21/09/2017 amb el número 1717155-00 Document presentat pel col·legiat 7824, JOAN ANSELM CANALS  CLAVE, del COITTL' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.






RECICLATS CONTESALP S.L.   7824/2017/00037 

 

   
  Pág. 14 de 25 

 

força regular.  
  
 Intensitat: es troben alguns contrastos en la composició per la presència de naus 

industrials, els quals atrauen la mirada de l’observador, especialment al llarg del Camí de l’Avenar, 
on s’hi concentren algunes naus industrials al costat de dita via. 

  
 Integritat: el grau de naturalitat és baix fruit de la intensa transformació en conreus, la 

proximitat a les infraestructures viàries i altres elements com les línies d’alta tensió.  
  
 Complexitat: la informació visual a processar és relativament elevada per trobar-se en una 

zona en transició entre paisatge agrícola i industrial amb les conseqüents infraestructures 
urbanes, les xarxes de comunicacions i les zones industrials associades.  
 
La valoració del paisatge existent en termes intrínsecs seria per cadascun dels següents criteris:  

 
Estètics. Aquest paisatge té relativament baix interès estètic. Destaca la línia d’horitzó per 

llevant (amb el campanar de Roda de Barà). Com a elements principals i més propers a 
l’àmbit es pot considerar el contrast entre les condicions semiàrides amb les naus 
industrials. 

Ecològics. No es troben elements d’importància rellevant, ni espais naturals d’interès 
pròpiament on es troba l’àmbit. 

 
Productius. La proximitat de l’autopista li confereix un elevat interès estratègic per la 

instal·lació d’activitats industrials i logístiques. No es troben elements d’importància 
agrícola rellevant ja que la finca que ens ocupa i les veïnes fa molt temps que no es 
treballen, 

 
Històrics. No s’hi localitzen elements destacats en zones properes a l’àmbit. 

 
Ús social. Està relacionat principalment per la mobilitat que es dóna pels camins rurals. La 
utilització d’aquest paisatge per a passeig i gaudi és limitat donada la forta antropització de 
l’espai, lligada especialment a la xarxa de carreteres.  
Altres criteris com mitològics, religiosos i/o espirituals, simbòlics i identitaris no serien 
aplicables en aquest cas.  

 
Si se’n pretén establir una valoració en termes de qualitat paisatgística, en bona part subjectiva 
però, es podria considerar una qualitat baixa, en el sentit que és un paisatge agrícola ara 
abandonat, característic de les zones pròximes a polígons amb carències de fertilitat i  amb un fort 
protagonisme de les infraestructures viàries i altres elements antròpics.  
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3. Proposta  

 
3.1 Descripció de la proposta  

 
La planta de recepció, selecció i valorització de runes d’obra i de residus vegetals es planteja en 
una finca molt propera de l’autopista AP-7, del terme municipal de Roda de Barà, en límit amb el 
PI Mas del Nin, amb referència cadastral 43133A004000590000GL de la partida de El Mas del 
Nin. La parcel·la es troba situada a una distància d’uns 25 metres del Camí de l’Avenar i 
l’autopista AP-7.  

 
La finca té una forma assimilable a rectangular, essent el Camí de l’Avenar el límit est de la finca. 
Actualment la finca no es cultiva des de fa molts anys. 

 
Concretament l’Article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme en referència al Règim d’ús del sòl no 
urbanitzable,  diu que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a 
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi 
rural.  
 
A aquest efecte,  l’apartat d) ens diu que són d’interès públic les instal·lacions i les obres 
necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, 
les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de 
sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts renovables i les 
altres instal·lacions ambientals d’interès públic. 
 
Per requeriments d’explotació de l’activitat es preveu la instal·lació de dues casetes prefabricades, 
la primera per oficina i la segona com a vestuari de personal més una bàscula de pesatge de 
camions.  
Malgrat que les màquines per triturar el residu son mòbils,  es preveuen  zones diferenciades on 
s’hi habilitarà unes superfícies pavimentades sense coberta on s’hi emmagatzemarà el producte 
seleccionat, i una zona pavimentada per aparcament de vehicles de la pròpia empresa. Finalment 
es preveu la dotació d’un dipòsit d’aigua de 25 m³. 

 
Taula 1. Detalls de la proposta Figura 2. Simulació dels edificis que s’instal·laran a la finca sobre 

una ortofotomapa. 

Superfície de la finca  11,847 Ha
Superfície ocupada total  9,293 Ha 78%
Superfície de finca no ocupada  2,555 Ha 22%
2 edificis coberts i 1 bàscula 0,0864 Ha 1%
Superfície ocupada per instal·lacions 
(pavimentació sense cobert)  

2,635 

Ha 22%
Tanca  Disposició al costat est de la finca. Longitud 

total: 150 m metàl·lica amb cortina vegetal. 
Alçada: 2 m Suports tubulars d’acer 
galvanitzats  
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Ordenació prevista:  
Es col·locaran mòduls prefabricats d’oficines i vestuari de 2,2 metres d’alçada màxima  
i una superfície unitària de 19,20 m².  

Es col·locarà la bàscula de pesatge de vehicles de 48 m² i el dipòsit d’aigua 170 m² 

Es pavimentaran les àrees per a l’acumulació de residus en un cas (1.980,00 m²) i una 
zona de separació de residus (50,00 m²).  

La zona d’accés a la planta, amb entrada/sortida des del Camí de l’Avenar, també s’hi 
aplicarà una pavimentació. (200,00 m²). 

No es realitzen moviments de terra significatius (ni desmunts ni 
Únicament es replanarà el terreny per tal de poder efectuar d’instal·lació.  

terraplens). 
els treballs 

S’instal·larà una tanca perimetral, resseguint el perímetre de la finca. La tanca tindrà 
una alçada de 2 metres amb cortina vegetal, recorrent el costat est; i d’acer galvanitzat 
de simple torsió a la resta del perímetre. (474 metres en total)

 
Elements i/o accions més significatius sobre el paisatge  
La pròpia disposició dels edificis coberts i l’acumulació de materials en les zones pavimentades és 
el que suposarà l’acció més significativa sobre el paisatge, especialment per les alçades que 
puguin assolir les piles.  

