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Ajuntament de Santa Oliva
1. - Objecte
L’objecte del present projecte és detallar les característiques de l’establiment,
maquinària i instal·lacions, així com l’activitat, justificant els mitjans tècnics de què es
disposen i les mesures correctores per al correcte desenvolupament d’una activitat de
de bar.

2. - Antecedents
L’establiment i les instal·lacions descrites en aquest projecte ja van ser objecte d’un
contracte privatiu per a realitzar una activitat de bar, i per tant, no es tracta d’una nova
activitat ni d’unes instal·lacions noves.
L’establiment, destinat a l’activitat de bar i ubicat al mig de la plaça d’Europa de Santa
Oliva, és una construcció de l’any 2006 destinada únicament a la cuina i la zona de
atenció al públic, per donar servei a les terrasses cobertes instal·lades als dos laterals.
L’activitat farà ús d’una edificació ubicada en la mateixa plaça, destinada al magatzem i
als banys.

3. - Dades

Nom

Ajuntament de Santa Oliva

CIF

P4314200I

Adreça

C. Josep Mª Jané, 19-21

Població

Santa Oliva (Baix Penedès)

C.P.

43710

Telèfon

977 679663

3.2. - Activitat
Nom

Bar municipal

Adreça

plaça Europa

C.P.

43710

Població

Santa Oliva (Baix Penedès)
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3.1. - Titular

Ajuntament de Santa Oliva
3.3. - Tècnic autor del projecte
El present projecte ha estat redactat per l’enginyer municipal de Santa Oliva:
David Infante Vegas

4. - Normativa i disposicions
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.
- Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats
econòmiques 2009 (CCAE-2009)
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis
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- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios

Ajuntament de Santa Oliva
5. - Compliment de la normativa urbanística
Planejament

POUM del municipi de Santa Oliva

Zonificació

Clau 3: Sistema d’espais lliures, subclau B: Espai lliure local.

Tipus de sol

Urbà

Usos

Es permeten usos d’esbarjo i gaudiment i la realització d’activitats de
caràcter públic.

6. - Dades de l’activitat
6.1. - Ubicació
Adreça

Plaça Europa

C.P.

43710

Població

Santa Oliva (Baix Penedès)

Coordenades

378762 4567827 i 378799 4567874 (ETRS89-31)

Núm. Cadastral

8880107CF7688B0001BH (parcel·la construïda sense divisió horitz.)

6.2. – Classificació de l’activitat

Activitat

Codi CCAE-2009

Grup de classificació

Establiments de begudes

5630

Bars, cafès, cerveseries

Restaurants i establiments de menjars

5610

Servei de menjars,
cafeteries.

6.3. – Organització de l’establiment
Dies de treball

Sense especificar

Horari laboral

Limitat a l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre

Treballadors

Sense especificar
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Les instal·lacions de la plaça Europa estaran destinades a una activitat de bar a través
d’un contracte per l’atorgament de l’ajuntament de Santa Oliva del seu ús privatiu.

Ajuntament de Santa Oliva
6.4. – Descripció de l’activitat
L’activitat principal és la de venda al detall de begudes acompanyades o no de tapes i
entrepans en la barra del bar o amb servei a les taules de les terrasses.

6.5. - Característiques i usos de l’edifici
Els dos edificis es distribueixen únicament en planta baixa.
L’accés de l’establiment destinat a bar (d’us privat per a treballadors) es realitza des de
l’espai exterior de la plaça. Igualment l’edificació destinada als serveis higiènics i a
magatzem té dos portes independents a l’espai exterior, dins de la plaça Europa.
Les cobertes no són transitables.

