PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO
URBANITZABLE
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ DE SERVEI 24 HORES
AMB SERVEI DE CAFETERÍA I ZONA DE PÀRQUING-ALLOTJAMENT
DE CAMIONS.
A LA ROTONDA D’ENLLAÇ DE LA AUTOVIA C32, DEL TERME MUNICIPAL DE TORDERA
(BARCELONA)

Novembre 2018

Propietat: BONOIL 24H S.L.
Sr. Petros Arutyunyan
Projectat: Josep Iglesias Bretones - Enginyer Tècnic Industrial

Instalaciones y Servicios Petrolec S.L.
C/ Moià, s/n Nave C5 · P.I. Montguit I · 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel. 93.846.81.46 · Fax. 93.846.55.00 · info@petrolec.es · www.petrolec.es

DOC 0 _ INTRODUCCIÓ

Projecte d’actuació específica en sol no urbanitzable
Novembre 2018

Instalaciones y Servicios Petrolec S.L.
C/ Moià, s/n Nave C5 · P.I. Montguit I · 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel. 93.846.81.46 · Fax. 93.846.55.00 · info@petrolec.es · www.petrolec.es

ÍNDEX DOCUMENT_ INTRODUCCIÓ

1. Introducció
1.1. Objecte i finalitat
1.2. Marc legal
1.3. Sol·licitant
1.4. Equip redactor
1.5. Índex documentació
1.6. Índex planimetria adjunta

2. Signatures

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO URBANITZABLE

Construcció Estació de Servei a Tordera ________________________________________________

INTRODUCCIÓ _________________________________________________________________
1. INTRODUCCIÓ
1.1 Objecte i finalitat
La finalitat d’aquesta memòria es justificar la finalitat de la construcció Estació de Servei en autoservei 24h amb
servei de Cafeteria i Pàrquing-allotjament de camions, situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI600, del Terme Municipal de Tordera (Barcelona), i exposar les mesures d’integració previstes en el corresponent
Projecte.
Al mateix temps, l’objectiu és demostrar que els criteris i mesures previstes són les més adequades i suficients per
garantir la correcta integració de l’activitat i serveis accessoris previstos en el Projecte d’Actuació Específica en el
paisatge que els envolta.
L’àmbit del projecte es troba ubicat en la finca rústica amb referencia cadastral 08284A006000190000PR, la
parcel.la cadastral núm.19 del polígon de rústica 4 de Tordera, classificat com a sòl no urbanitzable, qualificada com
a sòl Agrícola (clau A01). La finca rústica té una superfície total de 44.791m², l’àmbit del projecte tindrà una
superfície de 6.000m².
1.2 Marc Legal
D’acord amb l’article 47.6. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, es redacta el present Projecte d’Actuació especifica en Sol no
urbanitzable a on es detallen les actuacions a desenvolupar a fi d’obtenir l’informe favorable per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme.
1.3 Sol·licitant
El titular de la sol·licitud és BONOIL 24H, S.L., amb NIF: B55298426, actuant com a representant el senyor Petros
Arutyunyan amb NIE X5243180P. La direcció social es Carrer Llevant, núm.41 del terme municipal de Lloret de Mar ,
C.P.17310 (Girona).
Direcció a efectes de notificació: C/Moià, s/n, Nau C5, Pol.Ind. Monguit amb C.P. 08480 de l’Ametlla del Vallès
(Barcelona).Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
1.4 Equip redactor
L’autor del projecte és Joan Josep Iglesias Bretones amb número de col·legiat 19.488, amb domicili al Carrer Moià
s/n, nau C5, al Pol. Ind. Montguit, 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona).
Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
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1.5 Índex documentació
DOC 1_ Memòria justificativa
DOC 2_ Avantprojecte
DOC 3_ Estudi d’impacte Ambiental i integració paisatgística.
DOC 4_ Documentació Annexa
DOC 5_ Informes Departaments

1.6 Índex planimetria adjunta
Avantprojecte
1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT PARCEL.LA
2. IMPLANTACIÓ TOPOGRÀFICA
3. IMPLANTACIÓ GENERAL ACTIVITAT
4. PLANTA DETALL SUPERFÍCIES PAVIMENTADES
5. INSTAL.LACIONS GENERALS ACTIVITAT
6. MESURES CORRECTORES CONTRAINCENDIS
7. SECCIONS LONGITUDINALS I
8. SECCIONS LONGITUDINALS II
9. EDIFICI CAFETERIA - Planta Cotes i detall façanes edifici
10. EDIFICI MOTEL - Planta Cotes i detall façanes edifici.
11. EQUIP MEDIAMBIENTAL – Tractament aigües zona subministrament.
12. DETALL TANCS SOTERRATS.
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2. SIGNATURES
Tordera, 9 de Novembre de 2018

digitalmente por JUAN
JUAN JOSE IGLESIAS Firmado
JOSE IGLESIAS BRETONES /
num:19488
BRETONES /
Fecha: 2018.11.09 12:30:54
num:19488
+01'00'

Nom i signatura dels tècnics que han fet el document.

Joan Josep Iglesias Bretones
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 19.488

Nom i signatura del sol·licitant

BONOIL 24H, S.L.
Representant: Petros Arutyunyan
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICACIÓ___________________________________________
1. INTRODUCCIÓ
1.1 Objecte i finalitat
La finalitat d’aquesta memòria es justificar la finalitat de la construcció d’una Estació de Servei en autoservei 24h
amb servei de Cafeteria i Pàrquing-allotjament de camions, situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera
GI-600, del Terme Municipal de Tordera (Barcelona), i exposar les mesures d’integració previstes en el present
Projecte d’Actuació Específica.
Al mateix temps, l’objectiu és demostrar que els criteris i mesures previstes són les més adequades i suficients per
garantir la correcta integració de la nova activitat comentada, previstos en el Projecte d’Actuació Específica en el
paisatge que els envolta.
L’àmbit del projecte es troba ubicat en la finca rústica amb referencia cadastral 08284A006000190000PR, la
parcel.la cadastral núm.19 del polígon de rústica 4 de Tordera, classificat com a sòl no urbanitzable, qualificada
com a sòl Agrícola (clau A01).
La finca rústica té una superfície total de 44.791m², l’àmbit del projecte tindrà una superfície de 6.000m², es pot
veure el detall de l’àmbit al plànol PAE.02.
1.2 Justificació
Es vol desenvolupar una activitat per tal de cobrir les necessitats dels veïns de la població de Tordera i usuaris de
la GI-600, sent l’activitat la de venta de combustible i pàrquing-allotjament de camions. Considerant la seva
ubicació com a un punt de comunicació viaria, i pol d’atracció residencial i de públic que accedeix a les activitats
comercials veïnes i platges.
Es redacta el present Projecte d’Actuació especifica en Sol no urbanitzable a on es detallen les actuacions a
desenvolupar a fi d’obtenir l’informe favorable per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Aquest document dóna compliment al contingut determinat per l’article 48.1. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de les modificacions del TRLU, aprovat pel DL
1/2010:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el planejament
urbanístic sectorial.

1.3 Sol·licitant
El titular de la sol·licitud és BONOIL 24H, S.L., amb NIF: B55298426, actuant com a representant el senyor Petros
Arutyunyan amb NIE X5243180P. La direcció social es Carrer Llevant, núm.41 del terme municipal de Lloret de Mar ,
C.P.17310 (Girona).
Direcció a efectes de notificació: C/Moià, s/n, Nau C5, Pol.Ind. Montguit amb C.P. 08480 de l’Ametlla del Vallès
(Barcelona).Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
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1.4 Equip redactor
L’autor del projecte és Joan Josep Iglesias Bretones, Enginyer Tècnic Industrial, amb número de col·legiat 19.488
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb domicili al Carrer Moià s/n, nau C5, al Pol. Ind.
Montguit, 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona).
Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es

2. MARC LEGAL I COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
2.1 Compliment de la llei d’Urbanisme i del seu Reglament
D’acord amb l’article 47.6. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, estableix que:
« 6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 4, només es poden
admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa
urbanística i sectorial aplicable:
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.»
Es donarà compliment al que estableix l’article 48. Procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable :
« 1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’article 47.4, si no estan
incloses en un pla especial urbanístic, han d’ésser sotmesos a informació pública per l’ajuntament, per un termini
d’un mes.
Tant el projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han
d’incloure la documentació següent:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el planejament
urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d’impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si l’actuació afecta restes
arqueològiques d’interès declarat.
d) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és comprès en un pla sectorial agrari.
e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o zones
sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent.
f) Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments paleontològics o punts geològics
d’interès.
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. »
2.2 Compliment amb Pla General d’ordenació municipal
Segons el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera (setembre 2003), l’àmbit del projecte es troba en
sòl Agrícola (clau A01), que compren sols cultivables de regadiu i petites zones de pinar per a fustes.
Segons el Pla General vigent a Tordera, en sòl Agrícola i Agrícola Al·luvial s’admeten els usos definits en els
articles 881 i 882.
3.-

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO URBANITZABLE

Construcció Estació de Servei a Tordera____________________________________________________________________

“Art. 881 i Art. 892.-Activitats admeses.
L’activitat admesa i dominant en aquesta zona son els conreus, es a dir, els processos productius propis de
l’activitat agrícola així com les explotacions ramaderes i activitats vinculades amb l’explotació forestal. En
aquest sols s’admeten les activitats compatibles amb l’ús dominant, agrícola, ramader i d’explotació forestal.
A més s’admetran les activitat definides a l’article 47 de la Llei 2/2002 de 14 de març. [...] ”
Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47.6.c. del Text refós de la Llei
d’urbanisme en sols no urbanitzables son “Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres
serveis de la xarxa viària.”, quan es compleixi amb lo establert amb l’article 48 de la llei d’urbanisme.
Justificació per ubicar el projecte de la construcció d’una Estació de Servei en autoservei 24h amb servei de
Cafeteria, Rentat de vehicles i Pàrquing-allotjament de camions, la qual donarà servei a la xarxa viària y la seva
construcció s’integrarà amb la qualificació de sòl Agrícola (clau A01) del planejament municipal.
2.3 Compliment Normativa d’aplicació.
En Projecte s’adequarà la instal·lació a les normatives vigents, tant en matèria mediambiental com la nova
normativa Contra incendis i Petrolífera específica MI-IP-04, Codi d’accessibilitat de Catalunya. Decret 135/1995,
Norma 3.1.-IC Traçat de la Normativa de Carreteres i tota la resta de Normatives territorials i municipals.

3. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ
3.1 Finalitat de l’actuació
La finalitat es donar un servei de venta de carburants i allotjament de camions als veïns de Tordera, així com els
usuaris de la Carretera GI-600 i la Autovia C-32. Considerant la seva ubicació com a un punt de comunicació
viaria, i pol d’atracció residencial i de públic que accedeix a les activitats comercials veïnes i platges.
3.2 Justificació del compliment de la compatibilitat urbanística
L’ús de “estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària”, està previst
com a ús permès en sòl no urbanitzable segons el Text refós de la Llei d’urbanisme.
El projecte contempla la construcció d’una Estació de Servei amb servei de Cafeteria i Pàrquing-allotjament de
camions, composta per les següents instal·lacions:
Zona Estació de Servei
• Zona de respostatge de 3 dispensador i 1 esclau per subministrament a camions, subministrats per 2 tancs
soterrats de 60m3 de carburant.
• Coberta per una marquesina de 195 m².
• Sala Tècnica de la zona de la benzinera de 14,20 m².
• Edifici Bar-Cafeteria de 110,00 m².
Zona Pàrquing-allotjament de camions
• Zona de aparcament de camions, vigilada 24 hores.
• Edifici Motel, amb servei solament d’allotjament exclusiu per els usuaris del pàrquing de 91,98m².

4.-

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO URBANITZABLE

Construcció Estació de Servei a Tordera____________________________________________________________________

Es preveu la construcció de un carril d’accés i sortida, respectant la circulació del vehicles i en compliment de la
Normativa de Carreteres.
Per donar accés a la Benzinera des de Carretera de Sant Daniel s’ha previst la construcció d’un nou carril
d’espera-accés, segons petició del Departament de Carreteres de Girona.

Les superfícies edificades en l’activitat, seran mínimes ja que les edificacions suposen solament un 3,66% de la
superfície de l’àmbit de l’activitat, i la marquesina es un element desmuntable. Les quals no comporten grans
moviments de terres, ni estructures de grans dimensions.
Aquestes instal·lacions es faran de forma respectuosa amb l’àmbit natural existent, tot i que actualment la
superfície que ocuparà la futura activitat esta exempta de vegetació significativa, es reposaran les espècies
arbòries de la vegetació potencial de la zona, que es puguin veure afectades durant el procés constructiu de
l’activitat.
En el document «Estudi d’impacte i integració paisatgística» es detallen els condicionants en matèria paisatgística i
compliment dels condicionants de l’organisme competent en la matèria. El projecte preveu les mesures
determinades en matèria de mobilitat, accessibilitat i medi ambient.
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AVANTPROJECTE _____________________________________________________________
1.

MEMORIA

1.1. DESCRIPCIÓ PROPOSTA
El titular de l’activitat, BON OIL 24H, S.L., vol construir una Estació de Servei en autoservei 24h amb Cafeteria, i Pàrquingallotjament de camions, situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, del Terme Municipal de Tordera
(Barcelona).
En la construcció de la zona de benzinera en autoservei 24 hores, es proposa la instal·lació d’una zona de respostatge de 3
illetes, a on s’instal·laran tres aparells dispensadors multiproducte per a gasoil i gasolina, i un esclau per a subministrament a
camions. Juntament amb dos tancs soterrats de 60m³, que donaran subministrament a la instal·lació. Tota la zona de
subministrament estarà coberta per una marquesina de 195 m².
La zona de subministrament de carburants també comptarà amb una Sala Técnica de 14,20m², a on s’allotjaran totes les
instal·lacions per el bon funcionament de dita activitat.
També es construirà un edifici d’una sola planta que farà les funcions de Bar-Cafeteria amb una superfície de 110m².
En la construcció de la zona de pàrquing, es proposa la instal·lació d’un pàrquing amb vigilància 24 hores per a camions,
juntament amb un edifici que farà les funcions Motel i zona de dutxes. Tots aquests serveis seran exclusius per els usuaris del
pàrquing.
L’accés i sortida a la nova activitat es realitzarà mitjançant un nou accés i sortida des de la Carretera Sant Daniel.
Segons petició del Departament de Carreteres de Girona, es realitzarà un nou carril d’espera-accés a la benzinera a la
Carretera Sant Daniel, segons indiquen els plànols adjunts.
Totes les noves instal·lacions estaran ubicades dins dels límits edificables de la parcel.la. I l’accés i sortida a els serveis de
l’activitat es realitzarà de manera fluida, no afectant a la circulació de les Carreteres lindanes a la parcel.la.
S’adequarà la instal·lació a les normatives vigents, tant en matèria mediambiental com la nova normativa contra incendis, CTE
i petrolífera específica MI-IP-04.