 
En especial però, els elements destacables visualment són:  

 L’acumulació de materials a les diferents piles i en els separadors de residus pot 
comportar un efecte negatiu pel que fa ala qualitat visual.  

 La tanca perimetral.  
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3.2 Descripció edificacions 
 
 
Casetes prefabricades 
 
Les obres consisteixen en la instal·lació de dos casetes prefabricades de 8’00mx2’40m, una 
destinada a oficines i l’altre a vestuari. Les casetes seran de la marca Europa-Fabri, model C4 o 
similars. (S’adjunta fitxa tècnica) 
 
Inicialment neteja i esbrossada del terreny. Les casetes aniran damunt una solera de formigó 
definida amb una base de graves de 10 cm de gruix i una llosa de formigó de 15cm. de gruix amb 
un armat de #20x20cm 110mm. Damunt d’aquesta llosa és col·locarà la caseta prefabricada. 
 
La caseta estarà formada amb una estructura a base de bigues U200 longitudinals i coberta 
electrosoldada. El terra estarà format per un taulell fenòlic antihumitat CTB-H de 19mm. El 
revestiment PVC electrosoldat (sobrecàrrega de 250 kg). El tancament estarà format amb panell 
sandwitx de 40mm amb acabat pintura prelacada a ambdues cares (façana i coberta). 
 
 
Bàscula 
 
Les obres consisteixen en la construcció d’una bàscula de 16’00mx3’00m. La bàscula serà de la 
marca Sorribes o similar, la solució serà la de solera amb rampa. (S’adjunta fitxa tècnica) 
 
Inicialment neteja i esbrossada del terreny. La bàscula estarà formada per dos sabates laterals i 
una sabata central de formigó armat. Al damunt és construirà una solera de 10 cm de formigó 
armat i per últim és col·locarà la bàscula. En els dos extrems és construirà unes rampes per 
accedir-hi d’un 10% de pendent. 
 
 

  
  Estat actual accés.        Proposta accés. 
 

  
  Estat actual terreny.    Ubicació vestuari i dipòsit. 
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  Estat actual terreny.    Ubicació oficines i bàscula 
 
 
 

 
 
3.3. Estat del planejament  

 
L’àmbit d’estudi es troba dins el TM de Roda de Barà, per tant regit pel Pla General de Roda de 
Barà (PGLL). El PGLL estableix el sòl on es pretén ubicar la planta de recepció, selecció i 
valorització de runes d’obra i de residus vegetals com a sòl no urbanitzable. Per aquest motiu, 
d’acord amb la normativa urbanística, per tal de promoure aquest projecte de planta de recepció, 
selecció i valorització de runes d’obra i   de residus vegetals es formula per a la seva tramitació i 
aprovació un Pla especial.  
 
Altrament, l’àmbit del sector no es troba inclòs dins cap pla sectorial (plans de carreteres, pla 
d’espai d’interès natural, pla d’infraestructures, etc.).  

 
Tampoc està inclòs en cap zona de servitud o protecció del domini públic hidràulic ni resta afectat 
per cap zona inundable, ja sigui per risc hidràulic com per risc geomorfològic.  

 
D’altra banda, l’àmbit de la finca on es plateja la instal·lació no s’hi troba cap espai inclòs a la 
xarxa Natura 2000 i/o al PEIN.

 
  

 
Es recomana la construcció d’una rasa d’evacuació de les aigües residuals provinents de les 
aigües pluvials que caiguin sobre les zones pavimentades.  
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3.4. Fragilitat paisatgística  

 
Entenem fragilitat paisatgística en relació a la proposta com la susceptibilitat del paisatge de 
veure’s alterat els seus valors per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada. Altrament, 
la fragilitat del paisatge està relacionada de forma inversa amb la capacitat d’absorció visual entès 
com a l’aptitud d’un territori per admetre canvis, en definitiva noves infraestructures sense afectar 
els seus aspectes visuals essencials (relleu, formes i característiques dels elements naturals i 
antròpics). La capacitat d’absorció es pot definir en funció dels canvis que poden arribar a 
experimentar els descriptors visuals característics del paisatge: forma, línia, color, textura, escala i 
espai escènic.  
 
S’hi s’analitza la instal·lació que es planteja en conjunt, el desenvolupament del Pla Especial 
suposarà la col·locació de tres construccions d’escassa alçada,  que comportaran canvis en les 
formes del sector de la banda est al Camí de l’Avenar.  

 
Pel que fa a les línies, no canviaran la composició ja que les formes no tenen una alçada 
significativa. El color pot experimentar un canvi destacable perquè es substituirà el to marró per 
una diversitat associada a la tanca perimetral que no implica un impacte alt o molt alt, atès que és 
un color també present en el paisatge actual i la vegetació natural de marges.  

 
L’efecte en el cas de les zones pavimentades (separador de residus i acumulació) no afectaran 
massa l’escala del paisatge ja que les alçades que assoliran no superaran els 3 metres.  

 
La composició escènica variarà lleugerament en relació a l’existent actualment, ja que, tot i que en 
les immediacions no es donin característiques d’aquesta envergadura, a pocs metres, a l’altra 
banda del Camí de l’Avenar, hi són habituals.  

 
Pel que fa a l’abast de la conca visual, cal assenyalar que es tracta d’una zona baixa, on la major 
visibilitat es concentra en les zones limítrofes a la finca i ens els trams de les vies de comunicació 
més properes, tal i com mostra el plànol. En un 70% de la superfície a l’entorn de l’àrea d’estudi 
(cercle de 250 m) no existirà visibilitat d’aquesta de la finca ni de les instal·lacions i edificis que 
contendrà.  

 
D’altra banda, l’accessibilitat del lloc és baixa en quan a trànsit, definida pel Camí de l’Avenar, el 
qual connecta amb el PI del Mas del Nin on presenta un tram amb visibilitat.  

 
Si s’analitza la fragilitat des d’un punt de vista de la capacitat d’emmascarament de la vegetació 
circumdant i els edificis ubicats entre l’àmbit i els principals punts d’observació, en relació a la 
proposta, aquesta és mitjana per les zones pavimentades, on l’alçada màxima (preveient 
acumulació de residus) és de 3 metres, que quedaran apantallades per la pantalla vegetal 
prevista.  
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4. Criteris d’integració i impactes paisatgístics  

 
4.1. Criteris i mesures d’integració  

 
L’objecte és determinar els criteris que s’han incorporat en el desenvolupament de la proposta per 
a contribuir a la integració paisatgística, ja sigui per evitar, reduir o compensar l’efecte. D’altra 
banda, si s’escau també es plantejaran mesures correctores o compensatòries.  