6.6. - Superficies
Superficies construïdes
Superfície Construïda

Bar

19,80 m2

Magatzem + lavabos

72,00 m2

Parcial

91,80 m2

Terrassa 1 (50%)

8,00 m2

Terrassa 2 (50%)

18,00 m2
Total

117,80 m2

Superficies útils:
Planta baixa:
Bar

18,24 m2

Magatzem

33,49 m2

Lavabos

24,49 m2
Total útil

Terrasses (52 m2 al 50%)

76,22 m2

26 m2
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Superficies

Ajuntament de Santa Oliva
7. - Classificació de les activitats
7.1. Classificació segons la Llei 20/2009
La classificació segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats és la següent:
Annex Llei 20/2009

No classificada

7.2. Classificació segons el Decret 112/2010
La classificació segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives és el següent:
Annex I Decret 112/2010

IV a.2 bar

7.3. Classificació segons la Llei 16/2015
La classificació segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica és la següent:
Activitat amb superfície construïda inferior a 500 m2 i amb un aforament inferior a 500
persones.
Annex II

7.4. - Classificació segons Real Decret 314/2006 (Codi tècnic de l’edificació)
Activitat

Classificació CTE

Bar

Pública concurrència (*)

7.5. - Classificació segons Llei 3/2010
La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis indica la necessitat o no d’informe
preceptiu:
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Annex Llei 16/2015

Ajuntament de Santa Oliva
Annex I

Classificació 3/2010

17

Establiments d’activitats recreatives o de pública
concurrència, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació

Informe
preceptiu
No

L’activitat no necessita informe preceptiu de la Generalitat al no superar els 500 m2 de
superfície ni superar l’aforament de 500 persones.

8. - Accessibilitat
Segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, el Decret 135/1995 de 24 de març, i per a
l’activitat indicada, els elements i recorreguts de les instal·lacions son accessibles, en el
cas de les terrasses però no accessibles en el cas dels serveis higiènics. No obstant, no
es realitzarà un canvi d’activitat ni es realitzaran obres.
Element

Accessibilitat

Terrasses

Accessibles

Serveis higiènics

No accessible

9. - Instal·lacions
9.1. - Energies elèctrica

Tipus Energia

Quantitat

Mesures d’estalvi

Energia elèctrica

25.000 kWh/a

NA

Dades de l’energia elèctrica:
Tipus d’energia

Energia elèctrica

Procedència

Xarxa de distribució

Empresa

Endesa

Potència màx. d’utilització

27.713 W

Sistema

Trifàsic - 400 V
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L’establiment només utilitza energia elèctrica.

Ajuntament de Santa Oliva
9.2. - Aigua
Subministrament d’aigua
L’edifici disposa de subministrament procedent de la xarxa municipal d’abastament i d’un
contracte amb l’Empresa d’Aigües Municipal.
Al límit de la parcel·la hi ha una arqueta soterrada amb la clau general a més dels
elements necessaris.
L’edifici disposa de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma
sostenible als equips instal·lats, als serveis higiènics i a la cuina, aportant els cabals
suficients pel seu funcionament, sense que es produeixin alteracions de les propietats
d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que contaminin la xarxa.
La instal·lació d’aigua és adequada per satisfer les necessitats sanitàries, higièniques i
de consum per al desenvolupament de l’activitat, i per tant, no necessitaran un
tractament previ.
Les instal·lacions que consumiran aigua seran únicament els sanitaris, es aixetes dels
serveis higiènics i la cuina, i per tant, el seu ús serà assimilable a un ús domèstic.
Procedència

Usos

Xarxa municipal
d’abastament

Ús sanitari assimilable
a domèstic

Consum
Diari (m3/d)

Anual (m3/a)

0,20

65

La xarxa d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici destinat a bar i dels lavabos
connectarà a la xarxa de clavegueram municipal.
Les aigües pluvials es condueixen fins al terra, ja que la zona no disposa de xarxa
independent de recollida d’aigües pluvials.