1.2 DADES GENERALS
El titular de la sol·licitud és BONOIL 24H, S.L., amb NIF: B55298426, actuant com a representant el senyor Petros Arutyunyan
amb NIE X5243180P. La direcció social es Carrer Llevant, núm.41 del terme municipal de Lloret de Mar , C.P.17310 (Girona).
Direcció a efectes de notificació: C/Moià, s/n, Nau C5, Pol.Ind. Monguit amb C.P. 08480 de l’Ametlla del Vallès (Barcelona).
Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
1.3 DADES DEL PROJECTISTA
L’autor del projecte és Joan Josep Iglesias Bretones, Enginyer Tècnic Industrial amb número de col·legiat 19.488, amb
domicili al Carrer Moià s/n, nau C5, al Pol. Ind. Montguit, 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona).
Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
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1.4 DADES DE L’ACTIVITAT
CLASSIFICACIÓ CCAE
Aquesta activitat i per la naturalesa de la mateixa es classifica dins el CCAE-2009 de la següent forma:
BENZINERA: Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats subclasse 4730.
BAR-CAFETERIA: 56 - Serveis de menjar i begudes, Subclasse 516 - Restaurants i establiments de menjars.
PARQUING-ALLOTJAMENT CAMIONS: 55 - Serveis d'allotjament , Subclasse 552- Allotjaments turístics i altres de curta
durada.
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS LA LLEI 20/2009
Està classificada per la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en el seu annex II
amb el codi 12.20 “venda al detall de carburants per a motors de combustió interna”, amb una incidència ambiental mitja.
1.5. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
La parcel.la objecte d’aquest Projecte, està situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, en el terme
municipal de Tordera C.P.08490 (Barcelona).
Coordenades UTM:

X: 0.479.306m

Y: 4.6616.158m

Parcel.la cadastral núm.19.
Sòl Agrícola (clau A01)
superfície total de 44.791m².

Àmbit Projecte
6.000m2

GI-600
TORDERA

Parcel.la
Parcel.la nº19 , Polígon 6
Superfície Àmbit del Projecte

Autovía C-32

44.791
6.000

m2
m2

Ref. Cadastral
08284A006000190000PR
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Es un parcel.la en desús, que llinda amb:
Al nord: Camí principal i públic 9002, que dona accés a els habitatges veïns i a la propietat de Can Tió.
Al sud : Rotonda d’enllaç de la C-32.
Al Est: Carretera de Sant Daniel (camí públic 9015), en direcció a la Urbanització Sant Daniel.
Al Oest: Carretera GI-600, en direcció a la població de Tordera.
Superfícies parcel.la
La superfície total de la parcel.la es de 44.791m2, i l’àmbit de la nova activitat ocuparà una superfície de 6.000m².

PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT
Planejament vigent:
Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera (setembre 2003)
Qualificació urbanística: Sòl no urbanitzable , Sòl Agrícola (clau A01)
Usos:
Ús Agrícola, ramader i explotació forestal.
Planejament vigent:
“Text Refós de la Llei d’Urbanisme”, Llei 3/2012 de modificació del TRLU.
Article Llei:
Descripció Article:

Tipologia
d'ordenació

47.6C
“Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altre serveis de la xarxa viària”.

QUADRE COMPARATIU DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS
PROJECTE ACTUACIÓ
Concepte
NORMATIVA
ESPECÍFICA

Adaptació del terreny
(Article 871)

Sòl no urbanitzable
, Sòl Agrícola (clau
A01)

Condicions noves
edificacions
(Article 872)

Tanques en el sòl no
urbanitzable.
(Article 864)

Disposicions relatives
a les noves
construccions.
(Article 868)

Talussos proporció 1:3 entre l’alçada i la
base.

Talussos proporció 1:3 entre
l’alçada i la base.

Murs contenció, alçada màxima 1,5m per
sobre o per sota del nivell natural terreny.

Murs 1,5m per sobre o per
sota del nivell natural
terreny.

Separació 10m a eix camins en zones
agrícoles.

Separació 10m.

Sostre màxim edifici 250m²

Sostre màxim edifici 250m²

Edificació màxima,
Planta baixa i pis.

Planta baixa i pis.

Tipologies edificacions:
Adaptació a l’entorn, cura de materials, el
color i la composició.

Integració dels cossos
constructius amb l’entorn,
colors terrossos, amb gama
des de color groguencs a
vermellosos.

Xarxa principal de camins:
les tanques, elements constructius, postes
i tanques vegetals s’hauran de retirar com
a mínim 7m des de l’eix de camí (a partir
de l’eix central 2,5m de calçada i 0,5 m de
voral).

Tanques, elements
constructius, postes i
tanques vegetals a 7,00m
de eix de camí.

Les edificacions admeses en un sòl
determinat es separaran almenys una
distància de 10 m. a eix de camins en les
zones agrícoles del Pla.

Separació edificació a 10m
a eix de camí.

4.-

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO URBANITZABLE

Construcció Estació de Servei a Tordera ___________________________________________________________________
Superfícies nova Activitat
Zones Activitat
ZONA ESTACIÓ DE SERVEI
Zona Subministrament carburants (zona marquesina)
Sala Tècnica Benzinera
Edifici Bar-Cafeteria
Zona verda
Zona aparcament
Zona asfaltada circulació vehicles (accés i sortida, inclòs)

Superfície
195,00
14,20
110,00
170,00
95,00
2.210,82

m²
m²
m²

Superfície Zona E.S.

2.625,00

m²

ZONA PARQUING i ALLOTJAMENT DE CAMIONS
Zona pàrquing i circulació camions.
Zona verda
Edifici Motel

1.518,00
360,00
92,00

m²
m²
m²

Superfície Zona Pàrquing

1.970,00

m²

Superfície sense edificar
Total Superfície Àmbit Projecte
Total Superfície parcel·la (ref. Cadastral 08284A006000190000PR)

1.405
6.000
44.791

m²
m²
m²

m²
m²

Quadre general alçades construïdes
Zona
Marquesina
Edificis
Monòlit

Alçada màxima
4,50m (lliure interior) 5,50m total.
3,50 m (interior 2,80m)
5,50 m

1.6. RESUM INSTAL.LACIONS ACTIVITAT
ZONA SUBMINISTRAMENT CARBURANTS
Marquesina
Tota la zona de subministrament estarà coberta per una marquesina de 195 m².
Instal·lacions en pista de Subministrament
S’instal·laran dos tancs soterrats de doble paret d’acer/acer de 60 m³, els quals estaran compartimentats i estaran
distribuïts de la següent manera:
-

Tanc 1 : 50m3 producte GoA + 10m3 producte SP98.
Tanc 2 : 40m3 producte SP95 + 20m3 producte GoA Premium.

Es realitzaran tres illetes amb sis carrils de respostatge distribuïdes de la següent manera:
-

Illeta 1: Dispensadors multiproducte, amb sis mànegues, tres per cara. Zona descàrregues, venteigs i Filtre per a
Gasoil A.
Illeta 2: Dispensadors multiproducte, amb sis mànegues, tres per cara.
Illeta 3: Dispensadors multiproducte, amb sis mànegues, tres per cara. I equip contra incendis aeri, que donarà
suport a tots els dispensador de l’activitat, per ser una activitat en servei desatès.
Illeta 4: Esclau, per al subministrament de carburants a camions.
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Es disposarà d’una previsió en baixa tensió, amb una tensió de 400V amb la companyia elèctrica Fecsa-Endesa.
Les aigües hidrocarburades recollides per la xarxa de sanejament de la pista de subministrament de la nova activitat
es tractaran mitjançant un decantador- separador d’hidrocarburs amb un flux de 3 l/s, amb la seva corresponent
arqueta de pressa de mostres, les aigües una vegada ja tractades seran abocades a llera.
Al no haver xarxa de sanejament municipal a la zona les aigües residuals-sanitàries de la zona del Bar-Cafeteria,
Sala Técnica de Benzinera i del Motel, seran tractades mitjançant uns equips de Depuració d’aigües residualssanitàries. Un cop eliminats els contaminants de les aigües per sota dels límits legals, es reintegren a les lleres
fluvials en condicions de qualitat òptimes, abocades en el medi mitjançant infiltració al terreny.
S’adoptaran totes les mesures necessàries per tal de evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües
subterrànies (tant durant l’execució de les obres com durant el funcionament de les instal·lacions).
El paviment de la zona de subministrament serà de 21 cm d’espessor de formigó armat i acabat amb pols de zinc,
tallat en juntes cada 25 m², en zona de subministrament, descàrrega i tancs.
Edifici – Caseta Técnica zona Benzinera
Es realitzarà un edifici en planta baixa de 14,20m² que farà la funció de Sala Técnica a on s’ubicaran les
instal·lacions per el bon funcionament de la zona de respostatge. L’edifici constarà amb les següents instal·lacions:
Zona Sala Tècnica-Benzinera
• Sala Tècnica.
• Lavabo d’ús públic adaptat.
L’edifici donarà compliment de Decret 135/1995, 24 març. Normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques. I comptarà amb les instal·lacions de electricitat, climatització, sanejament i aigua.
Edifici Bar-Cafeteria
Es realitzarà un edifici en planta baixa de 110,00m² que farà la funció de Bar-Cafeteria. L’edifici constarà amb les
següents instal·lacions:
Zona Bar-Cafeteria
• Zona menjador.
• Lavabos públics: Homes i dones-minusvàlids.
• Magatzem.
• Vestuaris treballadors: vestuaris i bany amb dutxa.
L’edifici donarà compliment de Decret 135/1995, 24 març. Normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques. I comptarà amb les instal·lacions de electricitat, climatització, sanejament i aigua.
ZONA PÀRQUING-ALLOTJAMENT CAMIONS
L’activitat constarà també amb una zona de pàrquing vigilat de camions i d’allotjament, i constarà de les següents
instal·lacions:
Zona Pàrquing
Constarà d’una zona de aparcament de camions, vigilada 24 hores i separada físicament de la resta de instal·lacions
de l’activitat. La qual tindrà una superfície de 1.518 m2.
Zona Motel
La zona de pàrquing disposarà d’un Motel d’ús exclusiu per els usuaris del pàrquing.
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L’edifici es desenvoluparà en dos plantes, planta baixa i planta primera, amb una superfície de 70m² per planta y
porxos de 21,90m², amb una superfície total edificada de 80,95m². La planta baixa farà la funció de zona de dutxes
per els usuaris del pàrquing i recepció del edifici. I la planta primera farà la funció de Motel, amb servei solament
d’allotjament.
L’edifici constarà amb les següents instal·lacions:
Planta Baixa – Zona dutxes
• Zona recepció.
• 3 dutxes-lavabos en servei de lloguer.
• 1 dutxa-lavabo en servei de lloguer, adaptada minusvàlids.
Planta Primera – Zona Motel
• 3 habitacions, en servei solament d’allotjament.
Al no haver xarxa de sanejament municipal a la zona les aigües residuals-sanitàries de la zona del Bar-Cafeteria i del
Motel seran tractades mitjançant uns equips de Depuració d’aigües residuals-sanitàries. Un cop eliminats els
contaminants de les aigües per sota dels límits legals, es reintegren a les lleres fluvials en condicions de qualitat
òptimes, abocades en el medi mitjançant infiltració al terreny
1.7 NORMATIVA
Per a la redacció del present projecte s’han tingut en compte totes les consideracions i normatives aplicables respecte a les
condicions generals de la edificació de les instal·lacions.
- Real Decret 2085/1994 de 20 d’octubre per el qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes.
- Real Decret 2487/1994, de 23 de desembre, per el qual s’aprova el Reglament per a la distribució de carburants i
combustibles petrolífers.
- Real Decret 1905/1995, de 24 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament per a la distribució al detall de carburants i
combustibles petrolífers a instal·lacions de venda al públic.
- Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones
para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Real Decret 1338/1984 de 4 de juliol sobre mesures de Seguretat a Entitats i Establiments Públics i Privats (BOE 167 del
13.07.84).
- Ordre circular nº 110/61 P.T “Normas para autorización de Estaciones de Servicio para suministro de carburantes”
- Real Decret 842/2.002 de 2 d’agost, per el qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió.
- Codi Tècnic de l’Edificació, Real Decret 314/2006.
- Instruccions Complementaries denominades instruccions MIBT, amb allò disposat al Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió.
- Norma UNE 100-001 (85). Climatització. Condicions climàtiques per a projectes.
- Norma UNE 100-002 (88). Climatització Graus. dia base 15 graus C.
- Condicions interiors de diseny. Reglament IT.IC.02.1/04.1.1/05.1
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment de 1975.
- Normes de DIN per a canonades i accessoris.
- Normes ANSI i normes API de canonades.
- Accessoris de tancs soterrats. Dispositius per a operacions de descàrrega de camions cisterna. Evacuació de gasos i
aspiració/impulsió de productes. Normes Tecnològiques A.T.E-5.
- Real Decret 455/2012, de 5 de març, per el qual s’estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de
benzina emesos a l’atmosfera durant el respostatge dels vehicles de motor a les estacions de servei.
- Document de ratificació del Protocol de Montreal relatiu a les substancies que esgoten la capa d’ozó, realitzat a Montreal el
16 de setembre de 1987.
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- Document d’adhesió d’Espanya al Conveni de Viena per a la protecció de la capa d’ozó, realitzat a Viena el 22 de març de
1985.
- Decret 89/2010, regulador de runes i altres residus de la construcció.
- Llei de l’estat 30/1992, del 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
- Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Normatives territorials i municipals.
- C.T.E-DB-SI: Seguretat en cas d’incendi/ Secció SI-1:Propagació interior.
- Codi d’accessibilitat de Catalunya. Decret 135/1995, 24 març. Normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
- Instruccions Complementaries denominades instruccions MIBT, amb allò disposat al Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió.
- Norma UNE 100-001 (85). Climatització. Condicions climàtiques per a projectes.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment de 1975.
- Llei sobre reglament del sòl i ordenació urbana.
- Decret 89/2010, regulador de runes i altres residus de la construcció.
- Llei de l’estat 30/1992, del 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
- Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència als edificis
- ORDEN de 31 de Mayo de 1969 por la que se dictan normes para la instalación en las carreteres de Estaciones de
Servicio para el suministro de carburantes. (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 1969).
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MEMÒRIA D’OBRA CIVIL
2.1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
-

Replanteig i treballs previs per la preparació de les obres a executar.
Moviment de terres per tal de formar els aterrassaments i accessos pendents corresponents.
Moviment de terres per realitzar la fonamentació i pous per als tancs i d’edificis així com les rases necessàries pel
pas de canonades.
Realització d’una llosa de formigó armat per a la instal·lació dels tancs soterrats.
Realització de la fonamentació dels pilars, tant dels edificis com dels pilars de la marquesina.
Instal·lació de tancs soterrats petrolífer.
Realització de les canalitzacions previstes per les instal·lacions.
Muntatge de marquesina, prevista amb pilars, bigues i demés elements.
Muntatge dels edificis amb estructura d’obra i forjat unidireccional.
Muntatge de la coberta de marquesina, amb panells de planxa galvanitzada, baixants pluvials, i resta de planxes de
segellat de parets i coberta.
Realització de les instal·lacions petrolíferes i elèctriques.
Realització del sanejament, amb instal·lació dels equips mediambientals corresponents.
Tancament d’edificis, divisions interiors i instal·lacions.
Realització de paviments, amb col·locació de graves, i acabat amb formigó fretassat o asfalt.
Construcció dels carrils d’accés i sortida.

2.2. MOVIMENT I CONTENCIÓ DE TERRES
Es realitzaran l’excavació i moviment general de terres de consistència mitja amb mitjans mecànics, per la formació dels nous
carrils d’accés, i la contenció de les terres dels desnivells provocats per l’aterrassament de la nova activitat.
Tots aquesta adaptació del terreny es realitzarà complint amb la Normativa aplicable del Pla General en el sòl no urbanitzable
amb caràcter general determina :
“Art. 871.- Adaptació al terreny.
Sense causar aterrassaments artificials d'envergadura en el terreny, l'adaptació al sòl natural serà màxima i es
produirà segons les bàsiques conveniències d'orientació, accessos i disposició general dels usos, adequant-se a
l’entorn.
En el cas de formació de talussos per aterrassaments aquests s’hauran de configurar amb una proporció de 1:3
entre l’alçada i la base.
En el cas de formació de murs de contenció per constituir aterrassaments, l’alçada màxima d’aquests estarà
limitada en 1,5m per sobre o per sota del nivell natural del terreny.”
També es realitzaran excavacions per a la ubicació dels dipòsits soterrats, els fonaments de la marquesina, monòlit, edificis,
equips mediambientals i les rases necessàries per els claveguerons i altres escomeses, d’acord amb el plànol del projecte.
2.3. SERVEIS
2.3.1.