 
Pel que fa a criteris d’integració la proposta es planteja emprar l’estratègia de l’harmonització, en 
el sentit de què les noves instal·lacions s’integrin com a elements positius, o com a mínim neutres 
pel que fa als valors d’aquest paisatge.  

 
Així, es disposen sobre el terreny adaptant-se a la topografia existent, els límits de parcel·la, 
concentrant i agrupant les edificacions respecte a la finca, per tal d’ocupar la superfície únicament 
necessària i respectant els accessos actuals. D’altra banda, s’empra també l’estratègia del 
camuflatge per la integració dels edificis.  

 
Pel que fa a mesures d’integració específiques, la proposta planteja:  

 
Mesures preventives  

 
 Elecció de la pròpia parcel·la: la proposta es planteja en aquesta finca, a banda de 

l’oportunitat de la titularitat, per tractar-se a priori d’una ubicació amb molt bona 
accessibilitat, però també amb conca visual relativament baixa.  

 
 Minimitzar els moviments de terres: la parcel·la on es planteja la planta de recepció, 

selecció i valorització de runes d’obra i de residus vegetals té un pendent mig d’un 5 %, de 
manera que la instal·lació dels edificis i les estructures pavimentades no necessitarà de 
grans moviments de terres ni canvis en la morfologia del terreny.  

 
 Minimitzar l’ocupació de sòl: la superfície de la finca destinada a edificis o superfícies 

pavimentades s’ha minimitzat al màxim, deixant l’espai situat entre els edificis i les zones 
pavimentades i tota la banda sud de la parcel·la lliure d’ocupació i garantit la permeabilitat 
natural del terreny.  

 
 Concentrar i aprofitament ordenat de les instal·lacions. Atès que l’activitat té previst tan sols 

inicialment l’ocupació d’una part de la parcel·la, aquesta es centra a la part més propera a 
l’accés, mantenint el terreny no utilitzat com a reserva de sòl per les servituds vigents. 
Alhora se’n mantindrà les característiques permeables del terreny.  

 
 Tancat perimetral adaptat a l’àmbit de l’activitat. La tanca perimetral es planteja de forma 

que s’adapta a la topografia de la parcel·la i les necessitats d’ocupació de terreny. Es 
reforçarà amb una cortina vegetal, en aquelles bandes properes als accessos i al camí 
d’accés. 

 
Mesures correctores  

 
 Mantenir el màxim nombre de garrofers de la finca als efectes de minimitzar l’impacte 

visual. D’altra banda, als seus marges externs així com els terrenys no ocupats (servituds), 
se’n mantindrà la herbàcia, primant les espècies autòctones i de secà com la olivera o el 
garrofer. 

 
 Minimitzar o eliminar l’enllumenat exterior. Restringir i minimitzar la il·luminació exterior 

durant les hores i dies en que l’activitat no es trobi en funcionament, deixant únicament 
aquelles mínimes i necessàries per qüestions de seguretat. En tot ca l’enllumenat ha de 
complir els condicionants establerts per la normativa de referència, en especial la que fa 
referència a evitar la dispersió superior de flux per sobre del pla horitzontal 
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l  
 Tanca perimetral integrada paisatgísticament. Atès que per requeriments de l’activitat cal 

construir o instal·lar una tanca perimetral  metàl·lica.  

 
 Cobriment amb terra de la fonamentació de tanca. En tot el perímetre de la tanca es cobrirà 

amb terra la fonamentació, tant dels suports com de la malla en els lloc on hi hagi per tal de 
millorar-ne la integració.  

 
Mesures compensatòries  

 
 Plantació de xiprers al voltant de la tanca perimetral est. Per una funció d’integració, i en 

part d’apantallament, es preveu plantar diversos xiprers a les bandes sud i est, al llarg de 
la tanca que rodeja la planta que ens ocupa.  Tanmateix, es deixarà una part visible 
(cartell i/o edifici de classificació) per tal d’identificar la presència de l’activitat des del 
Camí de l’Avenar. 

 
 D’altra, banda per assegurar la viabilitat i el manteniment d’aquesta plantació s’instal·larà 

un sistema de goteig, especialment durant els 3 primers anys. 

 
 Enjardinament de les zones verdes, entorn de l’aparcament i vials. Utilització de vegetació 

autòctona per a l’enjardinament d’aquestes zones amb espècies com: tamarius (Tamarix 
sp), freixes (Fraxinus angustifolia), romer (Rosmarinus oficinalis), timó (Thymus vulgaris), 
etc.. 

 
 
Pressupost de les mesures  
 
Bona part del cost d’aquestes mesures assenyalades anteriorment s’hauran d’incorporar en els 
Projecte executiu, així com d’altres suposen bones pràctiques o actuacions a considerar durant 
l’explotació de l’activitat. En aquest apartat tan sols es valorarà les mesures corresponents a 
plantacions: 

 
Ut.  Preu  Import  
  (Euros)  
Plantació de xiprers (Cupresssus sempervirens) C 3L i 6080  150 3,4  510 
cm (1 m distància entre).   
Instal·lació de reg a goteig per a plantacions arbòries  1 300  300 
Enjardinament de les zones verdes, entorn de   500 
l’aparcament i vials amb espècies autòctones   
TOTAL   1310

 
4.2. Anàlisi d’alternatives  

 
L’elecció de l’emplaçament parteix de l’oportunitat quan a titularitat de la propietat. D’entrada, les 
activitats de centres de gestió de residus s’han d’emplaçar en un municipis on se’n generen en 
major quantitat, i en especial propers a vies de comunicació importants. Condició que en aquest 
cas es dóna especialment per la proximitat del Camí de l’Avenar. 

 
Des del punt de vista d’anàlisi d’alternatives també destacar que la solució final quan a ordenació 
de la disposició de l’activitat i d’una tanca perimetral i una pantalla arbrada al voltant de la 
instal·lació, seguint la tanca, permet minimitzar l’efecte sobre el paisatge i millorar-ne la integració.  