9.3. - Gas
La instal·lació no disposa de subministrament de gas natural ni gasoil. Tampoc
s’instal·larà gas butà a la cuina per a la cocció d’aliments.
Ús de fonts combustibles: Sí  No 

9.4. - Climatització i ventilació

No hi ha cap sistema de climatització i ventilació.
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Evacuació d’aigües

Ajuntament de Santa Oliva
No es considera necessari ja que les persones usuàries estaran ubicades en les
terrasses amb coberta ubicades en els laterals del bar.
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior:
- L’edificació destinada a bar disposa d’obertures en tres de les façanes (orientacions
nord, est i oest) que estaran obertes durant la realització de l’activitat.
- L’extractor de la cuina expulsen els fums de la cuina a coberta, generant una renovació
natural de l’aire interior.
- Els banys disposen d’obertures a l’exterior.
En quant a la climatització dels espais:
Tipus d’energia

Energia elèctrica

Potència nominal fred

No es disposa

Potència nominal calor

No es disposa

9.5. - Aigua Calenta Sanitaria
L’activitat disposarà d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària (ACS).

10. - Limitacions d’ús
10.1. Estudi acústic

Segons el mapa de capacitat acústica:
Ubicació

Zona de sensibilitat acústica

Plaça Europa

Sensibilitat acústica alta - Zona A

10.1.2. Valors límit d’immissió aplicables
Segons l’Annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos, la immissió sonora màxima aplicable a l'ambient
exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat són
les següents:
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10.1.1. Anàlisis de capacitat acústica del territori

Ajuntament de Santa Oliva
Zona de sensibilitat acústica A

Ld (7 h a 21h)

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial

55

Ld (21 h a 23h) Ld (23 h a 7h)
55

45

Ld, Le i Ln: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.

Ús de l’edifici
Habitatge o
residencial

Dependències

Ld (7 h a 21h) Ld (21 h a 23h)

Ld (23 h a 7h)

Habitacions d’estar

35

35

30

Dormitoris

30

30

25

Ld, Le i Ln: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.

10.1.3. Anàlisis acústica de l’activitat
No es preveuen emissions acústiques pel desenvolupament normal de l’activitat a
realitzar.
No es realitzarà cap tipus de actuació musical ni esdeveniment sense comunicar-lo
prèviament amb una antelació prèvia de 20 dies i sense disposar del permís exprés de
l’Ajuntament.
En tot cas es respectaran els límits establers en el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

10.2. Vibracions

No hi ha elements o instal·lacions que puguin provocar vibracions.
Tampoc hi ha elements fixats directament a l’estructura que puguin transmetre
vibracions a l’edifici o altres edificis.

10.3. Olors
No es preveuen olors que pugin afectar als edificis de l’entorn. L’edifici més proper està
a 26 metres del bar.
No hi ha edificacions a distàncies superiors a 20 metres, i per tant, no necessita una
alçada determinada.
No obstant, hauria d’estar a una alçada superior a un metre del punt més alt de la
coberta. Qualsevol modificació de la xemeneia comportarà adequar-se a aquest valor.
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Les dues edificacions (bar i magatzem i banys), estan aïllades de qualsevol altra
construcció.

Ajuntament de Santa Oliva
10.4. Pols, fums, vapor, etc.
No es preveuen pols pel desenvolupament de l’activitat. En quant a fums o vapor, seran
els procedents dels elements de cocció evacuats per la campana extractora fins a la
coberta.

11. - Afectació al Medi
No se’n preveuen que les activitats desenvolupades puguin afectar al medi ambient en
el desenvolupament normal de l’activitat.
Per tant, respecte a l’activitat que es desenvolupa, es pot afirmar que no afectarà en
absolut a la Sanitat Ambiental, ni serà potencialment contaminant del medi ambient, no
disposant de cap fonts dels contaminants relacionats a l'annex 1 de la Llei 34/2007, de
15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, ni trobant-se classificada
en cap dels apartats A, B i C de l’annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel
qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i
s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

12. - Matèries primeres i productes intermedis i finals

Matèria primera i
auxiliar

Descripció

Sistema d’emmagatzematge

Productes
alimentaris

Fruites i hortalisses preparades i
en conserva, olis i greixos vegetals
i animals, llet i productes làctics,
productes de molineria, productes
de fleca, pastes alimentaries,
crustacis i mol·luscos elaborats i
en conserva, carns i productes
càrnics, peix i altres productes
alimentaris.
CCPA-2014: diversos

L’emmagatzematge s’efectuarà
d’acord amb els requisits
higiènics i sanitaris.