ACCESSOS I SENYALITZACIÓ

A la nova activitat s’accedirà i sortirà mitjançant uns nous carrils a la parcel.la, ubicats en la Carretera de Sant Daniel.
Els límits entre de la zona asfaltada i el talussos de la parcel.la realitzats per a la construcció dels nous carrils, es delimitaran
amb una vorada de peces de formigó tipus T2 i una barrera de protecció metàl·lica.
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Els drenatge de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant la pendent del propi paviment i de la instal·lació d’unes canaletes
de formigó disposades durant tot el recorregut dels carrils, que abocaran les aigües al terreny.
S’instal·laran senyals verticals vials de Stop (R-2), Entrada prohibida (R-101) y sentit obligatori (R-400a) per a els vehicles que
sortint de la parcel·la s’incorporin a la via pública.
Per donar accés a la activitat des de la Rotonda de la C-32, mitjançant la Carretera Sant Daniel, es realitzarà un nou carril
d’incorporació segons petició del Departament de Carreteres de Girona.
Que procurarà un accés més ordenat a la activitat, evitant així possibles retencions en l’accés a la benzinera.
2.3.2.

ESCOMESES

En els planells de instal·lacions es troben reflexats els serveis d’aigua, electricitat i telefonia.
2.3.2.1 ELECTRICITAT:
La línia d’escomesa fins a el quadre de comptadors, i d’aquest als quadres generals de l’activitat, s’executaran de forma
soterrada i d’acord amb el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.
S’efectuarà la contractació aproximada de 87,00kW en baixa tensió con una tensió de 400V con la companyia elèctrica.
2.3.2.2 AGUA POTABLE:
Des del punt previst a els planells a on la companyia subministradora deixarà una toma d’aigua per a els usos sanitaris de 2
½“ 5 l/s, es deurà continuar la conducció de polietilè tipo SAIPLEN, fins al armari de comptadors segons indicacions de la
companyia subministradora.
El recorregut de la canalització d’aigua s’efectuarà de forma soterrada mitjançant canalització de polietilè de pressió nominal
de 16 Kg./cm2 (PN 16 SANITARIA), que per l’aigua de consum serà d’un diàmetre de 2 ½“ (63 mm).
Serà objecte del instal·lador el subministra i muntatge del comptador situat en el amari de la façana, amb les seves
corresponents vàlvules de tall i retenció como lo exigit per la companyia subministradora.
La distribució per l’interior dels edificis discorre fins a cada punt de consum amb canonades de polietilè de pressió nominal de
16 Kg./cm2 (PN 16 SANITARIA), que per l’aigua de consum serà d’un diàmetre de 2 ½“ (63 mm).
2.3.2.3 TELEFONIA:
La connexió al edifici s’efectuarà de forma soterrada independentment, segons indicacions prèvies de la companyia
subministradora.
2.3.2.4. SANEJAMENT
La xarxa de sanejament de la parcel·la es dividirà en 3 xarxes: pluvials, residuals-sanitàries i hidrocarburades.
La xarxa d’aigües pluvials de la parcel·la seran conduïdes gracies a les pendents del paviments als punts de drenatge
d’aigües pluvials. Les aigües pluvials de la marquesina i del edifici també seran abocades a aquests punts de drenatge pluvial
a terreny i llera.
La xarxa d’aigües hidrocarburades de la parcel.la, produïdes a la zona de subministrament de carburants i zona de
descàrrega de combustible, seran tractades per un equip mediambiental compacte de decantador- separador d’hidrocarburs
de 3 l/s, després a l’arqueta de mostra i posteriorment abocades a llera.
Es procedirà a sol·licitar el corresponent Permís d’abocament a llera pública, davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de
l’activitat.
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Al no haver xarxa de sanejament municipal, a la zona les aigües residuals-sanitàries de la zona del Bar-Cafeteria i del Motel
seran tractades mitjançant uns equips de Depuració d’aigües residuals-sanitàries. Un cop eliminats els contaminants de les
aigües per sota dels límits legals, es reintegren a les lleres fluvials en condicions de qualitat òptimes, abocades en el medi
mitjançant infiltració al terreny.
S’adoptaran totes les mesures necessàries per tal de evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües subterrànies (tant
durant l’execució de les obres com durant el funcionament de les instal·lacions).
2.3.2.6 VENTILACIÓ:
Els edificis constaran dels mitjans perquè puguin ventilar adequadament, eliminant las contaminacions que es puguin produir
de manera habitual durant els usos de manera que aporti el caudal suficient d’aire exterior i es garanteixi la extracció i
expulsió d’aire brut.
Els edificis constaran dels mitjans de ventilació que compleixin amb els paràmetres i condicions de disseny d’acord amb el DB
HS 3, del C.T.E. (Codi tècnic de la edificació).
2.3.3.

COMPLIMENT ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRA

Es donarà compliment a la Ordenança Municipal per ala gestió dels residus d’obra del Ajuntament de Tordera (8 març de
2011).
A on l’objecte es regular la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció generats en les obres
d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la
d’atorgament de les llicències municipals d’obres.
2.3.4.

COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010

Durant el transcurs de l’obra es tindrà en compte del Compliment del DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Separació segons tipologia de residu
Es realitzarà la separació selectiva preveient un espai a l’obra per dites tasques. S’utilitzaran 2 contenidors, un per material
inert i un altre per material no especial.
Es separarà les fraccions de:
- Formigó (inert) i maons, ceràmics (inert).
- Metall (material no especial).
- Plàstic (material no especial).
- Paper i cartró (material no especial).
Disposarem d’un contenidor conjunt per el material inert, formigó, maons i materials ceràmics.
Disposarem d’un contenidor conjunt per cada una de les fraccions de material no especial, metall, plàstic i paper i cartró.
2.3.5.

COMPLIMENT DECRET 135/1995.

L’edifici compleix amb la Normativa de supressió de barreres arquitectòniques: Decret 135/1995, de 24 març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de noviembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Així com el compliment de CTE – DB-SUA i el Decret 298/2009 Norma per la Accessibilitat.
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2.3.6.

COMPLIMENT R.D. 486/1997 SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL

En la construcció de la nova activitat es donarà compliment al “Reial Decret 486/1997, disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.”
En conseqüència, l'agent titular que exploti comercialment la instal·lació haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la
utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè
aquests riscos es redueixin al mínim.
En qualsevol cas, els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial Decret pel que fa
a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció,
condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis.
Segons estableix l'annex V - Serveis higiènics i locals de descans, constarà d'un vestuari per als treballadors, juntament amb
un lavabo equipat amb inodor, dutxa i lavabo.
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MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS
3.

INSTAL·LACIÓ MECÀNICA PETROLERA

INTRODUCCIÓ
La instal·lació donarà compliment al “Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la
reglamentación de instalaciones petrolíferas.”
La instal·lació mecànica consisteix en dos tancs d’emmagatzematge soterrats de 60m³ de producte GoA, GoA+ i SP95 que
abasteixen als dispensadors destinats al subministrament de carburants per al servei de vehicles.
Els tancs soterrats estaran subjectats per una llosa armada segons s’especifica en els plànols adjunts. Els tancs disposaran
d’un sistema de ventilació conduïda i estaran construïts amb doble paret acer-acer.
La instal·lació mecànica petrolera constarà dels següents elements:
APARELLS DISPENSADORS
Les característiques dels dispensadors són les següents:
-

Dispensador 1: 6 mànegues, tres per cara, a la illeta nº 1. Productes: GoA, GoA+ i SP-95. Cabdal de 45 l/s.
Dispensador 2: 6 mànegues, tres per cara, a la illeta nº 2. Productes: GoA, GoA+ i SP-95. Cabdal de 45 l/s.
Dispensador 3: 6 mànegues, tres per cara, a la illeta nº 3. Productes: GoA, GoA+ i SP-95. Cabdal de 45 l/s.
Esclau per a camions: 1 manega a la illeta nº4 per producte GoA.

DIPÒSITS
- Dipòsit 1 : 50m3 producte GoA + 10m3 producte SP98.
- Dipòsit 2 : 40m3 producte SP95 + 20m3 producte GoA Premium.
Els dipòsits soterrats que s’utilitzaran per al emmagatzemat de combustible es construiran de doble paret acer-acer,
que compleix amb l’especificat a la Norma UNE 36011 i les directrius en la ITC-MI-IP 04 R.D. 1523/1999.

4. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
4.1. NORMATIVA DE APLICACIÓ
En la construcció de la nova activitat es donarà compliment a les normatives contra incendis que li son d’aplicació en cada
cas. Aplicant a les estructures les resistències al foc requerides, sistemes actius i passius contra incendis i tot el que sigui
d’aplicació segons la descripció següent:
Per els Edificis és d'aplicació:
- Codi Tècnic de l'Edificació, CTE DB-SI, al tractar-se d'un ús comercial-pública concurrència.
Per a la Zona exterior de l'Estació de Servei, és d'aplicació:
- “Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones
para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.”
- REAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els
establiments Industrials. La implantació activitat es considera una activitat amb risc mitjà d'incendi.
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4.2. INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ AUTOMÀTICA
En la Benzinera s’instal·larà un sistema d'extinció contra incendis automàtic al no existir presència constant de personal en la
instal·lació en horari nocturn.
Aquesta instal·lació també dóna compliment al que estableix el "CAPÍTOL XIII- Instal·lacions desateses" del Reial Decret
706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per a subministrament
a vehicles» .
Aquest sistema de detecció i alarma té com a objectiu cobrir de manera automàtica i ràpida el possible incendi i transmetre la
notícia per iniciar l'extinció i l'evacuació.
Aquest equip disposa de detectors automàtics de temperatura situats a cada illeta de subministrament, els quals reaccionen a
una temperatura fixa per als quals han estat degudament tarats.
El sistema d'extinció automàtica es realitza utilitzant generadors d'escuma d'alta expansió.
En el cas d'aquesta estació de servei, es disposarà de dos equips d'extinció contra incendis automàtic de 100 kg aeri, que
donaran servei als tres dispensador de carburants i al esclau, i un polsador que acciona els equips en cas d'incendi.

1.- Extintor aéreo de 100 Kg. 89A i 601B.
2.- Difusor extinción automática.
3.- Pulsador emergencia.

Segons especifica el Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04
«Instal·lacions per a subministrament a vehicles». En la seva CAPÍTOL X - Protecció contra incendis, Article 10.9 Sistema fix
de detecció i extinció d'incendis.
“ [..] Se implantará una instalación en el contorno de la isleta, de forma tal que, ante un incremento de la temperatura
en la zona protegida, el sistema de detección de incendios actúa de forma térmica, dando la orden de alarma óptica y
acústica y el disparo de la instalación que da lugar al lanzamiento del polvo o espuma que consigue extinguir el
posible incendio producido por derrames de líquidos inflamables en la pista. Además, se deberá producir el corte de
la alimentación a los aparatos surtidores/dispensadores. “
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5. MESURES DE SEGURETAT I ORDENACIÓ DEL TRÀFIC
Durant l’execució de les obres es complirà amb lo establert a “Norma de Carreteras 8.3 - IC, "Señalización de Obras"
aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987”. S’exigirà la adopció de las mesures se seguretat, senyalització reglamentaries.
Serà responsabilitat del contractista, la col·locació i manteniment dels elements de senyalització necessaris, dels esquemes
explicatius segons el tipus d’obra, etc.

6. MESURES CORRECTORES DELS IMPACTES AMBIENTALS
6.1. CONSIDERACIONS SOBRE L’ENTORN AMBIENTAL.
6.1.1.

Arbrats, Zones verdes i espais naturals.

Es donarà compliment a lo establert en la “ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARBRAT, ZONES VERDES I ESPAIS
NATURALS” del Ajuntament de Tordera.
L’objectiu de la qual es és la defensa del patrimoni verd urbà del terme municipal de Tordera, en el sentit més ampli, que
comprèn tant les plantacions realitzades sobre sòl municipal com sobre terrenys particulars.
I la promoció i defensa de l’arbrat ubicat tant en zones públiques com privades per la seva importància sobre el paisatge,
l’equilibri ecològic del medi natural i la qualitat de vida dels ciutadans.
Pel que fa a l’arbrat que pugui quedar afectat per l’actuació, aquest es replantarà amb espècies pròpies de la vegetació
potencial de la zona.
6.1.2.

Sistemes de sanejament

La xarxa de sanejament de la parcel·la es dividirà en 3 xarxes: pluvials, sanitàries-residuals i hidrocarburades.
La xarxa d’aigües pluvials de la parcel·la seran conduïdes gracies a les pendents del paviments als punts de drenatge
d’aigües pluvials, situats durant tot el recorregut dels carrils.
La xarxa d’aigües hidrocarburades de la parcel.la, produïdes a la zona de subministrament de carburants seran
tractades per un equip mediambiental format per un compacte decantador- separador d’hidrocarburs de 3 l/s i arqueta de
mostres, i posteriorment abocades a llera.
Al no haver xarxa de sanejament municipal a la zona les aigües residuals-sanitàries de la zona del Bar-Cafeteria i del
Motel seran tractades mitjançant uns equips de Depuració d’aigües residuals-sanitàries. Un cop eliminats els
contaminants de les aigües per sota dels límits legals, es reintegren a les lleres fluvials en condicions de qualitat
òptimes, abocades en el medi mitjançant infiltració al terreny.
S’adoptaran totes les mesures necessàries per tal de evitar contaminar les aigües superficials i/o les aigües subterrànies
(tant durant l’execució de les obres com durant el funcionament de les instal·lacions).
6.1.3.

Enrenous i vibracions.

Es donarà compliment a “ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA.”. No es
superaran els dB establerts, durant el procés d’obres ni durant el funcionament de l’activitat.
Pel que respecta a las vibracions, per a disminuir els efectes, s´instal·laran els equips damunt de suports elàstics anta
vibratoris.
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6.1.4.

Emissions de contaminants a l’atmosfera.

S'instal·laran sistemes de recuperació de vapors per evitar, durant els processos de càrrega o descàrrega de gasolines,
emanacions de vapors a l'atmosfera. La recuperació de vapors serà de dos tipus, tal i com s'explica a continuació:
• Recuperació primària de vapors, anomenada Fase I. Consisteix a recuperar el vapor desplaçat que surt del tanc
durant les descàrregues de producte des de la cisterna del camió. Aquest vapor es condueix cap a l'interior de la
cisterna en un circuit tancat en el moment de la descàrrega, i llavors és tractat a la planta.
• Recuperació secundària de vapors, anomenada Fase II. Consisteix a recuperar el vapor desplaçat de l'interior dels
dipòsits dels vehicles durant el procés d’emplenat d'aquest dipòsit. Aquest vapor es condueix cap a l'interior del
tanc de combustible, mitjançant un sistema de doble mànega en el sortidor. En aquest cas, es realitzarà la
instal·lació de la fase II.
6.1.5.

Residus sòlids.

En l’activitat no es generen residus d’índole industrial, al no haver-hi cap procés de transformació, ja que només és
compra-venta de combustibles i pàrquing i allotjament de vehicles. Però si que es generaran residus als separadors i
decantadors d´hidrocarburs.
El residus tipus orgànics i residus banals, produïts a la zona del Motel i Bar-Cafeteria seran gestionats per empresa
homologada.
A l’activitat de venta de carburants es produiran residus perillosos, procedents de vessaments accidentals que es
produeixen durant el respostatge del vehicle. Així doncs l´establiment es donarà d’alta com a productor de residus al
registre de productors pertinent.
Per a la recollida i el tractament d´aquests residus sòlids produïts a l’activitat farà càrrec una empresa autoritzada per la
Junta de Residus.
Amb el començament dels treballs de manteniment i recollida, dita empresa es responsabilitzarà de “les fulles de
seguiment” i de complir amb els requeriments establerts sobre procediments de gestió de residus.
6.1.6.