 
Alternativa 0  

 
L’alternativa 0 considera la no realització del projecte, és a dir, el manteniment de la finca erma i 
sense variacions.  

 
Aquesta alternativa no es considera ja que no permet la instal·lació de la planta de recepció, 
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selecció i valorització de runes d’obra i   de residus vegetals. Així es perdria l’oportunitat de 
realitzar una gestió correcta dels residus i valoritzar els que l’empresa tracta diàriament. 

 
Alternativa 1  
Aquesta alternativa implica l’execució del projecte, en bona parta com està previst en la memòria 
(i sempre tenint en compte les mesures que el DA plantegi així com requisits establerts per l’òrgan 
ambiental de referència).  

 
En aquesta alternativa es guanya una activitat de gestió, valorització, de residus. Altrament, el 
règim d’ús del sòl no urbanitzable, d’acord amb l’art. 47 del text refós d’Urbanisme, esmentat al 
punt 3.1 que  preveu que en aquest tipus sòl és susceptible, entre altres actuacions d’interès 
públic, el destinar-ho a instal·lacions necessàries per al tractament de residus.  

 
L’autorització d’aquestes actuacions, segons el mateix article, ha de justificar degudament que 
l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin 
incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a 
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que 
s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de 
manera significativa la connectivitat territorial.  

 
4.3. Impacte paisatgístic  

 
Es pretén caracteritzar, definir i valorar els impactes potencials associats a la proposta. Per  fer-ho 
es realitzarà per una banda, una valoració de l’efecte positiu o negatiu sobre el paisatge derivat de 
la interrelació entre les accions de la proposta en relació als components del paisatge.  

 
 Formes dels components del 

paisatge  
Relacions entre components del paisatge  

àrees vores  línies punts unitat varietat Intensitat Integritat  complexitat 

Accions           

Moviments de 
terres durant 
la fase de 
construcció  

         

Construcció i 
instal·lació 
dels edificis i 
les zones 
pavimentades  

         

Presència i 
funcionament 
regular de la 
instal·lació  

         

Elecció de 
textures i 
colors  

     +  +    

Manteniment 
vegetació  

+     +  +  +  +  +  

Plantació de 
xiprers  

 +  +   +  +  +  +  +  

 
Els principal impacte paisatgístic es derivarà de la introducció d’elements nous, especialment els 
edificis. La instal·lació i la presència regular d’aquests elements prefabricats genera un efecte 
d’impacte baix. 
  
Aquesta valoració de baix és resultat de l’anàlisi dels diferents efectes que es produiran en el 
desenvolupament de la proposta, atès l’ordenació i la proposta prevista, especialment atenent les 
característiques físiques de l’emplaçament, la visibilitat i el nombre potencial d’observadors.  
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Utilitzarem també una metodologia d’anàlisi d’impacte visual emprada en determinats casos per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental.  

 
1. FRAGILITAT VISUAL DEL PUNT (FVP)  

 
CARACTERÍSTIQUES TOPOGRÀFIQUES (T)  

Part elevada de vessants, extrems de barrancs, muntanyes aïllades (pendent >90% o >42º): 5 
punts 
Punts elevats (pendent 50-90% o entre 27º i 42º): 4 punts 
Punts elevats (pendent 30-50% o entre 17º i 27º): 3 punts 
Pendents suaus (pendent 15-30% o entre 8º i 17º): 2 punts 
Zones planes (pendent <15% o <8º): 1 punt 
T=1  

 
VEGETACIÓ (V)  

Formacions arbustives, matoll, arbres dispersos, pastures, conreus: 5 punts  
Formacions arbustives denses: 4 punts  
Arbredes (coníferes o frondoses) amb una cobertura de la superfície entre  10-25%): 3 punts  
Arbredes (coníferes o frondoses) amb una cobertura de la superfície entre 25-50%: 2 punts  
Arbredes (coníferes o frondoses) amb una cobertura de la superfície de >50%: 1 punt  
V=5  

 
ACTUACIONS HUMANES (H)  

Absència d’actuacions: 5 punts  
Existència d’infraestructures: línies elèctriques, infraestructures viàries, parcs eòlics, dipòsits 
d’aigua, abocadors, instal·lacions esportives o recreatives, ...: entre 42 punts en funció del 
grau d’integració  
Edificacions: urbanitzacions, cases disseminades, polígons industrials...: 1 punt  

       H=1  
 
ORIENTACIÓ (O)  

Instal·lació exposada totalment als 4 punts cardinals: 5 punts 
Instal·lació exposada totalment a 3 punts cardinals: 4 punts 
Instal·lació exposada totalment a 2 punts cardinals: 3 punts 
Instal·lació exposada totalment a 1 punt cardinal: 2 punts 
Instal·lació exposada totalment no exposada: 1 punts 
O=3  
 
FVP = (3T + 2V +2H +O)/8 (3*1 + 2*5 + 2*1 + 3 )/8 = 2,25  

 
2. FRAGILITAT VISUAL DE L’ENTORN (FVE)  

 
MIDA DE LA CONCA VISUAL (CV) (zona visible des del punt) Molt gran: 5 punts  

Gran: 4 punts  
Mitjana 3 punts  
Petita: 2 punts  
Molt petita: 1 punts  

       CV = 1  
 
QUALITAT VISUAL DE L’ENTORN INMEDIAT (QEI)  

Excel·lent: 5 punts  
Molt bona: 4 punts  
Bona 3 punts  
Regular: 2 punts  
Dolenta: 1 punts  
QEI = 2  

 
QUALITAT VISUAL DEL FONS ESCÈNIC (QVF)  

Excel·lent: 5 punts  
Molt bona: 4 punts  
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Bona 3 punts  
Regular: 2 punts  
Dolenta: 1 punts  

        QVF = 3  
 
FVE = (3CV + 2QEI +2QVF)/6 = (3*1 + 2*2 + 2*3)/6 = 2,16  

 
3. CARACTERÍSTIQES DE L’ENTORN (FVCE)  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL INDRET (I)  
Puntuar de 5 (alt) a 1 (baix) en funció del interès natural, històric, cultural,  patrimonial  
I=1  

 
LOCALITZACIÓ EN RELACIÓ A ESPAIS PROTEGITS (L)  