Els productes intermedis i finals obtinguts en l’activitat s’indiquen a continuació:
Matèria primera i
auxiliar

Descripció

Sistema d’emmagatzematge

Aperitius,
entrepans, plats i
menjats

Producte final de restauració
CCPA-2014: 10.851
Plats i menjars preparats

L’emmagatzematge s’efectuarà
d’acord amb els requisits
higiènics i sanitaris.
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Les principals matèries primeres i auxiliars utilitzats en l’activitat són les següents:

Ajuntament de Santa Oliva
13. - Abocaments i residus
13.1. Abocaments d’aigües residuals
Les aigües residuals seran assimilables a aigües sanitàries, ja que només seran les
procedents de les aigües fecals, de neteja i de les piques situades al bar, i seran
abocades a la xarxa general de clavegueram del municipi.
L’activitat complirà amb les recomanacions i les indicacions esmentades a l’Ordenança
d’Us del Clavegueram vigent del municipi, i mentre no hi hagi ordenança, en tot cas es
complirà amb el reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals a la xarxa pública
de clavegueram del Consell Comarcal del Baix Penedès, no produint i evacuant cap
producte nociu.
Segons l’article 8 de classificació de les persones usuàries, els establiments que,
independentment del cabal dels seus abocaments, i en relació amb la Classificació
Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE93), aprovada pel Decret 97/1995, siguin
incardinables en la divisió i grups indicats, serà necessari sol·licitar permís d’abocament
d’aigües residuals al Consell Comarcal del Baix Penedès. Al no estar en cap dels grups
indicats, no es necessari aquest tràmit.

13.2. Residus
En la proximitat de la plaça Europa es disposa d’espais comunitaris per a contenidors,
d’acord amb el que disposa el DB HS 2.
Els olis generats seran gestionats per un gestor autoritzat.

A continuació es detallen els residus que es preveuen ser generats a l’establiment pel
normal desenvolupament de l’activitat.
Els residus no perillosos (NP) que es preveuen ser generats són el següents:
Codi CER

Descripció

Producció
anual

Recollida

200101

Paper i cartró

100 kg/any

Contenidor

200102

Vidre

700 kg/any

Contenidor

150102
150104
150105
150106

Envasos lleugers
(fracció residual
d’embalatges plàstic,
brics i llaunes)

150 kg/any

Contenidor

Gestió externa municipal
(rdeixalleriaecollida
selectiva)

200101

Productes neteja

1,5 kg/any

Contenidor

Gestió externa municipal
(recollida selectiva)

Destinació
Gestió externa municipal
(recollida selectiva)
Gestió externa municipal
(recollida selectiva)
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No es produeixen residus de tipus industrial.

Ajuntament de Santa Oliva
Residus
biodegradables de
cuines i restaurants
Mescles de residus
municipals

200108
200301

Olis i greixos
comestibles

200125

800 kg/any

Contenidor

500 kg/any

Contenidor

50 kg/any

Bidons de
PEAD o
metàl·lics

Gestió externa municipal
(recollida selectiva)
Gestió externa municipal
(recollida selectiva)
Gestor extern autoritzat
(vies R03/R01/D10) amb la
documentació: DI / albarà

En quant als residus perillosos es generarà el següent:
Codi CER

Descripció

Producció anual

Recollida

200121*

Fluorescents

1 unitats

Selectiva

Destinació
Deixalleria mòbil

*Aquest residu es produirà una única vegada per estar previst la substitució dels fluorescents per LED.

Els residus seran dipositats en contenidors de recollida selectiva.

14. – Sanitat
Servei de begudes:
Pica per a la neteja d’estris i mans amb aigua freda i calenta.
Sistema mecànic d’higienització de la vaixella.