Seguretat

Per protegir al personal davant les accions perilloses i agressives d’origen imprevist, s’han disposat els següents
dispositius i requisits:
Senyalització adequada per l’activitat projectada.
Diferencies d’alta sensibilitat en enllumenat i força
Instal·lació elèctrica segons REBT
Toma de terra electrostàtica
Canonades de ventilació amb talla flama
Boques de càrrega per carburants homologats d’acoblament ràpid
Col·locació de cartells NO FUMAR
No carregar els vehicles amb el motor en marxa, llums enceses o motor recalentat.
Toma de terra general i particular de cada circuit en la instal·lació elèctrica
- Distància entre tancs a possibles edificacions que no formin part de la instal·lació segons el “Reglamento para
Suministro y venta de gasolinas y gasóleos de automoción (Decreto 645/1988 de 24 junio, B.O.E. nº 152 de
25/06/1988)”.
-
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PLAÇ EXECUCIÓ I PLÀ D’OBRA.
L’execució del projecte s’iniciarà tanmateix es disposi de les corresponents llicències d’obra i d’instal·lació i activitat, per tant
no es pot fixar encara el calendari. La data d’inici de l’activitat s’estima en tres mesos després d’haver-ne començat les obres
de construcció que s’estima en un termini d’execució de cinc mesos.

CONCLUSIÓ
Amb l’exposat en aquest projecte es creu haver descrit suficientment les característiques de les instal·lacions, l’objectiu i
l’execució de la mateixa, per el què esperem obtenir els permisos i autoritzacions.
digitalmente por JUAN
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PRESSUPOST ESTIMATIU INICIAL
PISTA
TOTAL TRABAJOS PREVIOS
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA
TOTAL OBRA CIVIL
TOTAL MARQUESINA
TOTAL ACOND. DE INSTALACIONES
TOTAL COND. DE SANEAMIENTO
TOTAL PAVIMENTACION DE PISTA
TOTAL PISTA

2.510,00 €
10.550,72 €
130.717,50 €
10.620,40 €
4.457,65 €
5.361,66 €
52.156,32 €
216.373,53 €

INSTALACIONES
TOTAL DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
TOTAL INSTALACIÓN MECÁNICA PETROLERA
TOTAL EQUIPO DE SONDAS VEEDER-ROOT
TOTAL APARATOS SURTIDORES
TOTAL INSTALACIÓN INFORMÁTICA
TOTAL EQUIPOS MEDIO-AMBIENTALES
TOTAL INSTALACIONES VARIAS
TOTAL INSTALACIONES

12.646,20 €
7.388,62 €
1.050,40 €
12.985,80 €
4.233,71 €
6.190,00 €
2.257,08 €
46.751,81 €

TOTALES
TOTAL PISTA
TOTAL INSTALACIONES
TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido)

216.373,53 €
46.751,81 €

263.125,34€

JUAN JOSE IGLESIAS
BRETONES /
num:19488

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE IGLESIAS BRETONES /
num:19488
Fecha: 2018.11.09 12:31:31 +01'00'

Joan Josep Iglesias Bretones
Enginyer Tècnic Industrial
Nº col·legiat 19.488
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUD
1. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DEL 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
1.1. INTRODUCCIÓ
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant l’execució d’aquesta obra les previsions respecte a la prevenció
de riscos i accidents i malalties professionals, així com informació útil per a efectuar en el seu dia les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per proporcionar unes directrius bàsiques a la empresa constructora per portar a cap les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, conforme amb el Real Decreto 1627/1997
del 24 d’Octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
En base al article 7, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista haurà d’elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball en el que s’analitzen, estudien, elaboren i complementen les previsions contingudes en el
present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per el Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de l’obra o, quan no existeixi Coordinador, per la Direcció Facultativa. En el cas d’obres de les Administracions
Públiques haurà de sotmetre’s a l’aprovació de l’Administració esmentada.
Es recorda l’obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi un Llibre de Incidències per el seguiment del pla.
Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre de Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Així mateix es recorda que, segons l’article 15 del Real Decreto, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en l’obra.
Abans de l’inici dels treballadors, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent segons model inclòs en
el Annex III del Real Decreto.
La comunicació d’obertura del centre de treball a la autoritat laboral competent, segons model inclòs en el Annex III del Real
Decreto.
La comunicació d’obertura del centre de treball a la autoritat laboral competent haurà d’anar acompanyada del Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d’observar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al Contractista, al Subcontractista i als representats dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i subcontractistes (article 11).
1.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva continguts en el article nº15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995, de 8 de Novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les
següents activitats:
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció del emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la determinació de
les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a
l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones de emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es
tracta de matèries o substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus.
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h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que tindrà que dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra o a prop del lloc o
obra.
Els principis d’acció preventiva establerts en l’article nº15 de la Ley 31/95 són els següents:
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, conforme als següents principis generals:
a) Evitar els riscos.
b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c) Combatre els riscos en el seu origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, així com a l’elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, amb vista, en particular, atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els
defectes del mateix en la salut.
e) Tenir en compte l’evolució tècnica.
f) Substituir allò perillós pel què comporti poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l’organització del treball i les condicions
de treball, les relacions socials i l’influencia dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que interposin la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2. L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut en el
moment d’encomanar-los tasques.
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu o específic.
4. L’efectivitat de les mesures preventives, deurà preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Per la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud dels riscos esmentats sigui substancialment
inferior a la dels que es pretenen controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions de segur que tinguin com a fi garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats
del treball, la empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i a les societats
cooperatives respecte als socis, l’activitat del qual consisteixi a la prestació del seu treball personal.
1.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables en l’annex IV del Real Decret 27-1997 de 24
d’octubre s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs de l’obra, considerant que alguns d’ells poden
donar-se durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres treballs.
S’haurà de prestar especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple caigudes, talls, cremades, erosions i
cops devent-se adoptar en cada moment la postura més idònia segons el treball que es realitzi.
A més haurà que tenir en compte les possibles repercussions en l’estructura de les edificacions veïnes i procurar minimitzar
en tot moment el risc d’incendi.
Així mateix els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte en previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment).
1.3.1. MITJANS I MAQUINARIA
Atropellaments, xocs amb altres vehicles, enganxades
Interferències amb instal·lacions de subministraments públics (aigua, llum, gas...)
Desplomi i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació provisional d’accessos (escales plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
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Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de les condicions atmosfèriques
1.3.2. TREBALLS PREVIS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caiguda des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobresforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats del emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, químiques)
1.3.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniments i/o moviment de terres i/o roques
Caigudes de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplomi i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplomi i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobresforços per postures incorrectes
1.3.5. CIMENTS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplomi i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplomi i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o moviment de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobresforços per postures incorrectes
Fallades en els encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats del emmagatzemat de materials (temperatures, humitat, reaccions químiques)
1.3.6. ESTRUCTURA
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobresforços per postures incorrectes
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Fallades en els encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats del emmagatzemat de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats del accés a plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció de materials
1.3.7. PALETERIA
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobresforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats del emmagatzemat de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
1.3.8. COBERTA
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contacte amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobresforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caiguda de màstils i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats del emmagatzemat de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
1.3.9. REVESTIMENTS Y ACABATS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous negres
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobresforços per postures incorrectes
Caiguda de màstils i antenes
1.3.10. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.
1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, esfondrament o caiguda d’altures, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball
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Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial gravetat o per els que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiació ionitzant per els que la normativa específica obliga a la delimitació de zones
controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
Treballs que exposin a risc l’ofegament per immersió
Obres d’excavació de túnels, pous de treballs que suposin moviments de terra subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en caixes d’aire comprimit
Treballs que impliquen l’ús d’explosius
Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
1.4

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més s’hauran de mantenir en
bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. Per altra banda, els medis de
protecció hauran d’estar homologats segons normativa vigent.
Les mesures relacionades també s’hauran de tenir en compte per els previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment)

