INFORME DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL SOLAR MUNICIPAL SITUAT A
L’AVINGUDA EUROPA 92

ANTECEDENTS
Mitjançant acord plenari de data 25 de febrer de 1982, l'Ajuntament de Gavà va adjudicar el
concurs convocat per contractar la concessió de l’ús i explotació de les instal·lacions existents
en un terrenys de propietat municipal ubicat en una pastilla de la franja de Parc urbà a la zona de
Gavamar, així com la construcció, ús i explotació d’un Bar en l’esmentat terreny, amb plena
subjecció al Plec de condicions aprovat per l'ajuntament.
En data 29 d’abril de 1982, la Comissió de Govern aprova l’expedient OP 16/1982 d’ampliació
de l’edifici de serveis existent
En data 6 de març de 1986, la Comissió de Govern aprova l’expedient OP 13/1986 d’ampliació
de l’edifici de local per a restaurant
En data 27 de febrer de 1992 (re 1316), la Comissió de Govern, atorga llicència d’obres (OP
17/1992) per a la construcció d’edifici de serveis amb una superfície construïda total de
866,44m2, mòduls de lavabos, un escenari i una caseta de venda
En data 27 de gener de 2004, la Comissió de Govern atorga llicència d’obres per la reforma
d’Àrea de Lleure Europa. La reforma, entre d’altres, consisteix en la construcció d’un edifici
nou per a cuina, l’ampliació de l’edifici de bar amb serveis higiènics i el cobriment amb lones
d’una terrassa.

DESCRIPCIÓ DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS
L’accés principal al solar de geometria rectangular es troba aproximadament en la seva meitat a
la façana de l’avinguda Europa coincidint amb la cruïlla del carrer de l’Ametlla, el primer que
trobem és l’edifici de bar-restaurant, la resta de construccions son un altre edifici de bar-venta i
barbacoa amb un escenari, i 3 nuclis formats per barbacoes – lavabos i dutxes. Aquestes construccions es reparteixen de manera bastant equidistant al llarg de tot el solar

Edifici 1: bar- restaurant i annex cuina barbacoa
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Edifici de planta rectangular de planta baixa construït en dues fases una primera de principis
dels anys vuitanta i una ampliació posterior de la segona meitat dels vuitanta, el sistema constructiu es de fonaments de formigó en massa i estructura metàl·lica per a pilars i encavallades de
coberta segons expedient d’obres, amb coberta inclinada metàl·lica, també existeix una edificació annexa de planta quadrada i de sistema constructiu de les mateixes característiques. Tot el
conjunt va ser objecte d’una reforma considerable als anys 2003 moment en que es van canviar
distribucions, instal·lacions i acabats
Els tancaments de façana de l’edifici inicial son de bloc de formigó revestits amb monocapa i
càmera interior de material ceràmic amb acabat d’enguixat i pintat pel que fa a l’ampliació el
material de tancament es pared de fàbrica ceràmica, amb acabat també de monocapa
Les divisions interiors son d’obra de ceràmic i els acabats enguixats i pintats o enrajolats en les
cambres humides i zona de cuina, els paviments son continus de resines sintètiques en el menjador, vestíbul , zona de bar i serveis en l’edifici principal, en l’annex de cuina barbacoa i magatzem és paviment ceràmic.
La fusteria exterior i interior és d’alumini i vidre o de vidre securit , la fusteria interior de banys
es de fusta natural envernissada.
En general les zones de cuina i magatzems hi ha cel ras de pvc registrable amb les llumeneres de
superfície i a la zones d’accés de clients trobem cel ras registrable tipus celenit amb les instal·lacions encastades
L’edifici de Bar-restaurant s’ordena en 4 sectors diferenciats:
Zona de bar i serveis clients, amb una superfície aproximada de 55 m2 útils allotja el bar i dotació de lavabos per a clients
Zona de cuina, és l’espai de treball intern i amb 180 m2 útils aproximats consta de cuina pròpiament, magatzems, càmeres de fred i per al personal vestuaris i serveis
Zona de restaurant, amb una superfície útil de 127 m2 compte amb una gran sala i dotació de
serveis per a clients, aquesta zona de menjador original presenta en la seva part frontal un menjador que tot i ser espai de terrassa presenta acabats i tancaments consolidats; amb una estructura metàl·lica de pilars i jàsseres aconseguix un espai diàfan de 10,5 x 23,3 m2 sense pilars cobert amb una estructura tensada de lones i tancament perimetral de fusteria d’alumini i vidre, el
paviment és de resines sintètiques com la resta de menjador i climatització i instal·lació d’enllumenat fixa.
Per últim trobem l’edifici annex de planta quadrada de cuina barbacoa de 65 m2 útils aproximadament que disposa d’una zona de terrassa per a taules exterior amb tendals de 130 m2 aprox
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Edifici 2 i escenari
Aquest segon edifici també és de planta rectangular i una sola planta construït a principis dels
anys 90 te un sistema constructiu d’estructura metàl·lica per a pilars i encavallades de coberta i
coberta inclinada metàl·lica.
Els tancaments perimetrals son de bloc de formigó vist i tancaments de tendals sintètics per a totes les zones de terrases cobertes les parets divisòries interiors son de material ceràmic i els acabats enguixats o arrebossats i pintats o i enrajolats en les cambres humides i zona de cuina, els
paviments son ceràmics, la fusteria exterior i interior és d’alumini i vidre
En general no hi ha cel ras i les instal·lacions estan motades vistes sobre l’estructura metàl·lica
de de coberta
Aquest edifici s’organitza en 4 àmbits:
Venta- Bar i cuina barbacoa, és la part de l’edifici de gestió interna on trobem en aproxidament
325. m2 la cuina, zona de cuina barbacoa, bar, zona de venta, magatzem, càmeres de fred, despatx de direcció i vestidors i serveis per als treballadors. El servei als clients està plantejat per
servir de tal manera que el client espera des de el exterior, a tal efecte el frontal de l’edifici i
com a prolongació de la coberta té una zona de visera metàl.lica de 2,5 m de volada
Terrasses cobertes, és la part més lleugera de l’edifici ja que es un ampli recinte de 277 m2
aprox amb 3 tancaments d’obra i coberta metàl·lica i una façana totalment oberta que es pot tancar amb un tendals sintètics
Mòduls de serveis son dos nuclis de dotació de serveis un a cada extrem de l’edificació
El conjunt també compte amb una zona d’escenari cobert i tancat a 2 vents de 65 m2 aprox de
sup de coberta.