Sí
-

Finestres, portes i obertures amb pantalles mosquiteres desmuntables
Superfícies de treball en nombre suficient
Sistema extractor, eficaç i suficient
Il·luminació protegida
Rentamans d’ús exclusiu i complert
Piques pel rentat d’aliments
Pica pel rentat d’estris i vaixella
Sistema mecànic d’higienització de vaixella i coberts
Espai o armari per productes tòxics i estris de neteja
Espai o armari per estris, vaixella i envasos
Recipient estanc i obertura no manual per les escombraries
Sistema de manteniment de menjars preparats amb lector de temperatures.
Menjars refrigerats amb duració inferior a 24 hores <9ºC.
Menjars refrigerats amb duració superior a 24 hores <5ºC
Menjars calents < 65ºC
Les tapes o entrepans elaborats i exposats al públic han d’estar protegits i en
condicions adequades de temperatura
Instal·lacions frigorífiques (refrigeradors i congeladors), en nombre suficient, amb
il·luminació protegida i amb termòmetre
Cas de compartir amb el públic, es requereix aixeta de tancament no manual.
Rentamans equipat correctament
Vàter aïllat de zona manipulació per un vestíbul

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 (Tarragona). Tel. 977679663. Fax: 977679507

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Codi Validació: 6J2NLTCWRYSTMWNRTKZRZEZQM | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 28

Servei de tapes o entrepans:

Ajuntament de Santa Oliva
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Ajuntament de Santa Oliva

ANNEX

PREVENCIÓ D'INCENDIS

Ajuntament de Santa Oliva
1. - Objecte del projecte
L'objecte d'aquest projecte és justificar el compliment de la normativa d'incendis que
afecta a l'activitat de l’activitat de bar.

2. - Antecedents
L’activitat de bar es portarà a terme en un edifici de titularitat municipal construït l’any
2006 destinat a funcionar com a bar, magatzem i lavabos per la empresa concessionària
del servei.
Ús de les instal·lacions
Edifici bar

Barra i cuina

Magatzem i lavabos

Magatzem de l’activitat i banys públics

•
•
•
•
•
•

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i els
seus documents bàsics.
Instrucció Tècnica Complementària SP-111 de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments: Condicions de seguretat en cas d’incendi en
els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran.
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal·lacions de protecció contra incendis.
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal·lacions de protecció contra incendis
Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries.

4. - Dades generals i situació
4.1. - Titular
Titular

Ajuntament de Santa Oliva

CIF

P4314200I

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 (Tarragona). Tel. 977679663. Fax: 977679507

Codi Validació: 6J2NLTCWRYSTMWNRTKZRZEZQM | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 28

3. - Normativa

Ajuntament de Santa Oliva
4.2. - Ubicació de l’activitat
Adreça

Plaça Europa

C.P.

43710

Població

Santa Oliva (Baix Penedès)

Coordenades

378762 4567827 i 378799 4567874 (ETRS89-31)

Núm. Cadastral

8880107CF7688B0001BH (parcel·la construïda sense divisió horitz.)

4.3. - Classificació del sòl
Urbà “Clau 3: Sistema d’espais lliures, subclau B: Espai lliure local.”.

Classificació del sòl

5. - Classificació
5.1. - Classificació segons Codi Tècnic de l’Edificació - SI
Normativa d’aplicació

Activitat

Classificació CTE SI

CTE

Bar

Pública concurrència

Normativa
d’aplicació

Annex

Classificació

Competència

Llei 3/2010

-

No inclòs

Municipal

6. - Característiques de l’establiment
6.1. - Configuració de l’establiment
Sector o àrea
d’incendi

Configuració de
l’establiment

Descripció

Bar

Edifici aïllat

L’establiment ocupa totalment un edifici aïllat

Magatzem i
lavabos

Edifici aïllat

L’establiment ocupa totalment un edifici aïllat

Ajuntament de Santa Oliva
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5.2. - Classificació segons Llei 3/2010