1.4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre diferents treballs i circulacions per dins de l’obra.
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant en l’interior de l’obra com en relació als vials
exteriors
Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per el pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant tascons i límits durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants
Cimentació correcta de la maquinària de l’obra
Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,
delimitació del radi d’acció, frens, bloqueig, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra
Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòls, edificacions veïnes)
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’entibat i pantalles de protecció de rases
Utilització de paviments antilliscants
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda
Col·locació de mallassos en forats horitzontals
Protecció de forats i fatxades per evitar la caiguda d’objectes (rets, lones)
Ús de canalitzacions per la evacuació d’enderrocs, correctament instal·lats
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en les plantes altes
1.4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
En totes les zones elevades en les que no existeixi sistemes fixes de protecció s’hauran d’establir punts d’ancoratge segurs
per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i
punxades
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Utilització de protectors auditius homologats en ambient excessivament sorollós
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill d’intoxicació
Utilització d’equips de subministrament d’aire
1.4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas de que la tanca envaeixi la calçada s’haurà de preveure un pas
protegit per la circulació de vianants. La tanca ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar en ella.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant en l’interior de l’obra com en la relació als vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant tascons i/o límits durant les tasques de càrrega i descàrrega.
Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
Protecció de forats i fatxades per evitar la caiguda d’objectes (rets, lones)
1.5. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d’una farmaciola, el contingut de la qual serà específic en la normativa vigent.
S’informarà al inici de l’obra de la situació dels diferents centres mèdics als que haurà de traslladar els accidentats. És
convenient disposar en l’obra i en un lloc ben visible d’una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per urgències,
ambulàncies, taxis etc. Per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
1.6. NORMATIVA APLICABLE
Directiva 92/57/CEE de 24 juliol (DO: 26/8/92)
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que haurà d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils.
RD 1627/1997 de 24 Octubre (BOE : 25/10/97)
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en las obres de construcció
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’estudi de seguretat i higiene en projectes d’edificació i obres
publiques
Llei 31/1995 de 8 de Novembre (BOE:10/11/95)
Prevenció de riscos laborals
RD 39/1997 de 17 Gener (BOE :31/01/97)
Reglamento dels serveis de prevenció
RD 485 /1997 de 14 Abril ( BOE :23/4/97)
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat y salut en el treball
RD 486/1997 de 14 abril (BOE : 23/4/97)
Disposicions mínimes de seguretat y salut en los llocs de treball
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 el senyala en quan a escales de mà
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de seguretat y higiene en el treball (O 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 Abril (BOE : 23/4/97)
Disposicions mínimes de seguretat y salut relatives a la manipulació manual de càrregues que entranya riscos en particular
dorso-lumbars para als treballadors
RD 488/1977 de 14 Abril (BOE : 23/4/97)
Disposicions mínimes de seguretat y salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
RD 664/1997 de 12 Maig (BOE : 24/25/97)
Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
RD 665/1997 de 12 Maig (BOE: 24/5/97)
Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
RD 773/1997 de 30de Maig ( 12/6/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció individual
RD 1215/1997 de 18 de Juliol (BOE: 0708/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als treballadors dels equips de treball
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització de equips de treball
Modificació i deroga d’alguns capítols de la ordenança de seguretat i higiene en el treball (O.9/3/1971)
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O. de 20 de Maig de 1952 (BOE: 15/6/52)
Reglamento de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció Modificacions :O. De 10 de Desembre de 1953
(BOE:22/12/53)
O. de 23 de Setembre de 1966 (BOE:01/10/66) art 100 a 105 derogat per o. de 20 de Gener de 1956
O. de 31 de Gener de 1940 .Bastides : Cap. VII ,art 66º a 74º (BOE 03/02/40)
Reglament General sobre Seguretat e Higiene
O. de 28 agosto de 1970 .Art.1º a4º, 183 a 291º i Annexos I i II (BOE:05/09/70;09/09/70)
O. de 20 de Setembre de 1986 (BOE : 13/10/86)
Model de llibre d’incidències corresponents a les obres en què sigui obligatori l’estudi de Seguretat e Higiene
Correccions de errates: BOE 17/10/70
O.16 de Desembre de 1987 (BOE:29/12/87)
Nous models per a la notificació d’accidents de treball e instruccions per al seu compliment i tramitació
O. de 31 d’Agost de 1987 (BOE18/9/87)
Senyalització ,balisament, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblacions
O.23 de Maig de 1977 (BOE: 14/6/77)
Reglament d’aparells elevadors per a obres
Modificació :O. de 7 de Març de 1981 (BOE:14/3/81)
O. de 28 de Juny de 1988( BOE:07/07/88)
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció referent a grues-torre
desmuntables per a obres
Modificació :O. de 7 d’Abril de 1990 (BOE: 24/4/90)
O. de 31 de Octubre de 1984 (BOE:07/11/84)
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant
O. de 7 Gener de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant
RD 1316/1989 de 27 de Octubre (BOE : 02/11/089)
Protecció als treballadors enfront als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball
O. de 9 de Març de 1971 (BOE:16 i 17/03/71)
Ordenança General de Seguretat e Higiene en el treball
Correccions d’errates : BOE 06/0471
Modificació:
BOE 02/11/89
Derogats alguns capítols per :Llei 31/1995 , RD 485/1997, RD 486/1997 , RD 664/1997 ,RD 665/1997 , RD 773/1997 y RD
1215/1997
O. de 12 Gener de 1998 (DOG : 27/01/98)
Es prova el model del Llibre d’Incidències en obres de construcció
Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentaries per a diferents mitjans de protecció personal de treballadors
R. de 14 de Desembre de 1974 (BOE: 30/12/74) N.R MT-1:Cascs no metàl·lics
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE:01/09/75) : N.R. MT-2 : Protectors auditius
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE :02/09/75) : N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors
R.28 de Juliol de 1975 ( BOE :03/09/75): N.R. MT –4 : Guants aïllants de electricitat
Modificació :BOE 25/10/75
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 04/09/75):N.R. MT-5 : Calçat de seguretat contra riscos mecànics
Modificació : BOE 27/10/75
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE:05/0975): N.R. MT-6 :Banquetes aïllants de maniobres
Modificació :BOE 28/10/75
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE:06/09/75) : N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries .Normes comunes
y adaptadores facials
Modificació :BOE 29/10/75
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE:08/09/75): N.R. MT-8 : Equips de protecció personal de vies respiratòries : filtres mecànics
Modificació BOE 30/10/75
R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 09/09/75):N.R. MT –9 Equips de protecció personal de vies respiratòries : màscares
autofiltrants
Modificació : BOE 31/10/75
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R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE:10/09/75): N.R. MT-10 : Equips de protecció personal de vies respiratòries : filtres químics i
mixtes contra amoníac
Modificació :BOE: 01/11/75
Normativa d’àmbit local
Normativa interior de la indústria
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PLEC DE CONDICIONS
1 CONDICIONS GENERALS
1.1 CONTRADICCIONS O OMISSIONS DEL PROJECTE
El mencionat en el plec de condicions i omès en els plànols o viceversa, tindrà que ser executat com si estigués exposat en
ambdós documents. En cas de contradicció entre plànols i plec de condicions, prevaldrà l’escrit en aquest últim.
1.2 AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA
La direcció facultativa resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi en referència a la qualitat dels materials en l’execució de les
diferents unitats d’obres contractades, interpretació de plànols i especificacions, i en general tots els problemes, sempre que
estiguin dins de les atribucions que li concedeix la legislació vigent sobre el particular.
1.3 SUBCONTRACTES
Cap part de l’obra i instal·lacions podrà ser subcontractada, sense coneixement previ de la Direcció Facultativa. Les
sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte, s’hauran de formular per escrit i acompanyats per un document que acrediti
que per la organització dels treballs que han de ser objecte de subcontracte s’està particularment capacitat per la seva
execució.
1.4 PROGRAMA DE TREBALL
Abans del començament de les obres i muntatge, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Propietat o la persona que li
correspongui, un programa de treball, amb especificació dels terminis parcials i data d’acabament de les diferents
instal·lacions, compatible amb el termini d’execució total fixat.
El contractista presentarà així mateix, una relació completa dels serveis i equips que es compromet a utilitzar en cadascuna
de les etapes del pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits als muntatges sense que en cap cas, el Contractista els pugui
retirar sense autorització de la Propietat. L’acceptació del pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats, no implicarà
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista, en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.
1.5 TÈCNIC ENCARREGAT DE L’OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA
El Contractista estarà obligat a tenir al capdavant dels treballs un tècnic, la designació del qual haurà de ser comunicada a la
Direcció Tècnica abans del començament del replanteig general. Tant el Contractista com el tècnic seran responsables dels
accidents perjudicis o infraccions que puguin ocórrer per la mala execució de l’obra o l’incompliment de les disposicions del
Director de les mateixes.
1.6 REPLANTEIG DE LES OBRES
Competeixen a la Direcció Facultativa la supervisió de tots els replantejaments necessaris per a l’execució de les obres i
instal·lacions i subministra al Contractista tota la informació que precisa perquè aquestes puguin ser realitzades.
El contractista deurà preveure pel seu compte tots els materials, equips i mà d’obra necessàries per efectuar els citats
replantejaments i materialitzar els punts de control de referència que siguin requerits.
1.7 PERMISOS I LLICENCIES
El Contractista deurà obtenir pel seu compte, tots els permisos i llicencies necessàries per a l’execució material de les obres.
1.8 PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS
El Contractista deurà sotmetre’s a les disposicions vigents per a la prevenció i control de incendis i a les que es dictin per la
Direcció Facultativa. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries i serà responsable de la programació dels que es
requereixin per a l’execució de les obres, així com els danys i perjudicis que per qualsevol motiu es produeixin.
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Qualsevol treball que suposi un risc en matèria de seguretat contra incendis, deurà disposar del permís tant de la Propietat
com de la Direcció Facultativa.
1.9 APILAMENT, MESURAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS
Els materials s’emmagatzemaran de tal forma que s’asseguri la preservació de la seva qualitat i conseqüent acceptació per a
la seva utilització a l’obra, requisits que deuran ser comprovats en el moment de la seva utilització.
Les superfícies empleades com a zones d’apilament deuran reacondicionar-se un cop acabada la utilització dels materials
acumulats en aquestes, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per a això
seran a càrrec del Contractista.
El Contractista deurà situar, dels punts que designi la Direcció Facultativa, les instal·lacions necessàries per a efectuar les
medicions per pes requerides i la seva utilització haurà d’anar precedida de la corresponent aprovació de la citada Direcció
Facultativa.
Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa els factors de conversió seran definits per la Direcció Facultativa que
per escrit justificarà al Contractista els valors adoptats.
1.10 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
El contractista serà responsable durant l’execució de les obres o muntatges de tots els danys i perjudicis o indirectes que
puguin ocórrer a qualsevol persona, propietat, serveis públics o privats com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres.
Els serveis públics o privats que resultin danyats deuran ser reparats a càrrec seu de manera immediata. Les persones que
resultin perjudicades, deuran ser compensades al seu càrrec adequadament.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades deuran ser reparades, a càrrec seu, establint les seves condicions
primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en qualsevol altre forma acceptable. Així mateix, el Contractista
s’atendrà a l’amatent en la Legislació Vigent i en aquest cas d’accident laboral dels operaris, serà l’únic responsable del seu
incompliment.
1.11 CONSERVACIÓ DEL PAISATGE
El Contractista, prestarà especial atenció al efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessita
realitzar per a l’execució del Contracte sobre l’estètica i el paisatge de les zones en que es troben les obres.
En aquest sentit, tindrà cura dels arbres, fites, tanques, muralles i demés elements que puguin ser danyats durant les obres
per que siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses, que de produir-se seran restaurats a càrrec seu.
Així mateix, es tindrà cura del emplaçament i sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, dipòsits i apilaments
que en tot cas, deuran ser prèviament autoritzats per la Direcció Facultativa.
1.12 CONSERVACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS EXECUTADES
El Contractista es compromet a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes provisionalment, totes les obres i
instal·lacions que integren el Projecte.
Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia de uns anys a partir de la data de la
recepció provisional havent de substituir sota la seva responsabilitat qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat
desplaçament o sofert deterioració per negligència, per agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altre causa que no es
pugui considerar com a inevitable.
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les obres durant el termini de garantia ja que les despeses
corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.
1.13 TERMINI DE GARANTIA
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El termini de garantia serà d’un any, durant el qual seran del Contractista tots els treballs de conservació i reparació que
siguin necessaris en els treballs realitzats que comprèn la Contracta.
1.14 NETEJA FINAL DE LES OBRES I MUNTATGES
Un cop que els treballs s’hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits, edificis i instal·lacions construïdes amb caràcter
temporal per al servei d’aquells hauran de ser desmuntats i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original.
Tot això s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d’acord amb el
paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideren inclosos en el Contracte i per tant no serà objecte d’abonaments a part per la seva realització.
1.15 DESPESES DE CARACTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Estaran a càrrec del Contractista les despeses que originen el replantejament general de les obres o la seva comprovació i
els replantejaments parcials de les mateixes, els de construcció, desmuntat i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i de la pròpia obra contra tot el deteriorament.
Així mateix, seran a càrrec del Contractista els de retirada dels materials rebutjats per els corresponents assajos i proves.
En els casos de resolució de Contracte qualsevol que sigui la causa que el motivi serà a càrrec del Contractista les despeses
originades per la liquidació, així com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats o no en l’execució de les obres.
1.16 RECEPCIÓ PROVISIONAL
Un cop acabats els treballs tindrà lloc la recepció provisional i a tal efecte es practicarà en elles un detingut reconeixement
per la Direcció Facultativa i Propietari en presencia del Contractista, aixecant l’acta i començant des de aquell dia a vèncer el
termini de garantia si els treballs es trobessin en estat de ser admesos.
1.17 RECEPCIÓ DEFINITIVA
La recepció definitiva es verificarà després de transcórrer el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats
que amb la provisional, data a partir de la qual, si bé finalitzes la obligació del Contractista de reparar al seu càrrec, aquells
desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis quedessin subsistents totes les responsabilitats que poguessin
arribar-li per defectes ocults i deficiències de causa dubtosa.
1.18 ASSAJOS DE CONTROL
Tots els materials hauran de ser assajats abans de la seva utilització, excepte autorització escrita de la Direcció Facultativa,
que limiti aquest requisit.
D’una manera general els assajos seran realitzats pel Contractista sota la seva responsabilitat. Els materials que siguin
rebutjats hauran de ser immediatament retirats de l’obra per el Contractista i al seu càrrec.
1.19 OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMIENT DE LA LEGISLACIÓ SOCIAL
El Contractista sota la seva responsabilitat queda obligat a complir les disposicions de caràcter social incloses en la
“Reglamentación del Trabajo”, dictades que li siguin aplicables sobre el règim del treball a realitzar. Així mateix, el
Contractista haurà de subscriure la pòlissa d’assegurança contra riscs d’indemnització per incapacitat permanent o mort dels
seus treballadors.
2

CONDICIONS DELS MATERIALS

AIGUA
L’aigua que s’ha d’utilitzar per a la confecció del morter, serà el més pura possible; seran admissibles sense necessitat
d’assajos previs totes les aigües que pels seus caràcters físics i químics són classificades com potables.
L’aigua complirà las condicions determinades per les normes UNE 7236, UNE 7130 UNE 7131 UNE 7178 UNE, 7132 UNE
7235.
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ÀRIDS
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tal que permetin garantir l’adequada resistència i durabilitat del formigó.
Com a àrids per a la fabricació de formigons es poden utilitzar sorres i graves existents en jaciments naturals, roques picades
o escòries siderúrgiques apropiades, així com altres productes l’ocupació dels quals es troba sancionat per la pràctica o
resulti aconsellable com a conseqüència d’estudis realitzats al laboratori.
Quan no es tingui antecedents sobre la naturalesa dels àrids disponibles o es vagi a utilitzar per a altres aplicacions diferents
de les ja sancionades per la pràctica es realitzaran assajos d’identificació mitjançant anàlisis mineralògics, petrogràfiques
físics o químics, segons convingui en cada cas.
En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques com àrids, es comprovarà prèviament que son estables, es a dir, que no contenen
silicats inestables ni compostos ferrosos.
Es prohibeix la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
S’entén per sorra o àrid fi, l’àrid o fracció del mateix que passi per un tamís de 5mm de llum de malla; per grava o àrid gruixut,
el que resulta retingut per dit tamís, o per àrid total (o simplement àrid quan no hi ha lloc a confusions) aquell que, per sí
mateix o per mescla, posseeix les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en el cas
particular que es consideri. Els àrids hauran d’arribar a l’obra mantenint les característiques granulomètriques de cada una de
les seves fraccions.
Els àrids hauran d’estar nets d’argiles o substàncies orgàniques, cruixint a la mà al ser introduïdes en aquesta.
CIMENTS
El ciment utilitzat en la confecció de morters, serà del tipus Pòrtland 250. Si el subministrament es realitza en sacs, el ciment
s’emmagatzemarà en un lloc defensat per la intempèrie i de la humitat.
Si el període d’emmagatzemat es superior a un mes, es comprovarà que les característiques del ciment continuen sent les
adequades. El ciment utilitzat en formigó serà Pòrtland 350.
ADDITIUS
Tot additiu o colorant precisarà per la seva utilització l’autorització expressa del Director de l’obra, en la que s’indiqui la
dosificació i condicions d’ús.
MORTER DE CIMENT PÓRTLAND
La mescla es realitzarà preferentment amb mescladora o formigonera.
El conglomerat i la sorra que es mesclaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A continuació
s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè un cop batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la
seva aplicació en l’obra.
•
•
•
•
•

Solament es fabricarà el morter precís per el seu ús immediat, rebutjant-se tot aquell que hagi començat a fargar.
El morter de ciment s’utilitzarà dins de les obres immediates al seu amassament.
La dosificació de morter en els murs resistents de fàbrica de rajola, serà de ciment Pòrtland P.250 i cal aèria.
La relació en volum dels components es 1:1:7 pel que el morter es del tipus M-40.
Els morters utilitzats en tabaqueria seran bastards per augmentar la seva plasticitat.

FORMIGONS
El formigó a utilitzar serà del tipus HA-25 de consistència tova, el qual haurà de ser subministrat directament per la central
formigonera.

30.-

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO URBANITZABLE
Construcció Estació de Servei a Tordera ______________________________________________________________________

La resistència característica dels formigons serà Fck = 255 Kg/cm². La docilitat del formigó serà la necessària per que aquest
rodegi les armadures i ompli completament els encofrats sense que es produeixin coqueres.
S’utilitzarà formigó de consistència plàstica en aquelles zones lleugerament armades, mentre que en els elements densament
armats utilitzarem formigons de consistència tova, en ambdós casos perfectament compactat i vibrat.
El tamany màxim de l’àrid serà de 20mm. El ciment serà Pòrtland 350. En general, es suspendrà el formigonat sempre que
es prevegi que dins de les quaranta vuit hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus
centígrads.
La temperatura de la massa de formigó, en el moment de ser abocada en el motlle o encofrat, no serà inferior a +5 graus
centígrads.
Es prohibeix abocar formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura dels quals sigui inferior a 0 graus
centígrads. Quan el formigonat s’efectua en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per evitar l’evaporació del
aigua d’amassament.
Si la temperatura ambient es superior a 40º C o hi hagi un vent excessiu, es suspendrà el formigonat. Durant d’enduriment i
el primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix. El curat podrà
realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, mitjançant rec directe que no produeixi desclavat.
En general, el procés de curat fins que el formigó hagi arribat, com a mínim, el 70% de la seva resistència de projecte.
El desencofrat dels diferents elements que constitueixen els motlles, es realitzarà sense produir sacsejades ni xocs en
l’estructura.
ACER EN RODONS
Els rodons a utilitzar tant en ciments, lloses i murs, seran de duresa natural i alta adherència amb un límit elàstic Fck = 5.100
Kg/cm². Les armadures es col·locaran netes. Exemptes d’òxid no adherent, pintura grassa o qualsevol altre substància
perjudicial.
Es disposaran subjectes entre sí i al encofrat o motlle de manera que no puguin experimentar moviment durant l’abocament i
comprovació del formigó i permetin a aquest embolcallar-les sense deixar coqueres.
Les superfícies dels rodons no presentaran rugositats susceptibles de ferir als operaris ni es permetrà la presència
d’esquerdes o minvaments de secció superiors al cinc per cent.
Es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molta diferència de potencial galvànic; i es recorda la
prohibició d’utilitzar materials que continguin ions despansivants com clorurs, sulfurs i sulfats en proporcions superiors a
l’indicat en els articles EHE.
ELECTRODES
S’utilitzaran per les unions soldades per procediment manual, elèctrodes de qualitat estructural resistent, en qualitats de
revestiment àcid, rutil o bàsic segons les unions, recomanant-se aquests últims per a unions realitzades en muntatge. La
procedència dels elèctrodes serà de fabricants degudament homologats.
Per a unions en taller s’admeten soldadures amb procediments automàtics o semiautomàtics, amb arc protegit en atmosfera
de gas inert o arc submergit.
ENCOFRATS
Els encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficient per resistir,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions del procés de formigonat, i especialment, sota les pressions del
formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat.
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Els encofrats seran suficientment estancs per impedir pèrdues apreciables, donada la manera de compactació prevista.
Les superfícies interiors als encofrats apareixeran netes en el moment del formigonat. Per facilitar aquesta neteja en els fons
del pilars i murs, hauran de disposar-se d’obertures provisionals en la part inferior dels encofrats corresponents.
Quan sigui necessari, i amb el fi d’evitar la formació de fissures en les paràmetres de les peces, s’adoptaran les oportunes
mesures per que els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Si s’utilitza productes per facilitar el desencofrat, dits productes no deuen deixar rastre en els paràmetres de formigó, ni lliscar
per les superfícies verticals i inclinades en els encofrats. Per altra part no poden impedir-se la ulterior aplicació de
revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat, especialment quan es tracta d’elements que, posteriorment,
vagin a unir-se entre sí per treballar solidàriament.
Com a norma general, es recomana utilitzar per a aquests fins, vernissos antiadherents compostos de silicona o preparats
basant-se en olis solubles en aigua o grassa diluïda, evitant l’ús de gas-oil, grassa corrent o qualsevol altre producte anàleg.
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1. INTRODUCCIÓ
La finalitat d’aquest estudi és diagnosticar l’impacte potencial del Projecte per a la construcció d’una Estació de
Servei en autoservei 24h amb servei de Cafeteria i Pàrquing-allotjament de camions, situada a rotonda d’enllaç
de la C-32 amb la Carretera GI-600, del Terme Municipal de Tordera (Barcelona), i exposar les mesures
d’integració previstes en el corresponent Projecte d’Actuació Específica.
Al mateix temps, l’objectiu és demostrar que els criteris i mesures previstes són les més adecuades i suficients
per garantir la correcta integració de l’activitat en el Projecte d’Actuació Específica en el paisatge que els envolta.
Es tracta de la implantació de les construccions i serveis que permetin l’ús de subministrament de carburants.
El Projecte d’Actuació Específica està promogut per la societat BONOIL 24H, S.L.