Dins de PEIN o àrea d’interès natural (POUM): 5 punts 
A menys de 100 m PEIN o AIN: 4 punts  
Entre 100 i 500 m PEIN o AIN: 3 punts  
Entre 500 i 1000 m PEIN o AIN: 2 punts  
Més de 1000 m PEIN o AIN: 1 punt 

        L= 1  
 
FVCE = (3I + 2L)/5 = (3*1 + 2*1)/5 = 1 
 
4. ACCESSIBILITAT A L’OBSERVACIÓ (AO)  
 

ALÇADA INSTAL·LACIONS(A)  
Més de 30 m: 5 punts 
Entre 2030 m: 4 punts 
Entre 1220 m : 3 punts 
Entre 612 m: 2 punts 
Menys de 6 m: 1 punt 
A= 1  

 
DISTÀNCIA DES DE MIRADORS, CARRETERES, NUCLIS DE POBLACIÓ (punts d’observador 
fix (D) 

< 250 (molt propera): 5 punts  
Entre 250 i 500 m (propera): 4 punts 4  
Entre 500 i 1000 m (mitjana): 3 punts 
Entre 1000 i 2000 m (lluny): 2 punts  
Més de 2000 m (molt lluny): 1 punts 

        D= 4  
 
AO = (A + D)/2 = (1 + 4)/2= 2,5 

 
5. COMPUT GLOBAL  
 
FV = (FVP + FVE + FVCE +AO)/4 = (2,25 + 2,16 + 1 + 2,5)/4 = 1,98  
 
Impacte visual baix < 1,5 
Impacte visual moderat entre: 1,51 i 2,75 
Impacte visual sever entre: 2,76 i 4 
Impacte visual crític >4 
 

Per tant, de l’aplicació d’aqueta metodologia, se’n desprèn que la valoració de l’impacte és 
moderat/baix. 
 
Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta seria una metodologia pròpiament elaborada per 
analitzar l’impacte d’instal·lacions de radiocomunicació en sòl no urbanitzable, tot i que hem cregut 
que pot ser adequat, o al menys indicatiu, en aquest cas.  
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5. Síntesi i conclusions  

 
El projecte d’instal.lació d’una planta de gestió de residus des del punt de vista paisatgístic generà un 
efecte propi de la introducció d’elements nous i artificials sobre el territori actualment erm, avaluant el seu 
impacte com a baix/moderat. 

 
Tanmateix, atenent la localització concreta amb una visibilitat baixa, les característiques de la 
ubicació on es preveu, amb infraestructures de comunicació, com l’autopista AB-7 i la 
preexistència d’altres activitats industrials properes suposen que l’impacte pugui considerar-se 
com a compatible. 

 
 
 
 
 
       L’Arboç, 18 de setembre de 2.017 

 
 

 

EL PETICIONARI       EL FACULTATIU 
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1. Fitxa cadastral 
2. Fitxa SIGPAC 
3. Fitxa tècnica caseta prefabricada 
4. Fitxa tècnica bàscula 
5. Plànol Fitxa tècnica bàscula 
6. Plànol futures afectacions xarxa elèctrica de M.T. 
7.-Escriptura registral de la finca. 
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PÀGINA 1

DADES IDENTIFICATIVES SIGPAC

43 - TARRAGONA

0

133 - RODA DE BARA

0

59

Provincia:

Agregat:

Polígon:

Municipi:

Zona:

Parcel·la:4

X: 369638,48
Y:
DATUM WGS84

4560135,13

  Data de vol de la foto del centroide de la parcel·la:

  Data de la cartografía Cadastral (*):

  Data d'impressió:

  Escala aproximada d'impressió:

 

(*) Poden existir canvis a la parcel·lació cadastral que encara no es reflecteixen a SIGPAC.

Coordenades UTM del 
centre

13/09/2017

05/2015

1 : 1000
FUS 31
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PÀGINA 2

A) Relatives al recinte:

   Informació SIGPAC vigent a data

L'ús, delimitació gràfica o altres atributs dels recintes que apareixen a SIGPAC tenen com a objetiu facilitar a l'agricultor la cumplimentació de 
la seva sol·licitud d'ajuts de la PAC. Quan l'ús que apareix al SIGPAC sigui diferent de l'ús real, l'agricultor ha de realitzar la seva sol·licitud

 

d'ajuts en base a aquest últim, el real, per tant ha de comunicar la incidència al servei competent de la seva Comunitat Autònoma.

13/09/2017

Recinte ÚsSuperfície 
(ha) Incidències (1)Coef. 

Regadíu
Pendent 

(%)
% ha

Admissibilitat 
en pastures Regió

1 FRUTALES0,6154 751006,3 0202 (2)

2 IMPRODUCTIVOS0,5227 12608,8

3 PASTO ARBUSTIVO0,0134 126035,6 0 0 0503 (2)

6 FRUTOS SECOS0,0332 013,2 0202 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.

(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

TIPUS ARBRE

Recinte
Ametller Garrofer Avellaner Noguera Pistatxer Altres 

especies Total

B) Relatives al arbrat registrat al recinte:

6 0 3 0 0 0 0 3

Ús
Superfície (ha)

Total Admissible en 
pastures

C) Resumen de dades de la parcel·la:

FRUTOS SECOS 0,0332

FRUTALES 0,6154

IMPRODUCTIVOS 0,5227

PASTO ARBUSTIVO 0,0134 0

Superfície Total 1,1847
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Báscula puente electrónica modular

Mod M40

R

Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.

Full  61 de 81 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 21/09/2017 amb el número 1717155-00 Document presentat pel col·legiat 7824, JOAN ANSELM CANALS  CLAVE, del COITTL' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.






Diferentes fases de montaje
del puente

X

C
A

T
.7

2
-

R
e
v.

0
2

-
N

o
v.

0
4

Descripción

Dimensiones

� Báscula puente para el pesaje de camiones con plataforma metálica soldada,
constituida por 4 módulos.

Cada módulo esta compuesto por 3 vigas longitudinales unidas a la entrada, salida
centro por 6 vigas transversales que evitas las flexiones producidas por las cargas
que soportan.

Nota: A consultar otras medidas diferentes a las arriba reseñadas.

Medidas en metros.