Mòduls serveis i barbacoes
La instal·lació compte amb 3 recintes de dotació de serveis amb 12 waters cada un, un mòdul de
dutxes i una zona de barbacoes, el recinte de serveis tot i ser l’inicial dels anys vuitanta també
va ser reformat amb les obres de reforma de l'ony 2003, estan enrajolats amb gres ceràmic tan
en paviments com en revestiments, les fusteries son de fusta pintades i els aparells sanitaris i
aixetes també estan renovats.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
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Edifici 1
Les dependències destinades a clients presenten un estat de conservació adequat i una qualitat
d’acord als anys de construcció i remodelació, pel que fa als sistemes constructius de les edificacions es poden a similar a les de magatzems si bé amb la reforma posterior s’ha millorat la qualitat pel que fa a acabats i instal·lacions, caldria comprovar el grau de compliment pel que fa a
l’ús i a la seguretat així com la dotació de serveis en aplicar la normativa actual , el que podria
ocasionar la necessitat d’alguna adaptació. Pel que fa a les instal·lacions també caldria una revisió per adequar l’edifici a normativa actual.

Les dependències associades a la manipulació i magatzematge d’aliments com en l’apartat anterior s’haurien de revisar en quant a l’ús i seguretat i malgrat que s’hagin anat adaptant en actuacions de reforma caldria plantejar-les amb nous criteris i compliment de normativa vigent referent a salut pública i consum , pel que fa a les instal·lacions també caldria una revisió per adequar l’edifici en aquestes dependències a normativa actual

Les dependències associades a l’ús dels treballadors, serveis i vestuaris també haurien de ser revisades des del punt de vista de compliment d’ús, seguretat i instal·lacions i a la vegada dimensionar els espais aplicant la normativa referent a condicions d’espais laborals
Edifici 2
En general l’edifici presenta un estat molt precari i d’abandó, aparentment actualment no està en
ús més enllà de servir de magatzem. Difícilment cap de les estances complirà amb els requisits
de normativa actual tant d’edificació CTE, com de salut i consum, les instal·lacions tampoc
compliran amb cap normativa vigent
Mòduls serveis i barbacoes
Aquestes edificacions tot i haver estat reformades al 2003 sembla que només es va actuar a nivell d’acabats, la construcció com a estructura es de baixa qualitat i no presenta cap compliment
pel que fa a accessibilitat, malgrat ser uns serveis que es troben a la pineda podrien complir algun aspecte o facilitar l’accés a persones amb disminucions físiques
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L’equipament disposa de subministres de companyies adequat a les seves necessitats actuals,
l’adaptació a nous requeriments pot comportar la necessitat d’incrementar potències o cabals de
subministra amb la corresponent despesa associada o l’estudi de solucions de producció d’energia alternativa
S’emet el present informe als efectes oportuns.
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