Ajuntament de Santa Oliva
6.2. - Superficies de l’establiment
Superficies totals

Construïda

Útil

Planta baixa

91,80 m2 *

76,22 m2 *

* Inclou bar, magatzem i lavabos

7. - Límits a l’extensió d’incendis
7.1. - Propagació interior
Activitat

Sector

Límit sector

Superfície

Compliment

Pública concurrència

Únic

2.500 m2

91,80 m2

Compleix

Delimitació

Nom

Exigit

Existent

Compliment

Sectors incendis

S1

EI 90

-

-

7.2. - Propagació exterior (respecte veïns)
No es d’aplicació ja que es tracten d’edificacions o construccions aïllades.

Segons la taula 3.1 de DB-SI 6 del CTE, la resistència exigida per a plantes sobre rasant
amb una alçada d’evacuació inferior a 15 metres, segons l’activitat que es du a terme,
és la següent:
Activitat

Exigit

Existent

Compliment

Pública concurrència

R90

-

-

7.4. - Locals de ric especial
No hi ha cap local de risc especial.

8. - Evacuació dels ocupants
Ajuntament de Santa Oliva
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7.3. - Resistència a l’estructura

Ajuntament de Santa Oliva
8.1. - Compatibilitat dels elements d’evacuació
L’activitat a realitzar a l’establiment serà la de bar.
Aplicant les fórmules del DB-SI3 taula 4.1 es calcula la capacitat dels mitjans
d’evacuació.
Portes i passos
Les portes i passos han de complir la següent expressió:
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
On
A = Amplada element
P = Número de persones que han de passar per l’element

Totes les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m.

8.2. - Càlcul de l’ocupació

S (m2)

Índex (m2/p)

Ocupació (p)

Zones de servei del bar

18,24

10

2

Magatzem

33,49

0

0

Lavabo

24,49

0

0

Ús

Ocupació

2

A més de les edificacions anteriors, l’activitat disposa de dos espais oberts destinats a
terrassa amb la següent ocupació màxima:
S (m2)

Índex (m2/p)

Ocupació (p)

Terrassa 1

16

1,5

11

Terrassa 2

36

1,5

24

Ocupació

35

Ús

Ajuntament de Santa Oliva
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L’ocupació de les edificacions que seran objecte de l’activitat (bar, lavabos i magatzem)
són les següents:

Ajuntament de Santa Oliva
8.3. - Alçada d’evacuació
Alçada d’evacuació

0 metres

8.4. - Número de sortides i longitud dels elements d’evacuació
Sortides
La distància màxima a la sortida des del punt ocupable més desfavorable, ha de ser:
Número de sortides

Número de sortides

Distància màxima (m)

Sortida xiringuito

1

25,00 metres

Sortida magatzem

1

25,00 metres

Sortida lavabos

1

25,00 metres

Longitud

Punt de partida

Sortida

Distància (m)

Recinte bar

Sortida general

9,50 metres

Recinte lavabos

Sortida única

8,50 metres

Recinte magatzem

Sortida única

12,00 metres

8.5. - Dimensionament dels elements d’evacuació
Aplicant les fórmules del DB-SI3 taula 4.1 es calcula la capacitat dels mitjans
d’evacuació.
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
On
A = Amplada element
P = Número de persones que han de passar per l’element

A = Amplada element
P = Número de persones que han de passar per l’element
Totes les portes tenen una amplada mínima de 0,80 metres.
Ajuntament de Santa Oliva
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Els recorregut de evacuació més desfavorable:

Ajuntament de Santa Oliva
En la següent taula es pot comprovar que les portes ubicades en les rutes d’evacuació
estan dimensionades per absorbir l’evacuació de totes les persones.
Sortida

Tipus
sortida

Ocupació
(p)

Amplada portes
existents (m)

Capacitat de portes i
passos existents (p)

Sortida bar

Local

2

0,8

160

Sortida lavabos

Local

0

0,8

160

Amplada  P / 200 = 2 / 200 = 0,01 metres, i per tant haurà de ser igual o superior a 0,8
metres.