1.2. DADES GENERALS
El titular de la sol·licitud és BONOIL 24H, S.L., amb NIF: B55298426, actuant com a representant el senyor Petros
Arutyunyan amb NIE X5243180P. La direcció social es Carrer Llevant, núm.41 del terme municipal de Lloret de Mar
, C.P.17310 (Girona).
Direcció a efectes de notificació: C/Moià, s/n, Nau C5, Pol.Ind. Monguit amb C.P. 08480 de l’Ametlla del Vallès
(Barcelona).
Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
1.3. DADES DEL PROJECTISTA
L’autor del projecte és Joan Josep Iglesias Bretones amb número de col·legiat 19.488, amb domicili al Carrer
Moià s/n, nau C5, al Pol. Ind. Montguit, 08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona).
Telèfon: 93.846.81.46. e-mail: enginyeria3@petrolec.es
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2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI
2.1. Dades de la parcel.la
L’activitat a construir s’ubicarà a la rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, del Terme Municipal de
Tordera (Barcelona)
Coordenades UTM:

X: 0.479.306m

Y: 4.6616.158m

PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT
Planejament vigent:
Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera (setembre 2003)
Qualificació urbanística:
Sòl no urbanitzable , Sòl Agrícola (clau A01)
Usos:
Ús Agrícola, ramader i explotació forestal.
Planejament vigent:
“Text Refós de la Llei d’Urbanisme”, Llei 3/2012 de modificació del TRLU.
Article Llei:
Descripció Article:

47.6C
“Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altre serveis de la xarxa
viària”.

Parcel.la cadastral núm.19.
Sòl Agrícola (clau A01)
superfície total de 44.791m².

Àmbit Projecte
6.000m2

GI-600
TORDERA

Carretera C-32

Rotonda C-32 amb GI-600

Parcel.la
Parcel.la nº19 , Polígon 6
Superfície Àmbit del Projecte

Ref. Cadastral
44.791
6.000

m2
m2

08284A006000190000PR
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2.2 Descripció del lloc
Situació geogràfica
La parcel.la on es proposa el Projecte d’Actuació Específica està a la província de Barcelona, terme municipal de
Tordera, situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, en la comarca de El Maresme.
El Maresme és una de les comarques de Catalunya. Abocat a la mar Mediterrània, està situat entre el
riu Tordera (al nord) i la vila de Montgat (inclosa en la comarca, al sud). De l'altre costat de la seva frontera nord,
passat el riu Tordera, es troba la vila de Blanes, on comença la Costa Brava, i passada la seva frontera sud, més
enllà de Montgat, comença la comarca del Barcelonès. Així, a més de limitar amb el Mediterrani, seguint
la costa el Maresme limita amb les comarques costaneres del Barcelonès (al sud) i de La Selva (al nord). Terra
endins només limita amb la comarca del Vallès Oriental. A més el Maresme comprèn part de les comarques
naturals de les serres de Marina, Montnegre i Corredor.
Des d’un punt de vista geogràfic, Tordera s’ubica al nord del Maresme, limitant amb la comarca de la Selva,
comarca de la província de Girona. Es un municipi amb grans extensions, es troba rodejat de planes, camps i
prats, senyals de identitat del poble. El mar es troba a poc menys de 9km del poble.
El seu riu, La Tordera, neix en el Massís del Montseny i es tracta d’un riu subterrani que desenvoca entre Malgrat
de mar i Blanes. Aquest mateix riu fa que el poble presenti zones independents, illes formades per el recorregut
del mateix riu. En aquestes mateixes zones, encara no sigui solament en aquestes, disposa de parcs naturals i
zones de passeig per el mateix meandre del riu.
El municipi amb el terme més extens de tot el Maresme, amb una superfície de 84,08 km². El terme municipal
limita amb els següents municipis:

Des d’un punt de vista geològic, el terme municipal de Tordera està conformat per dos tipus de materials
geològics: els presents a la plana al·luvial del riu Tordera i un gran aflorament granític que circumda la plana.
L’àmbit del projecte esta caracteritzat per tenir una base geològica de granodiorites i granits alcalins, daten de la
era del Paleozoic en el període Carbonífer-Permià.
Des d’un punt de vista de vegetació, l’àmbit del projecte es en general una zona de camps de conreu, a on les
zones de treballades han d’esdevingut espais erms on s’hi han desenvolupat formacions vegetals arbustives
molts denses i conformades per espècies pròpies d’ambients ruderals com ara l’esbarzer (Rubus ulmifolius). En
aquests indrets és freqüent trobar algun exemplar dispers de pi insigne (Pinus radiata).
Des d’un punt de vista de la fauna, la fauna del Maresme es pot dividir en cinc grups:
La fauna marina està formada per tot d’éssers vius que viuen en un mateix ecosistema, el mar, i que entre ells
tenen una relació alimentaria que permet l’equilibri ecològic; la mar també hi trobem aus, moltes de les quals
viuen a la comarca i d’altres que només hi passen quan emigren.
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Els aiguamolls, s’hi torba un altre ecosistema que permet el desenvolupament de petits invertebrats nedador que
serveixen d’aliment a les aus que hi viuen, així com també a les migratòries.
A les zones boscoses, s’hi troben animals que s’han adaptat a l’home i a la seva acció. Així doncs, la desaparició
dels grans depredadors ha fet proliferar els petits mamífers i la desaparició dels conreus, la població d’ocells que
se n’alimenten.
Alguns animals han aprofitat la presencia humana i les ciutats per trobar els recursos que necessiten per viure,
ames a mes d’estar protegits en no tenir depredadors.
A les cases de pagès, hi ha un ecosistema semblant als aiguamolls, es un dels llocs on ho ha alguna estancada i
per tant s’hi poden trobar animals similars als que allí hi viuen.
Des d’un punt dels boscos, la vegetació espontània esta constituïda, bàsicament per alzinars i suredes. En els
vessants superiors de la serra del Montnegre i en les zones ombries predominarien les rouredes, principalment
de roure africà. El fons de les valls està poblat per oms, vernedes i salzes. En l’actualitat es troben alzinars,
suredes, rouredes i en el Montnegre, plantacions de castanyers. En les zones restants trobarem alzinars i
pinedes alternant amb matolls i brucs. No obstant això, la majoria de terreny està ocupat per cultius, habitatges i
urbanitzacions, que se situen fins i tot en zones elevades.
Des d’un punt de vista climatològic, el clima es de tipus mediterrani. Les precipitacions mitges anuals oscil·len
entre 600 i 800 mm; les màximes es registren en la serra de Montnegre i les mínimes en la franja litoral del sud
de la comarca, que tot just arriba a els 600 mm anuals.
Les temperaturas son moderades i es situen entorn als 15ºC de mitjana anual en la costa, i a 12ºC de mitjana en
el cim del Montnegre.
A escala de detall, el sector objecte de Projecte d’Actuació Específica compren les finques situades al costat
rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, en concret la Parcel.la nº19 , Polígon 6, del terme municipal
de Tordera.
L’accés i sortida a la nova activitat es realitzarà a traves de la Carretera Accés a Sant Daniel, urbanització del
terme municipal de Tordera.
Es tracta d’una porció de terreny de forma rectangular, amb topografia en lleugera pendent. La finca es plana,
sense desnivells acusats ni talussos en l’interior, amb un desnivell de +4.20m respecte a la Carretera GI-600 i la
rotonda d’enllaç a la C-32, i de +3.70m respecte a la Carretera de Sant Daniel que donarà accés i sortida de
futura activitat.
És una parcel.la de tipus agrícola, actualment es troba en desús i anteriorment va ser conreada. En la seva part
nord-oest disposa d’un camí al qual s’accedeix per la Carretera GI-600 i dona accés a els habitatges aïllats veïns.
La superfície total de la parcel.la a on s’ubicarà l’àmbit del Projecte té les superfície següents:
Parcel.la
Parcel.la nº19 , Polígon 6
Superfície Àmbit del Projecte

44.791
6.000

m2
m2

Ref. Cadastral
08284A006000190000PR
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Análisis Ambiental
En primer lloc, cal dir que l’àmbit d’actuació no afecta directament espais inclosos en el Pla d’espais d’interès
natural (PEIN), la xarxa Natura 2000 o els inventaris de zones humides i d’espais d’interès geològic de
Catalunya. Tampoc s’identifiquen forests d’utilitat pública, hàbitats catalogats d’interès comunitari, ni aqüífers
protegits o vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
Tot i això, cal assenyalar que a poc més de 130 m lineals al sud-oest del límit de la finca objecte del present
Projecte, a l’altra banda de l’enllaç viari entre l’autopista C-32 i la carretera GI-600, es delimita l’espai Riu i
estanys de Tordera del PEIN i de la xarxa Natura 2000 (codi ES5110007), declarat com a zona especial de
conservació (ZEC), el qual inclou part de l’espai Prats d’en Gai de l’Inventari de zones humides de Catalunya
(codi 05002105).
Respecte a aquest espai natural, cal recordar que és d’aplicació allò establert a la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d’espais naturals, el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural,
l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), i l’Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel
qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa
Natura 2000, se n’aprova l’instrument de gestió, i s’autoritza al conseller de Territori i Sostenibilitat per a poder
actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l’Acord GOV/176/2013.
Xarxa Natura 2000
L’àmbit d’estudi no afecta cap espai inclòs dins la xarxa d’espais naturals protegits de Catalunya.
Detall mapa – Visor Espais naturals protegits de Catalunya www.gencat.cat

Àmbit Projecte
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Protecció faunística i florística
L’àmbit del Projecte no es troba en cap zona de protecció faunística i florística, com ara:
•
•
•
•
•

Pla recuperació Gypaetus Barbatus.
Arbres monumentals.
Zones protec. per alimentació espècies necròfags.
Zones de pesca controlada.
Pla recuperació Valencia Hispanica.

•
•
•
•
•

Pla recuperació Aphanius Iberus.
Pla recuperació Larus audouinii.
Pla conservació Lutra Lutra.
Àrees de gestió cinegètica.
Zones de protecció per a l'avifauna.

Detall mapa – Visor SIMA. http://sig.gencat.cat/visors/sima.html

Zona àmbit Projecte

Tipologia terreny
L’àmbit del Projecte es troba en una zona de Conreus herbacis extensius de secà.
Detall mapa – Visor SIMA. http://sig.gencat.cat/visors/sima.html

Àmbit del Projecte
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Dades d’aigua i del medi
L’àmbit del Projecte no es troba en cap zona afectada per Domini Públic Hidràulic ACA, ni Zona de servitud ACA,
ni Zona de Policia ACA.

Àmbit del Projecte

Visualitzador Agència Catalana del Aigua ACA.

Zona inundable
L’àmbit del Projecte no es troba en cap zona Inundable ACA.

Àmbit del Projecte

Visualitzador Agència Catalana del Aigua ACA.
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Risc d’incendi Forestal
La població de Tordera, de la comarca del Maresme (Barcelona), està considerada d’alt ris d’incendi forestal
entre el 15 de juny i el 15 de setembre per l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, i Pesca.

2.2 Factors de visibilitat
La parcel.la objecte d’aquest estudi, està situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, en el
terme municipal de Tordera.
Es un parcel.la en desús, que llinda amb:
Al nord: Camí principal i públic 9002, que dona accés a els habitatges aïllats veïns i a la propietat de Can Tió.
Al sud : Rotonda d’enllaç de la C-32.
Al Est: Carretera de Sant Daniel (camí públic 9015), en direcció a la Urbanització Sant Daniel.
Al Oest: Carretera GI-600, en direcció a la població de Tordera.
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Camí principal i públic 9002

Can tió

Carretera de Sant Daniel – Direcció a Urbanització
Carretera GI-600 - Direcció Tordera
Rotonda
enllaç C-32

Com es veu en els plànols i en la secció del terreny, es una parcel.la agrària que resta limitada visualment en la
seva part nord-oest per el Camí principal i públic 9002, que dona accés a els habitatges aïllats veïns i a la
propietat de Can Tió. En la seva part nord-est per la parcel.la veïna, i en la resta dels seus límits queda
envoltada per la Ctra GI-600, rotonda d’enllaç de la C-32 i Carretera de Sant Daniel (camí públic 9015).
Així queda reflectit al mapa de visibilitat, on les visuals es concentren principalment a l’interior de la parcel.la, i
més enllà queden contingudes per les diferències de nivell existents entre la parcel.la i els vials que l’envolten.
Recorreguts d’accés.
Actualment no es existent cap accés a la parcel.la, en el Projecte Executiu es realitzaran un accés i sortida a
futura activitat des de rotonda d’enllaç de la C-32 i Carretera de Sant Daniel.
Segons petició del Departament de Carreteres de Girona, es realitzarà un nou carril d’espera-accés a la
benzinera en la Carretera Sant Daniel.
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2.3 Components i valors del paisatge
El paisatge del qual forma part la parcel.la objecte d’aquest estudi es un paisatge agrari, format per els camps de
conreu veïns i habitatges aïllats.
Plànol Guia – Reportatge fotogràfic

Foto 5

Foto 1
Foto 2

Foto 4
Foto 3

Fotografia nº1

Seguint el traçat de la Carretera a Sant Daniel, des de la rotonda de la C-32, ens trobem amb el tram del futur
accés i sortida a l’activitat. Actualment existeix un desnivell de +4,20m respecte a la cota de la parcel.la i la
Carretera a Sant Daniel.
Aquesta zona careig de masses forestal, solament petites masses arbustives pròpies dels laterals de calçades.
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Fotografia nº2

Fotografia nº3

Fotografia nº4
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Fotografia nº5

Infraestructures prèvies i accessos
No es existent cap accés a la parcel.la, solament el camí principal i pública 9002 situat a la part nord oest de la
parcel.la, el qual serveix d’accés a les propietats veïnes. La resta dels seus límits queda envoltada per la Ctra GI600 (camí públic 9015), rotonda d’enllaç de la C-32 i Carretera de Sant Daniel.
En el Projecte es realitzaran un accés i sortida a futura activitat des de rotonda d’enllaç de la C-32 i Carretera de
Sant Daniel. Així com un carril d’espera-accés a la pròpia carretera de Sant Daniel, segons petició del
Departament de Carreteres de Girona.
Tota la parcel.la es troba actualment en una zona de pas de vehicles ja asfaltada, amb accés als serveis
d’electricitat, aigües i telefonia, així com adaptada a la circulació, sent doncs no necessària la realització d’obres
per implantar aquestes infraestructures.
Vegetació i flora
L’àmbit del projecte es en general una zona de camps de conreu, a on les zones de treballades han d’esdevingut
espais erms on s’hi han desenvolupat formacions vegetals arbustives molts denses i conformades per espècies
pròpies d’ambients ruderals com ara l’esbarzer (Rubus ulmifolius). En aquests indrets és freqüent trobar algun
exemplar dispers de pi insigne (Pinus radiata).
Fauna
La fauna marina està formada per tot d’éssers vius que viuen en un mateix ecosistema, el mar, i que entre ells
tenen una relació alimentaria que permet l’equilibri ecològic; la mar també hi trobem aus, moltes de les quals
viuen a la comarca i d’altres que només hi passen quan emigren.
Els aiguamolls, s’hi torba un altre ecosistema que permet el desenvolupament de petits invertebrats nedador que
serveixen d’aliment a les aus que hi viuen, així com també a les migratòries.
A es zones boscoses, s’hi troben animals que s’han adaptat a l’home i a la seva acció. Així doncs, la desaparició
dels grans depredadors ha fet proliferar els petits mamífers i la desaparició dels conreus, la població d’ocells que
se n’alimenten. Alguns animals han aprofitat la presencia humana i les ciutats per trobar els recursos que
necessiten per viure, ames a mes d’estar protegits en no tenir depredadors.
Respecte a la fauna, cal dir que, segons la cartografia consultada, l’àmbit d’estudi o el seu entorn podrien acollir
les espècies protegides següents, entre d’altres: Alytes obstetricans, Atelerix algirus, Bufo calamita, Coenagrion
mercuriale, Elaphe longissima, Emys orbicularis, Hyla meridionalis, Lucanus cervus, Mauremys leprosa,
Miniopterus screibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Myotis nattereri, Pelobates cultripes,
Pipistrellus pygmaeus, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, i Triturus marmoratus.
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3. PROPOSTA
3.1. Descripció de la proposta
Aquest Projecte d’Actuació Específica planteja l'ordenació del sòl corresponent a la parcel·la anteriorment
esmentada, per tal d'habilitar-lo per a la implantació de les construccions i serveis que permetin fer-ne un ús de
subministrament de carburants i allotjament-pàrquing de camions.
Breu memòria de les instal·lacions
Zona Estació de Servei
•
•
•
•
•

Zona de respostatge de 3 dispensador, subministrats per 2 tancs soterrats de 60m3 de carburant.
Coberta per una marquesina de 195 m².
Sala Tècnica de 14,20 m².
Edifici Bar-Cafeteria de 110,00 m².
Zona pàrquing.