14,00

16,00

18,00

3,00

3,00

3,00

0,40

0,40

0,40

X Y Z

14x3

16x3

18x3

Medidas

Plataforma

Instalación en foso Instalación sobresuelo

Y
Z

C/ Alcalde Fatás, 8-10 / Aptdo. Correos 39
50410 Cuarte de Huerva. Zaragoza
Tel: 976 503 398 - 976 503 298
Fax: 976 504 862
e-mail: sorribes@sorribes.com
http://www.sorribes.com

B A S C U L A S

Sorribes

Registro de Control Metrológico:

10-M-007-RNº 71/LC128

C A L I B R A C I Ó NC A L I B R A C I Ó N
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC 
 
1.1.- Objecte del present estudi bàsic de seguretat i salut. 
1.2.- Establiment posterior d’un pla de seguretat i salut en la obra. 
 
CAPÍTOL SEGON: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
2.1.- Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
2.2.- Termini d’execució estimat. 
2.3.- Nombre de treballadors. 
2.4.- Relació resumida dels treball  a realitzar. 
 
CAPÍTOL TERCER: FASES D’OBRA A REALITZAR AMB IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
CAPÍTOL QUART: RELACIÓ DE MEDIS HUMANS I TÈCNICS PREVISTOS AMB IDENTIFICACIÓ DE 
RISCOS. 
 
4.1.- Maquinària. 
4.2.- Medis de transport. 
4.3.- Medis auxiliars. 
4.4.- Eines ( Manuals, elèctriques, pneumàtiques, etc.) 
4.5.- Tipus d’energia a utilitzar. 
4.6.- Materials. 
4.7.- Mà d’obra, medis humans. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ: MESURES EN LA PREVENCIÓ DELS RISCOS. 
 
5.1.- Proteccions col·lectives. 
5.2.- Equips de protecció individual (EPIS). 
5.3.- Obligacions de l’empresari en matèria formativa abans d’iniciar els treballs. 
 
CAPÍTOL SISÈ: MANTENIMENT PREVENTIU 
 
CAPÍTOL SETÈ: LEGISLACIÓ AFECTADA 
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CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BÀSIC 
 
El present estudi bàsic de seguretat i salut (E.B.S.S.) te com a objectiu servir de base per a que les 
Empreses Contractistes y qualsevol altres que participin en la execució de les obres a les que fa 
referència el projecte en el que es troba inclòs aquest estudi, la portin a cap en les millors condicions que 
puguin aconseguir-se per tal de garantir el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels 
treballadors, complint així el que ordena en el seu article el RD 1627/97 de 24 d’octubre (B.O.E. de 
25/10/97). 
 
 
1.2.-ESTABLIMENT POSTERIOR D’UN PLA DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 
 
L’estudi de Seguretat i Salut, ha de servir també de base per a que les Empreses Constructores, 
Contractistes, Subcontractistes i treballadors autònoms que participen en les obres, abans del inici de 
l’activitat, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut tal i com indica l’article del reial decret citat en el 
punt anterior. En l’esmentat pla podran modificar-se alguns dels aspectes senyalats en aquest estudi 
amb els requisits que estableix la mencionada normativa. El Pla de Seguretat i Salut es el que, en 
definitiva, permetrà aconseguir i mantenir les condicions de treball necessàries per a protegir la salut i la 
vida dels treballadors durant el desenvolupament de les obres que contempla E.B.S.S. 
 
 
CAPÍTOL SEGON: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
2.1.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Autor:                 Joan Anselm Canals Clavé 

Enginyer Tècnic de Telecomunicació 
(Especialitat en Equips Electrònics) 
Col·legiat núm. 7824 

 
2.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ ESTIMAT 
 
 El termini d’execució estimat es de 5 dies. 
 
2.3.- NÚMERO DE TREBALLADORS 
 
Durant l’execució de l’ instal·lació s’estima la presencia a l’obra de dos treballadors (un operari qualificat i 
un ajudant). 
 
2.4.- RELACIÓ RESUMIDA DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
Preparació del material elèctric. 
Estudiar els planells facilitats en el projecte específic i els esquemes de connexió. 
Traçat sobre el terreny el recorregut de l’ instal·lació. 
Muntatge de les canalitzacions corresponents de l’ instal·lació elèctrica. 
Col·locació de diversos cables,  per el interior de les canalitzacions. 
Muntatge dels polsadors de encès elèctric de les diverses lluminàries. 
Muntatge del subquadre, amb els elements de protecció, diferencial i magnetotèrmics. 
 
Mitjançant la execució de les fases d’obra abans citades que, componen la part tècnica del projecte al 
qual s’adjunta aquest E.B.S.S. es pretén la realització d’una obra civil en la obertura de rases per 
realitzar l’escomesa de l’ instal·lació elèctrica. 
 
 
CAPÍTOL TERCER: FASES D’OBRA AMB IDENTIFICACIÓ DE RISCOS. 
 
Durant l’execució dels treballs corresponents a l’esmentada instal·lació s’indiquen els següents riscos: 
 
Projecció d’objectes i/o fragments. 
Aixafaments. 
Atrapaments. 
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Caiguda d’objectes i/o maquines. 
Caiguda de persones a diferent nivell. 
Caiguda de persones al mateix nivell. 
Contactes elèctrics directes. 
Contactes elèctrics indirectes. 
Cossos estranys als ulls. 
Enderrocaments. 
Cops i/o talls amb eines i/o maquinaria. 
Trepitjades sobre objectes punxents. 
 
 
CAPÍTOL QUART: Relació de medis humans i tècnics previstos amb identificació de riscos. 
 
Es descriuen, a continuació, els mitjans humans i tècnics que es preveu s’utilitzarà per el 
desenvolupament d’aquest projecte. 
 
En conformitat amb lo indicat en el R.D. 162/97 del 24/10/97 s’indiquen els riscos inherents a els medis 
tècnics. 
 
4.1 MAQUINÀRIA 
 
 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Contactes elèctrics directes. 
 Cops per trencament de cable. 
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
 
4.2 MEDIS AUXILIARS PER REALITZAR LA CITAT TREBALL. 
 

Escales portàtils. 
Caigudes d’objectes i/o fragments. (Trencament de broques) 
Caiguda d’objectes, lluminàries i/o trepants. 