8.6. - Protecció de les escales i vestíbuls d'independència
No s’aplica.

8.7. - Discontinuïtat en el paviment
No s’aplica.

8.8. - Seguretat en vers el ris d’impacte o atrapament
No s’aplica.

Senyalització
Element

Dimensions

Requerit

Instal·lació

Sortida

210 x 210 mm

Recintes S > 50 m2

No

Recorreguts

210 x 210 mm

Recintes P >100

No

Elements de protecció

210 x 210 mm

Equips protecció

Sí

Enllumenat d’emergència
Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència han de ser conformes a les especificacions
establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret
842/2002, de 2 d'agost, i en la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-28.
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8.9. - Senyalització i enllumenat d’emergència

Ajuntament de Santa Oliva

Instal·lació
Recorreguts

No

Recintes

Sí

8.10. - Espai exterior segur
L’espai exterior segur es considera aquell que davant de cada sortida d'edifici, té una
superfície d'almenys 0,5p m² dins de la zona delimitada amb un radi 0,1P metres de
distància des de la sortida d'edifici.
Ocupació

Smin = 0,5 ∙ P (m2)

Dmax = 0,1 ∙ P (m2)

2

1

0,2

No obstant, quan P no excedeixi de 50 persones, com en aquest cas, no es necessari
comprovar dita condició.
De totes maneres, totes les sortides donen a un espai exterior que es pot considerar
com segur.

9. - Instal·lacions contra incendis

Exigit

Normativa

Necessari

Instal·lat

Extintors

Cada 15 m

CTE DB-SI

Sí

Sí L<15 m

BIES

S > 500 m2

CTE DB-SI

No aplica

-

Columna seca

h > 24 m

CTE DB-SI

No aplica

-

Sistema d’alarma

P > 500

CTE DB-SI

No aplica

-

Sistema de detecció

S > 1.000

CTE DB-SI

No aplica

-

Hidrant exterior

h > 28 m

CTE DB-SI

No aplica

-
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En la següent taula es mostren les instal·lacions contra incendis necessàries segons la
normativa vigent per un local de pública concurrència i les existents als diferents edificis.

Ajuntament de Santa Oliva
Extintors
Els extintors estaran ubicats de tal manera que el recorregut des de qualsevol punt
d’evacuació, sigui inferior a 15 metres. Per tal de complir amb la distància màxima anirà
ubicat un al bar, un als lavabos i un altre al magatzem.
Segons indica els reglament de instal·lacions contra incendis (Real Decret 513/2017, de
22 de maig) els extintors estan situats sobre suports fixats a paraments verticals, de
manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm sobre el
terra. No obstant, com que els extintors són existents, i en el moment de la seva
col·locació era d’aplicació l’antic reglament d’instal·lacions contra incendis, l’alçada a la
que estan col·locats els extintors serà inferior a 1,70 metres sobre el terra.

Senyalització

Existent

Senyalització

Sí

Sí

BIES

-

-

Columna seca

-

-

Sistema d’alarma

-

-

Sistema de detecció

-

-

Hidrant exterior

-

-

Ascensor emergència

-

-

Extintors

10. - Accessibilitat bombers
10.1. - Condicions d’aproximació i entorn de l’edifici
Amplada mínima lliure > 3,5 m
Vial d’aproximació bombers

Alçada mínima lliure > 4,5 m
Capacitat portant del vial > 20 kN/m 2

Entorn de l’edifici

Alçada d’evacuació < 9 m
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En quant a la senyalització de les instal·lacions contra incendis:

Ajuntament de Santa Oliva

10.2. - Accessibilitat per façana
Dimensions > 0.8 m x 1,20 m
Forats de façana (SO)
Distància màxima eixos forats consecutius < 25 m

10.3. - Franges de protecció respecte el forest
Distància > 25 m
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