Zona Pàrquing-allotjament de camions
• Zona de aparcament de camions, vigilada 24 hores.
• Edifici Motel, amb servei solament d’allotjament exclusiu per els usuaris del pàrquing de 91,98 m².
Es realitzarà un nou carril d’accés i sortida des de Carretera a Sant Daniel. Juntament amb un nou carril esperaaccès desde la Carretera de Sant Daniel, segons detallen els plànols adjunts.
3.2 Estat de planejament
Règim jurídic del sòl
Segons el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera (setembre 2003), l’àmbit del projecte es troba
en sòl Agrícola (clau A01), que compren sols cultivables de regadiu i petites zones de pinar per a fustes.
Segons el Pla General vigent a Tordera, en sòl Agrícola i Agrícola Al·luvial s’admeten els usos definits en els
articles 881 i 882.
“Art. 881 i Art. 892.-Activitats admeses.
L’activitat admesa i dominant en aquesta zona son els conreus, es a dir, els processos productius propis de
l’activitat agrícola així com les explotacions ramaderes i activitats vinculades amb l’explotació forestal. En
aquest sols s’admeten les activitats compatibles amb l’ús dominant, agrícola, ramader i d’explotació forestal.
A més s’admetran les activitat definides a l’article 47 de la Llei 2/2002 de 14 de març. [...] ”
Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47.6.c. del Text refós de la Llei
d’urbanisme en sols no urbanitzables son “Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres
serveis de la xarxa viària.”, quan es compleixi amb lo establert amb l’article 48 de la llei d’urbanisme.
Justificació per ubicar el projecte de la construcció d’una Estació de Servei en autoservei 24h amb servei de
Cafeteria i Pàrquing-allotjament de camions, la qual donarà servei a la xarxa viària y la seva construcció
s’integrarà amb la qualificació de sòl Agrícola (clau A01).del planejament municipal.
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3.4 Fragilitat paisatgística
Els impactes previstos sobre els diferents vectors ambientals i socials són:
Medi Natural
Aire: Possibles emissions atmosfèriques derivades de l'activitat d'àrea de servei, les quals poden afectar a la
qualitat de l'aire.
Terra: Alteració de la permeabilitat del terreny conseqüència de la pavimentació en el procés d'urbanització.
Acumulació de residus sòlids (paper, cartró, vidre, envasos i inerts, bateries, pneumàtics, etc.) en l'entorn proper,
degut a les activitats desenvolupades.
Flora : En ser terrenys en desús i ja no cultivats, no s'afecta cap element vegetal significatiu, més que l'actual
coberta herbàcia pròpia de la flora ruderal i viària associada als conreus i a l'activitat antròpica en general.
Per tant l’efecte de l’estació de servei damunt la vegetació i la flora es pot qualificar com compatible.
Fauna: No s'ha de produir cap impacte remarcable a la fauna de l'entorn.
Medi social i econòmic
Usos del Sòl: Les instal·lacions del Projecte significaran l’ocupació, i per tant pèrdua definitiva d’una superfície
de sòl agrícola. Aquest pèrdua de superfície agrària útil no es pot considerar destacable, ja que actualment son
parcel·les en desús.
Valor cultural
La mesura no afecta significativament al valor cultural de l'entorn.
Bens públics
No es produeix cap afectació.
Infraestructures
El Projecte contempla l'ordenació de les infraestructures associades al nou projecte que es planteja, millorant
doncs l'entorn des d'aquest punt de vista, ateses les activitats que actualment ja estan establertes i en ple
funcionament per la zona.
S’aprofita la implantació de l’activitat per a implantar les instal·lacions d'aigua potable, subministrament
d'electricitat, enllumenat públic, etc a la zona.
Economia i població
En relació als aspectes socials (qualitat de vida, benestar, congestió urbana, etc.), el desenvolupament del
Projecte permet cobrir les necessitats de serveis (d'àrea de servei i serveis accessoris i restauració), que es
generen en aquest indret, nus de comunicació viària, i pol d'atracció de públic que accedeix a les platges i
activitats comercials veïnes.
Respecte al grau de freqüentació, tenint en conte que la benzinera es un servei associat a l’autovia C32 i Ctra.
GI-600, el fet de la seva existència no suposarà cap alteració en el nombre de vehicles que transitaran per la
zona. El flux de vehicles serà el propi, independentment de l’existència de l’ àrea de servei contemplada en el
Projecte.
Conclusió
Es pot concloure que el fet de introduir les instal·lacions d’una benzinera no suposarà cap alteració significativa
en els valors del paisatge de la zona de Tordera.
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4. CRITERIS D’INTEGRACIÓ
4.1 Criteris i mesures d’integració
La proposta persegueix que les instal·lacions previstes s’integrin en el paisatge com a elements neutres dins del
possible, de forma que els seus valors actuals no es vegin alterats.
Les mesures que s’adoptaran per tal d’arribar a l’harmonització de les instal·lacions de la benzinera amb el seu
entorn són les que segueixen:
Medi natural
AIRE
Control i reducció de les emissions atmosfèriques : S'instal·laran sistemes de recuperació de vapors per evitar,
durant els processos de càrrega o descàrrega de gasolines, emanacions de vapors a l'atmosfera.
TERRA
Per tal de no alterar la permeabilitat del terreny de forma significativa, la superfície pavimentada serà inferior al
10% de la totalitat de la parcel.la , restant la gran majoria de superfície en el seu estat actual, no alterant
l’actual vegetació i fauna de la zona.
Zones Activitat
Zona pavimentada – Estació de Servei
Zona verda 170 m²
Zona pavimentada – Pàrquing i allotjament de camions
Zona verda 360 m²
Superfície total asfaltada Àmbit d’actuació
(Total 8,59% de superfície pavimentada)
Superfície TOTAL sòl parcel·la (ref. Cadastral 08284A006000190000PR)

Superfície
2.330,80

m²

1.518,00

m²

3.848,80

m²

44.791,00

m²

Es pot veure un detall de la zona pavimentada al plànol EP.03 del conjunt de plànols adjunts.
La pista de subministrament de carburants estarà formada per paviment resistent a la filtració dels hidrocarburs, i
resistents al tràfic rodat per evitar el deteriorament del mateix. El paviment serà de formigó fratassat de 21 cm
d’espessor armat amb malles mínim i acabat amb Sika.
AIGUA
Es farà una recollida selectiva de residus atenent a les Normes que siguin d’aplicació i es prendran les mesures
de seguretat adients davant la possibilitat de vessaments perillosos.
Les mesures principals per evitar contaminar el subsòl de la instal·lació, i de les possibles aigües subterrànies
que puguin existir:
o
o
o
o

Dipòsit de doble paret, acer-fibra reforçat amb fibra de vidre.
Arquetes de descàrrega desplaçades antivessament.
Arquetes de boca d’home estanques de polietilè i passa-murs, tapes de rodadura a la superfície amb
juntes totalment estanques
Detecció de fugues a la doble càmera del tanc. El sistema utilitzat és el del buit intersticial del tanc amb
vacuòmetre.
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o
o

o

Equip de medició de tancs, amb monitor model TLS-2 i sondes Mag 2. Aquest equip controla els nivells
dels productes.
Pista formada per paviment resistent a la filtració dels hidrocarburs, i resistents al tràfic rodat per evitar el
deteriorament del mateix. El paviment serà de formigó fratassat de 21 cm d’espessor armat amb malles
mínim i acabat amb Sika.
S’instal·larà un equip de tractament d’aigües hidrocarburades format per un decantador - separador
d’hidrocarburs, i una arqueta de presa de mostres. L’equip escollit està sobredimensionat en funció dels
càlculs que s’han realitzat. Veure ubicació i dimensions dels mateixos en els plànols de detall adjunt en el
present projecte. Dit equip serà netejat i mantingut per una empresa autoritzada per la Junta de Residus.
Al començar els treballs, dita empresa es responsabilitzarà de “les fulles de seguiment” i de complir amb
els requeriments establerts per el Decreto 93/99 sobre procediments de gestió de residus, encara que
l’activitat de Venta al detall de carburants per a l’automoció, per estar classificada dins el CCAE-2009 de
la següent forma: Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
subclasse 4730, no ha d’estar inscrita en el registre de “productors de residus industrials”.

Medi Perceptual
PAISATGE
Les edificacions previstes en el Projecte no comporta grans moviments de terres, ni estructures de grans
dimensions.
L'efecte produït en el paisatge per les construccions es veurà compensat per l'enjardinament dels accessos i de
l'àrea anteriorment descrita, l'objectiu fonamental del qual és precisament el de corregir visuals.
L’objectiu fonamental d'aquest enjardinament és compensar l'efecte visual, no tan sols de les construccions
proposades en el Projecte d’Actuació Específica, si no per les obres de comunicació ja executades.
Tot els arbres que quedin afectats per la construcció de l’activitat es replantaran de nou al voltant de l’activitat,
majoritàriament amb espècies pròpies de la vegetació potencial de la zona.
4.2 Anàlisi d’alternatives
L’àmbit del Projecte reuneix una sèrie de característiques, descrites a continuació, que fan que la seva
localització sigui òptima per minimitzar l’impacte sobre el medi i sobre el paisatge, i no es valora doncs un altre
alternativa d’ubicació del Projecte d’Actuació Específica.
L’àmbit de l’actuació es troba actualment en una zona de pas de vehicles ja asfaltada, amb accés als serveis
d’electricitat, aigües i telefonia, així com adaptada a la circulació, sent doncs no necessària la realització d’obres
per implantar aquestes infraestructures.
També es troba en un punt clau d’accés conjunt des de la Autovia C32, Ctra. GI-600 i Carretera. a Sant Daniel.
Totes elles vies d’accés a la població de Tordera, urbanitzacions i poblacions veïnes.
Les característiques de la parcel.la, la qual es una parcel.la agrària en desús, fan d’ella una localització optima
per a la implantació de la nova activitat. Ja que al no constar de vegetació, ni arbrat significatiu, no implicarà un
impacte sobre el medi i el paisatge greu.
D'altra banda, des del punt de vista social i econòmic, aquest Projecte d’Actuació Específica suposarà la
consecució, dels objectius reconeguts per l'actual Pla General Municipal, per a una zona que dóna servei a la
població en un indret especialment capacitat per a fer-ho, per la seva ubicació en un nus de comunicacions i per
l'activitat econòmica i residencial que té lloc en l'entorn proper.
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1.3 Síntesi
Descripció del paisatge previ
D'acord amb la pluviometria mediterrània d'aquesta zona, els rius i rieres són de règim majoritàriament esporàdic
o estacional. El curs principal d'aigua és la Tordera que recull les aigües d'importants rieres de la vessant
vallesana del Montnegre, com les de Vallgorguina, Olzinelles, Montnegre, Fuirosos i Ramió. Les conques del
Maresme solen ser més curtes i de cabal sobtat, de vegades violent. Les més extenses són les d'Argentona,
Arenys, Sant Pol i Pineda.
Geologia
Els massissos del Montnegre i del Corredor s'emmarquen estructuralment dins de la Serralada costanera
catalana o Catalànids, la qual limita al Nord amb la depressió del Vallès-Penedès i al Sud, amb la depressió
litoral i el mar Mediterrani, mitjançant dues alineacions de falles orientades NE-SO, constituint un bloc aixecat
dins els sistemes de graben i horst.
Entre la vall de la Tordera i la riera d'Argentona la Serra del Montnegre i el Corredor està formada bàsicament per
granitoides que presenten una alteració molt generalitzada. També apareixen, a manera de faixes localitzades,
zones esquistoses d'edat carbonífera i ordoviciana, en les quals s'intercalen materials més o menys carbonatats
del devonià i el silurià.

Hidrologia
La xarxa de drenatge superficial presenta unes característiques determinades clarament per la geologia i la
climatologia de la Serralada litoral en el sector del Maresme. Així, l'estructura geològica i la naturalesa litològica
han configurat l'existència de petites conques de gran pendent i recorregut curt, recolzades sobre materials poc
permeables en les zones de capçalera i permeables en la part baixa.
El clima clarament mediterrani aporta a les rieres un règim estacional pluvial, és a dir, porten aigua o bé
augmenten de cabal quan hi ha hagut pluges i, per tant, ho fan de forma irregular.
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Les rieres s'assequen a l'estiu i només a les parts altes del seu curs, en algunes, es manté l'aigua tot l'any.
Actualment, la forta explotació d'aigua subterrània ha fet que les rieres portin menys cabal d'aigua i fins i tot la
Tordera pot arribar quasi a assecar-se a l'estiu.
La conca del Tordera, amb rieres tributàries que drenen l'àrea del Montnegre i aboquen cap al riu.