 Caigudes a de persones a diferent nivell. 
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
 
4.3 MEDIOS AUXILIARES 
 
 Escales fixes de servei. 
 Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Caigudes de persones al mateix nivell. 
 Cops i(o talls amb objectes i/o maquinaria. 
 
 CARTELLS D’ADVERTÈNCIA A TERCERS 
 
 Caiguda d’objectes. 
 Cops i/o talls amb objectes. 
 Útils i eines accessòries. 
 Caiguda d’objectes i/o màquines. 
 Cops i/o talls amb objectes i/o màquines. 
 
4.4 EINES 
 
 Eines de mà. 
 Caixa completa de eines varies. 
 Caiguda d’objectes i/o màquines. 
 Cops i/o talls amb objectes. 
 Caixa completa d’eines dielèctriques homologades. 
 Cremades físiques i químiques. 
 Martells de colpeix. 
 Projeccions d’objectes i/o fragments. 
 Caiguda d’objectes. 

Full  68 de 81 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 21/09/2017 amb el número 1717155-00 Document presentat pel col·legiat 7824, JOAN ANSELM CANALS  CLAVE, del COITTL' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.






RECICLATS CONTESALP S.L.    7824/2017/00037 

 
 

  Pag. 4 de 8 

 Cossos estranys als ulls. 
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
 
4.5 TIPUS D’ENERGIA 
 
 Electricitat. 
 Contactes elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Incendis. 
 
4.6 MATERIALS 
 
 Cables, manegues elèctriques i accessoris. 
 Caiguda d’objectes. 
 Cops i/o talls amb objectes. 
 Sobreesforços. 
 Caixetins, regletes i anclatges 
 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
 Grapes, abraçaderes i tornilleria. 
 Caiguda d’objectes i/o maquinària. 
 Trepitjada sobre objectes punxents. 
 
4.7 MÀ D’OBRA. MEDIS HUMANS 
 
 Un ajudant. 
 Un oficial. 
 Responsable tècnic. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ: Mesures de prevenció dels riscos. 
 
 5.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
GENERALS: 
 
 Senyalització 
 
El real decret 485/1997, de 14 d’abril pel que s’estableixen les disposicions mínimes de caràcter general 
relatives a la senyalització de seguretat i salut en el treball indica que s’haurà d’utilitzar una senyalització 
de seguretat i salut a fi de: 
A.- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
B.- Alerta als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi les 
mesures urgents de protecció i evacuació. 
C.- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats medis o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
D.- Orientar o guiar als treballadors que realitzen determinades maniobres perilloses. 
En cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, caiguda de persones a diferent nivell, 
xocs, cops, etc. Es realitzaran amb planells o bé es delimitarà la zona de exposició al rics amb cintes de 
tela o materials plàstics amb franges alternades obliqües en color groc i negre, inclinades 45º. 
Las zones de treball es delimitaran amb cintes de franges alternades verticals de color vermell i blanc. 
 
Protecció de persones en instal·lació elèctrica. 
Instal·lació elèctrica ajustada al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i fulles d’interpretació, 
certificat per un instal·lador autoritzat. 
En aplicació del que s’indica en l’apartat 3è de l’annex IV al RD 1627/97 de 24/10/97. 
 
La instal·lació elèctrica haurà de satisfer, a més, les següents condicions: 
 
Haurà de projectar-se, realitzar-se, i utilitzar-se de manera que no esdevingui perill d’incendi d’explosió i 
de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d’electrocució per 
contacte directe o indirecte. 
 

Full  69 de 81 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 21/09/2017 amb el número 1717155-00 Document presentat pel col·legiat 7824, JOAN ANSELM CANALS  CLAVE, del COITTL' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.






RECICLATS CONTESALP S.L.    7824/2017/00037 

 
 

  Pag. 5 de 8 

El projecte, la realització i l’elecció dels materials i dels dispositius de protecció hauran de tenir en 
compte el tipus la potencia de l’energia subministrada. Les condicions els factors externs i la 
competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 
 
Els cables seran adequats a la carrega que hauran de suportar, connectats a les bases mitjançant 
clavilles normalitzades, blindades o interconnexionades amb unions antihumitat i antixoc. Els fusibles 
blindats i calibrats segons la carrega màxima a suportar pels interruptors. 
 
Continuïtat de la presa de terra en les línies de subministrament intern de obra amb un valor màxim de 
resistència de 80 Ohms. 
Les maquines fixes disposaran d’una presa de terra independent. 
 
Les preses de corrent estaran provistes de conductor de presa de terra i seran blindades. 
 
Tots els circuits de subministres a les màquines (ventiladors) i instal·lacions d’enllumenat estaran 
protegides per fusibles blindats o interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat 
en perfecte estat de funcionament. 
 
5.2.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIS) 
 
 Cremades físiques. 
 Guants de protecció contra la abrasió. 
 Caiguda d’objectes i/o fragments. 
 Calçat amb protecció contra cops mecànics. 
 Casc protector pel cap contra riscos mecànics. 
 Ulleres de seguretat per a us bàsic (impactes amb partícules solides) 
 Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metàl·lica, amb fixació adaptada al casc. 

 
- Esclafaments. 

 Calçat amb proteccions contra cops mecànics. 
 Casc protector del cap contra riscos mecànics. 
 
 - Atrapaments. 
 Calçat amb proteccions contra cops mecànics. 
 Casc protector del cap contra riscos mecànics. 
 
 - Caiguda d’objectes 
 Caixes d’eines. 
 Calçat de protecció amb sola antiperforant. 
 Calçat amb proteccions contra cops mecànics. 
 Casc protector del cap contra riscos mecànics. 
 
 - Caiguda de persones a diferent nivell. 
 - Caiguda de persones al mateix nivell. 
 
 - Contactes elèctrics directes. 
 Casc protector del cap contra riscos elèctrics. 
 
 - Contactes elèctrics indirectes. 
 Botes d’aigua. 
 
 - Cossos estranys als ulls. 
 Ulleres de seguretat per a us bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides) 
 
5.3.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis: 

A) Evitar riscos. 
B) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
C) Combatre els riscos des de l’origen. 
D) Adaptar el treball a la persona, en particular amb lo k afecta el lloc de treball, l’elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per a reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes del mateix per la salut. 
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E) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
F) Substituir el que sigui perillós, per algun que tingui poc o cap perill. 
G) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, la organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i l’influencia dels factors ambientals en el 
treball. 

H) Adoptar mesures que sobreposin la protecció col·lectiva a la individual. 
I) Donar les instruccions corresponents als treballadors. 

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment de encarregar els treballs. 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantitzar que solament els treballadors que hagin 
rebut suficient informació i adequada, puguin accedir a les zones de treball de risc greu i específic. 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions imprudències no temeràries 
que pugui cometre el treballador. Per la seva aplicació tindrà en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que solament podran adoptar-se quan la 
magnitud dels riscos sigui substancialment inferiors als que es pretén controlar i no existissin alternatives 
més segures. 
 
Podran concentrar operacions d’assegurança que tinguin com a finalitat garantir la cobertura de riscos 
derivats del treball, la empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells 
mateixos y les societats cooperatives respecte als socis, la activitat dels quals consisteixen la prestació 
del seu treball personal. 
 
CAPÍTOL SISÈ : Manteniment preventiu general. 
 
MANTENIMENT PREVENTIU GENERAL 
 
L’articulat i annexos del RD 1215/97 de 18 de juliol indica la obligatorietat per part del empresari 
d’adoptar les mesures preventives necessàries per a que els equips de treball que es posin a disposició 
dels treballadors siguin adequats al treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats al mateix, de 
forma que es garanteixi  la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. 
 
Si això no fos possible, l’empresari adoptarà les mesures adequades per reduir aquestos riscos al mínim. 
 
Com a mínim, només deuran utilitzar-se equips que satisfacin les disposicions legals o reglamentaries 
que els siguin d’aplicació i les condicions generals previstes en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Quan l’equip requereixi una utilització de manera o forma determinada s’adoptaran les mesures 
adequades que reservin l’ús als treballadors especialment qualificats per fer-ho. 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a que mitjançant el manteniment adequat, els equips 
de treball es conservin durant tot el temps d’utilització en unes condicions que satisfacin per ambdues 
normes citades. 
 
Són obligatòries les comprovacions prèvies al us, les prèvies a la reutilització desprès de cada muntatge, 
desprès del manteniment o reparació, desprès d’exposicions a elements susceptibles de produir 
deterioraments i desprès de aconteixements excepcionals. 
 
Tots els equips, d’acord amb l’article 41 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95), estaran 
acompanyats d’instruccions adequades de funcionament i condicions per les quals el funcionament és 
segur per als treballadors. 
 
Els articles 18 i 19 de la citada Llei indicant la informació i formació adequades que els treballadors 
hauran rebut prèviament a la utilització dels equips. 
 
El constructor, justificarà que totes les màquines, eines, màquines-eina i medis auxiliars, tenen el seu 
corresponent certificat –CE- i que el manteniment preventiu, correctiu i el canvi d’aquells elements que 
per deteriorament o desgast normals de l’ús, facin que sigui no aconsellable la seva utilització sigui 
efectiu en tot moment. 
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Els elements de senyalització es mantindran en bones condicions de visibilitat i en els casos que es 
consideri necessari, es regaran les superfícies de trànsit per eliminar els ambients polsegosos, i amb ell 
la brutícia acumulada sobre aquests elements. 
 
La instal·lació elèctrica provisional d’obra es revisarà periòdicament, per part d’un electricista, es 
comprovaran les proteccions diferencials, magnetotèrmiques, presa de terra i els defectes d’aïllament. 
 
En les màquines elèctriques portàtils, l’usuari revisarà diàriament el cables d’alimentació i connexions, 
així com el correcte funcionament de les seves proteccions. 
 
Les instal·lacions, màquines i equips, incloïes les de mà, hauran: 

1) Esta ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l’ ergonomia. 
2) Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
3) Utilitzar-les exclusivament pels treballs pels quals han estat destinades. 
4) Ser utilitzats per treballadors que hagin estat formats adequadament. 

 
Les eines manuals seran revisades diàriament pel seu usuari, reparant-se o substituint-se si calgués, 
quan el seu estat denoti un mal funcionament o representi un perill pel seu usuari (mànecs esquerdats o 
estellats). 
 
CAPÍTOL SETÈ: Legislació, Normatives i convenis en el present estudi. 
 
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LLEI 31/95 DE 8/11/95) 
 
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ (RD 39/97 DE 7/1/97) 
 
ORDRE DE DESENVOLUPAMENT DE R.S.P. (27/6/97) 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL (RD 485/97 DE 14/4/97) 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (RD 773/93 DE 30/5/97) 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL (RD 1215/97 DE 18/7/97) 
 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (RD 
1627/97 DE 24/10/97) 
 
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 DE 2/8/2002) 
 
NORMATIVES: 
 
NORMA BÀSICA DE L’EDIFICACIÓ 
 
Norma UNE 81 707 85 Escales portàtils d’alumini simples i d’extensió. 
 
Norma UNE 81 250 80 Guants de protecció. Definicions i classificació. 
 
Norma UNE 81 304 83 Calçat de seguretat. Assajos de resistència a la perforació de la sola. 
 
Norma UNE 81 353 80 Cinturons de seguretat. Classe A: Cinturó de subjecció. 
 
Norma UNE 81 650 80 Xarxes de seguretat. Característiques i assajos. 
 
CONVENIS: 
 
CONVENIS DE LA OIT RATIFICATS PER ESPANYA: 
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Conveni nº 62 de la OIT de 23/6/37 relatiu a prescripcions de seguretat en la indústria de d’edificació. 
Ratificat per Instrument 12/6/58 (BOE de 20/8/59). 
 
Conveni nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguretat i salut en indústria de la construcció. 
 
Conveni nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protecció de maquinària. Ratificat per Instrucció de 26/11/71 
(BOE de 30/11/72) 
 
Conveni nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball. 
Ratificat per Instrument publicat en el BOE de 11/11/85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Joan Anselm Canals Clavé 
Enginyer Tècnic de Telecomunicació 
(Especialitat en Equips Electrònics) 
Col·legiat núm. 7824 
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1. Situació  
2. Planta general 
3. Detall construccions 

              4  Detall caseta 
5. Detall bàscula 
6. Detall connexió serveis 
7. Detall subministres exteriors 
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