Conca del Tordera
La Tordera és l'únic riu de la zona que es contempla en aquest estudi i en constitueix el límit septentrional i
oriental. Neix al massís del Montseny, a la vall de Sant Marçal, i discorre 24 km per la comarca del Vallès
Oriental, entre el Montseny i el Montnegre, seguint una línia de falles. Quan el riu troba una nova falla fa un gir de
90° i s'encara cap al mar. En aquest punt entra al Maresme per on recorre 27 km fins arribar a la Mediterrània, on
desemboca entre Malgrat i Blanes.
Drena principalment els massissos del Montseny, Montnegre, Guilleries i la plana de la Selva. La conca
hidrogràfica té uns 894 km2 i presenta una morfologia lobulada, poc allargada, amb major desenvolupament
superficial i hídric en el sector Nord. El curs alt del riu, comprès entre el seu naixement i Sant Celoni, es
caracteritza per una circulació torrencial deguda als forts pendents que presenta el relleu. Les aigües són
turbulentes, tenen un gran poder erosiu i transporten els materials erosionats.
El curs mitjà, entre Sant Celoni i Hostalric, passa per indrets de pendents més suaus on el corrent no és tan fort,
tot i que encara té un cert poder erosiu i de transport. El curs baix l'inicia a l'arribada a Fogars de Tordera, on el
riu canvia de rumb en direcció al mar i augmenta de cabal respecte els altres trams, disminueix de velocitat i, en
conseqüència, es produeix una sedimentació que dóna lloc a una plana fluvial, actualment ocupada per conreus.
A la part baixa del curs, a banda i banda hi ha zones situades topogràficament més baixes que el riu, de manera
que en èpoques de cabal abundant el nivell freàtic topa amb la superfície i provoca que els prats i clapes de
vegetació de ribera s'inundin i es formin aiguamolls. Aquestes àrees inundades són drenades a través de canals
artificials de desguàs.
A la desembocadura i com a resultat de l'aportació de materials es forma un petit delta, de tipus arrodonit, d'uns 8
km2, malgrat que la seva extensió és molt variable a causa de les freqüents intrusions marines. Recentment, els
aportes del riu han disminuït a causa del poc cabal, ja que l'aigua és extreta amb finalitats industrials i agrícoles.
Aquest fet comporta que el poder erosiu del mar sigui més gran que la capacitat de sedimentar del riu i, en
conseqüència, el delta i les platges de Sant Susanna i Malgrat han entrat en regressió.
Edafologia
El massís del Montnegre i el Corredor està bàsicament format de sòls desenvolupats sobre materials granítics,
metasedimentaris i detrítics quaternaris. Es tracta principalment de sòls silícics per la poca presència de
carbonats a la zona.
El règim de temperatura dels sòls de la zona segons SSS (1975) és tèrmic a les zones més properes al litoral i
mèsic a les parts més muntanyoses. El règim d'humitat, segons SSS (1975), és xèric.
La textura moderadament grossa d'aquests sòls confereix una baixa capacitat de retenció d'aigua de drenatge
que
es
manifesta
amb
períodes
d'estrès
hídric
durant
l'estiu.
Els sòls dominants a la zona pertanyen als ordres entisòls, inceptisòls i alfisòls (SSS 1975-1989).
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a) Sòls desenvolupats sobre substrat granític
Els granitoides en molts punts presenten un elevat estat de meteorització de la seva part superficial, cosa que
dóna com a resultat la formació del sauló,
a partir del qual s'han format sòls
profunds i joves que han permès el
desenvolupament del recobriment boscós
de pins i alzines i la implantació, des
d'antic, de camps agrícoles, sobretot de
vinyes, oliveres, garrofers i avellaners. El
sauló ocupa una extensió majoritària i es
concentra principalment a les zones de
muntanya, als arenys (sorrals), a les valls
i a les planes. La roca fresca o poc
alterada també aflora en diversos indrets.
Els sòls desenvolupats sobre els
granitoides tenen una estructura simple i
estan poc edafitzats, presenten un perfil de tipus A-C, format per sauló i directament a sobre per una capa
d'acumulació de matèria orgànica. Aquests sòls són els que SSS (1975-1989) classifica dins de l'ordre dels
entisòls i, segons el règim d'humitat xèric, es defineixen dins del grup xerortents. Se situen principalment en les
zones de pendent on s'estableix una equilibri entre l'erosió i la creació de nou sòl. Aquest tipus de sòls són els
que corresponen als regosòls, segons la classificació de FAO (1974-1989).
En els llocs més planers i estables es donen processos d'edafització més favorables, la capacitat de concentrar
matèria orgànica és major i es desenvolupen sòls més evolucionats de perfil A-Bw-C, amb un horitzó estructural
Bw que mostra variacions estructurals i texturals com a conseqüència d'una moderada alteració. Aquests tipus de
sòls desenvolupen un horitzó càmbic (d'alteració) donant lloc a la formació de sòls de l'ordre inceptisòl, segons la
classificació SSS (1975-1989), concretament del grup xerochrepts, que corresponen als cambisols, segons la
classificació de FAO (1974-1989).
En les àrees de posicions geomorfològiques més estables es donen processos d'il·luviació d'argiles que percolen
i s'acumulen en horitzons inferiors, anomenats argílics (Bt). Aquests sòls desenvolupen un perfil del tipus A-BWBt-C i es classifiquen, segons SSS (1975-1989) dins de l'ordre alfisols i del subordre xeralfs, que es corresponen
amb els luvisols, segons FAO (1974-1989). Quan apareixen en vessants, poden erosionar-se parcialment de
manera que els horitzons argílics poden aparèixer en superfície.
b) Sòls desenvolupats sobre substrat metasedimentari
Entenem que el substrat metasedimentari és el format pel conjunt de roques metamòrfiques paleozoiques que
apareixen en forma de faixes a la zona. Aquestes roques apareixen a les zones de pendents més acusades i
amb un recobriment vegetal escàs, format per brolles més o menys arbrades. Sota aquestes condicions
ideològiques s'han desenvolupat sòls poc diferenciats i estructurats de perfil A-C-R, corresponents a xerortents.
En algunes fondalades els sòls poden estar més ben desenvolupats i ser del tipus Xerocrepts.
c) Sòls desenvolupats sobre substrat detrític quaternari
L'origen de bona part dels sediments detrítics quaternaris prové de la disgregació dels granitoides, pel que el sòl
que en deriva és molt semblant al que apareix sobre els substractes granítics. El perfil és poc evolucionat.
Predominen els Entisols amb un horitzó superficial cultivat de tipus Ap-C.
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Els sòls sobre materials al·luvials i col·luvials es troben a les bases dels pendents, als fons de les valls
i a les desembocadures de les rieres i a la Tordera, i a la major part de la plana del Maresme. Es tracta de
materials transportats, molt sorrencs, amb una lleugera tendència àcida i un baix contingut en matèria orgànica.
El perfil és poc evolucionat, malgrat s'hi puguin observar diverses capes de gruix i granulometria diferent.
Actualment, aquests sòls corresponen a la major part de les superfícies de conreu.
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Descripció de la proposta
El titular de l’activitat, BON OIL 24H, S.L., vol construir una Estació de Servei en autoservei 24h amb servei de
Cafeteria i Pàrquing-allotjament de camions, situada a rotonda d’enllaç de la C-32 amb la Carretera GI-600, del
Terme Municipal de Tordera (Barcelona).
En la construcció de la zona de benzinera en autoservei 24 hores, es proposa la instal·lació d’una zona de
respostatge de 3 illetes, a on s’instal·laran tres aparells dispensadors multiproducte per a gasoil i gasolina.
Juntament amb dos tancs soterrats de 60m³, que donaran subministrament a la instal·lació.
Tota la zona de subministrament estarà coberta per una marquesina de 195,00 m².
També comptarà amb un edifici de una sola planta que farà les funcions de Bar-Cafeteria i una Sala Tècnica per
la zona de benzinera.
En la construcció de la zona de pàrquing, es proposa la instal·lació d’un pàrquing amb vigilància 24 hores per a
camions, juntament amb un edifici que farà les funcions Motel i zona de dutxes. Tots aquests serveis seran
exclusius per els usuaris de la instal·lació.
L’accés i sortida a la nova activitat es realitzarà mitjançant un nou accés i sortida des de la Carretera Sant Daniel.
I també un nou carril d’espera-accés ubicat a Carretera de Sant Daniel, segons petició del Departament de
Carreteres de Girona.
Totes les noves instal·lacions estaran ubicades dins dels límits edificables de la parcel.la. I l’accés i sortida a els
serveis de l’activitat es realitzarà de manera fluida, no afectant a la circulació de les Carreteres lindanes a la
parcel.la.
S’adequarà la instal·lació a les normatives vigents, tant en matèria mediambiental com la nova normativa contra
incendis, CTE i petrolífera específica MI-IP-04.
Les aigües hidrocarburades recollides per la xarxa de sanejament de la zona de subministrament de carburants,
es tractaran mitjançant un decantador-separador d’hidrocarburs amb un flux de 3 l/s, finalitzant amb una arqueta
de mostres abans de ser abocades a xarxa de sanejament general.
Al no haver xarxa de sanejament municipal a la zona les aigües residuals-sanitàries de la zona del Bar-Cafeteria i
del Motel seran tractades mitjançant uns equips de Depuració d’aigües residuals-sanitàries. Un cop eliminats els
contaminants de les aigües per sota dels límits legals, es reintegren a les lleres fluvials en condicions de qualitat
òptimes, abocades en el medi mitjançant infiltració al terreny.
Impacte paisatgístic i criteris d’integració
Els efectes de les instal·lacions de l’activitat previstos sobre el medi físic, natural i socioeconòmic, són els
següents:
En la fase de construcció es consideren:
• Els moviments de terres necessaris per la preparació del terreny per la construcció de les instal·lacions
previstes.
• L’augment del trànsit de camions i altres vehicles auxiliars que puguin donar servei a la obra.
• Es tracta d’un impacte temporal molt localitzat, al trobar-se en una zona no urbanitzada.
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• Durant la construcció i gestió d’aquesta infraestructura, en compliment de l'obligació imposada per Reial
Decret 105/2008, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, es
complirà necessàriament tot el referent a l'estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
En fase d’explotació:
• Tal i com s’ha explicat a l’apartat de fragilitat paisatgística, l’impacte que produirà el funcionament de
l’activitat és del tot compatible amb el seu entorn.
• Els accessos previstos a l’activitat, es realitzaran des de una carretera ja existent.
• El nombre i tipus de vehicles que freqüentarà la zona serà el mateix que es dóna actualment per la
normal utilització de la infraestructura viaria.
• Els possibles efectes que es podrien derivar del fet de donar els serveis de subministrament de
carburants es
Respecte al medi ambient:
• Es controlaran i reduiran les emissions atmosfèriques i s’utilitzaran combustibles respectuosos amb el
medi ambient.
• Es farà una recollida selectiva de residus atenent a les Normes que siguin d’aplicació i es prendran les
mesures de seguretat adients davant la possibilitat de vessaments perillosos.
• Es garanteix el compliment dels requisits marcats per l’administració local respecte als corredors
ecològics associats a infraestructures lineals.
• Per tal de no alterar la permeabilitat del terreny de forma significativa, la superfície pavimentada serà
inferior al 10% de la totalitat de la parcel.la , restant la gran majoria de superfície en el seu estat actual,
no alterant l’actual vegetació i fauna de la zona.
Zones Activitat
Zona pavimentada – Estació de Servei
Zona verda 170 m²
Zona pavimentada – Pàrquing i allotjament de camions
Zona verda 360 m²
Superfície total asfaltada Àmbit d’actuació
(Total 8,59% de superfície pavimentada)
Superfície TOTAL sòl parcel·la (ref. Cadastral 08284A006000190000PR)

Superfície
2.330,80

m²

1.518,00

m²

3.848,80

m²

44.791,00

m²

Es pot veure un detall de la zona pavimentada al plànol EP.03 del conjunt de plànols adjunts.
• S'instal·laran sistemes de recuperació de vapors per evitar, durant els processos de càrrega o
descàrrega de gasolines, emanacions de vapors a l'atmosfera.
• Les mesures principals per evitar contaminar el subsòl de la instal·lació, i de les possibles aigües
subterrànies que puguin existir:
o Dipòsit de doble paret, acer-polièster reforçat amb fibra de vidre.
o Arquetes de descàrrega desplaçades antivessament.
o Arquetes de boca d’home estanques de polietilè i passa-murs, tapes de rodadura a la superfície
amb juntes totalment estanques
o Detecció de fugues a la doble càmera del tanc. El sistema utilitzat és el del buit intersticial del tanc
amb vacuòmetre.
o Equip de medició de tancs, amb monitor model TLS-2 i sondes Mag 2. Aquest equip controla els
nivells dels productes.
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o Pista formada per paviment resistent a la filtració dels hidrocarburs, i resistents al tràfic rodat per
evitar el deteriorament del mateix. El paviment serà de formigó fratassat de 21 cm d’espessor
armat amb malles mínim i acabat amb Sika.
o S’instal·larà Equip de tractament d’aigües (equip compacte de depuració), per les aigües residualssanitàries dels edificis de Cafeteria i Motel.
o S’instal·larà un equip de tractament d’aigües hidrocarburades i una arqueta de presa de mostres.
L’equip escollit està sobredimensionat en funció dels càlculs que s’han realitzat. Veure ubicació i
dimensions dels mateixos en els plànols de detall adjunt en el present projecte. Dit equip serà
netejat i mantingut per una empresa autoritzada per la Junta de Residus. Al començar els treballs,
dita empresa es responsabilitzarà de “les fulles de seguiment” i de complir amb els requeriments
establerts per el Decreto 93/99 sobre procediments de gestió de residus, encara que l’activitat de
Venta al detall de carburants per a l’automoció, per estar classificada dins el CCAE-2009 de la
següent forma: Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
subclasse 4730, no ha d’estar inscrita en el registre de “productors de residus industrials”.
o Al no haver xarxa de sanejament municipal a la zona les aigües residuals-sanitàries de la zona del
Bar-Cafeteria i del Motel seran tractades mitjançant uns equips de Depuració d’aigües residualssanitàries. Un cop eliminats els contaminants de les aigües per sota dels límits legals, es
reintegren a les lleres fluvials en condicions de qualitat òptimes, abocades en el medi mitjançant
infiltració al terreny. El buidatge i la neteja de l'equip es realitzarà semestralment.
Respecte al medi perceptual:
L'efecte produït en el paisatge per les construccions es veurà compensat la revegetació en la perifèria, tota
aquella que s’ha vist afectada per la construcció de l’activitat, així com el manteniment del paisatge agrícola
existent, el qual ha de ser una de les mesures principals a adoptar.
Respecte al medi social i econòmic:
Al ocupar solament el 13,39% de la superfície de la parcel.la i edificar ja en una zona de pas de vehicles que
careix de masses forestals significants, es procurarà la repoblació de tots els arbrats que puguin ser afectats per
la implantació de l’activitat. Proteixint així la flora i fauna de la zona, així com els camins existents a la zona.
Les instal·lacions previstes permetran cobrir les necessitats que es generen en aquest indret, nus de
comunicació viària, i pol d'atracció residencial i de públic que accedeix a les activitats comercials i platges veïnes.

24.-

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SOL NO URBANITZABLE
Construcció Estació de Servei a Tordera ________________________________________________

CONCLUSIÓ
En síntesi es considera que el Projecte d’Actuació Específica per a la construcció Estació de Servei en autoservei
24h amb servei de Cafeteria i Pàrquing-allotjament de camions tindrà en conjunt un impacte sobre el medi
qualificable com compatible.
El fet d’instal·lar l’Estació de servei i serveis complementaris, no suposarà cap alteració important en els valors
del paisatge del àrea periurbana de la població de Tordera.
Els volums edificats es compensaran amb la plantació de zones enjardinades, els vials per accedir-hi es
realitzaran des de una carretera ja existent i no implicarà cap canvi en el patró de comportament de la zona.
Els efectes sobre el medi natural seran d’efecte molt localitzat i la seva acció controlada i reduïda establint les
oportunes mesures correctores.
D'altra banda, des del punt de vista social i econòmic, aquest Projecte d’Actuació Específica suposarà la
consecució, dels objectius reconeguts per l'actual Pla General Municipal, per a una zona que dóna servei a la
població en un indret especialment capacitat per a fer-ho, per la seva ubicació en un nus de comunicacions i per
l'activitat econòmica i residencial que té lloc en l'entorn proper.

Tordera, Novembre 2018
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Normativa d’aplicació

1.- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
2.- Pla General d’Ordenació Urbana Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en data de 15 d’octubre de 2003.
3.- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
4.- Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya.
5.- Llei 12/1985 de 13 de juny d’espais naturals.
6.- Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
7.- Reial Decret 9/2008, d’11 de gener pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril.
8.- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.
9.- En motiu de l’aprovació del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció
de la legalitat urbanística, en la seva disposició final ha modificat el Decret 343/2006, de 19 de setembre, (pel
qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge) sobre les
condicions de l’emissió de l’informe d’impacte i integració paisatgística, no cal sol·licitar amb caràcter previ
informe a la comissió territorial d’urbanisme.
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PLÀNOLS

EP01. – SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT.
EP02. – PLANTA GENERAL ACTIVITAT.
EP03. - PLANTA DETALL – SUPERFÍCIES PAVIMENTADES.
EP04. - SECCIONS LONGITUDINALS I.
EP05. - SECCIONS LONGITUDINALS II.
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