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1. OBJECTE DEL PROJECTE: 
 
L'objecte d'aquest projecte és establir les condicions tècniques necessàries, d'acord amb la 
normativa que li és d'aplicació, per tal de poder  desenvolupar amb normalitat una activitat 
destinada a "Circuit de Motocrós i servei de Bar", a la Csrretera c-61, p.k. 15,700, finca “Can 
Pradell de Baix” de Vallgorguina, prèvia obtenció de la corresponent Llicència Ambiental emesa 
per l’organisme administratiu competent d’acord amb el règim de Llicència Ambiental i 
establiment de les mesures correctores que li sónd’aplicació. 
 
Les condicions tècniques necessàries per instal·lar i desenvolupar l'activitat en qüestió, vindran 
determinades per les disposicions legals d'obligat compliment, Lleis, Reglaments, Normes i 
Ordenances que es detallen a continuació i de les condicions particulars previstes per 
l'Ajuntament de Vallgorguina: 
 
 


ORMATIVA APLICABLE I DISPOSICIO
S LEGALS 
 

-. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
-. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 

i les activitats recreatives 
 
-. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives. 
 
-. RD 2413, de 20 de setembre: Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
-. RD 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
-. RD 2177/96, de 4 d'octubre: Normes Bàsiques de Subministrament d'aigua. 
 
-. Normes particulars aprovades pel Departament d'Indústria o el Ministeri d'Indústria, per a les 

instal·lacions interiors i/o receptores de les companyies subministradores d'energia elèctrica. 
 
-. Ordenança Municipal de Sorolls i de Vibracions. 
 
-. Ordenances Municipals que complementen a la normativa abans esmentada, adaptant el seu 

contingut a les necessitats pròpies del municipi en qüestió. 



VERA ENGINYERIA 
 

PROJECTE TÈCNIC ACTIVITAT "CIRCUIT DE MOTOCRÓS I BAR"  abril  de 2012 
MOTOCLUB SANT CELONI.  5/98 

2. TITULAR/PETICIO
ARI, RAÓ SOCIAL: 
 
Titular:    MOTOCLUB SANT CELONI. 

N.I.F.:     61023180. 
Domicili: Carretera C-61, p.k. 15,700, finca “Can Pradell de Baix”  

C.P. 08471. 
Població:   Vallgorguina. 
Província:   Barcelona. 
Telèfons:   937440008 
    629546117 

 
Representant:    Antoni Monrabà Barceló. 
 D.N.I.:    77529520Q 
Peticionari:    Ell mateix. 
 
3. SITUACIÓ DE L'ACTIVITAT, 
OTIFICACIO
S: 
 
L’emplaçament i locals a on es desenvolupa l’activitat en qüestió és: 
 

Emplaçament: Carretera C-61, p.k. 15,700, finca “Can Pradell de Baix”. 
Localitat:  Vallgorguina.   
 C.P.: 08471. 
Telèfon: 937440008. 
  629546117. 

  
Notificacions: 
   
 Apartat de Correos núm. 22. 
 Sant Celoni, 08470. 
 
4. A
TECEDE
TS: 
 
Al emplaçament a on es desenvolupa aquesta activitat de Circuit de Motocròs i servei de Bar, en 
terreny rústec, està ubicat en un edificis ja construïts, de P.B.+1 destinat actualment l’edifici 
principal de la finca rústica a Bar-Restaurant d’una altre titularitat inherent a aquest projecte, a 
on part de la planta baixa d’aquest edifici, es destina cm a magatzem i taller per petites 
reparacions de vehicles (motos) com a servei de l’activitat de motocròs, i a un edifici secundari 
ja construït també i propi de la finca, a la  planta baixa es desenvolupa el servei de bar pel circuit 
de motocròs i a la planta pis es la sala de reunions dels socis del club de motocròs. 
 
A banda de l'exposat al paràgraf anterior, no es té constància de cap antecedent significatiu 
d'especial menció. 
 
5. ACTIVITAT, CLASSIFICACIÓ DECIMAL I CARACTERÍSTIQUES 

URBA
ÍSTIQUES: 
 
El Sr. Antoni Monrabà Barceló, en nom i representació del MOTOCLUB SANT CELONI, vol 
legalitzar l'activitat de “CIRCUIT DE MOTOCRÓS AMB SERVEI DE BAR”. 
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Dades Urbanístiques: 
 
La zona a on es desenvoluparà l’activitat és zona rústica a on s’està desenvolupant un Pla 
Especial Urbanístic amb exp. administratiu núm. UDPH2012000042 per a la instal·lació d’un 
circuit de motocròs a la finca de Can Pradell de Baix al terme municipal de Vallgorguina. 
 
L’activitat que es desenvolupa consisteix en el desenvolupament propi de l’esport de motocròs 
en circuits específics per a tal finalitat, circuit 1 per ja iniciats i circuit 2 (amb dos circuits 
independents) per no iniciats i infantils, acompanyada aquesta activitat de servei de bar, sala de 
juntes dels socis i magatzem amb taller per petites reparacions de poca consideració. 
 
D’acord amb la classificació Catalana d'Activitats Empresarials CCAE, aquesta activitat es pot 
assimilar a la classificació decimal amb el número 92.623 corresponent a “Altres Activitats 
relacionades amb l’esport” i el 55.300 corresponent a "Restaurant ". 
 
D’acord amb la classificació Nacional d'Activitats Empresarials CNAE de l'any 1993, aquesta 
activitat té la classificació decimal amb el número 92.623 corresponent a “Otras Actividades 
relacionadas con el Deporte” i el 55.300 corresponent a "Restaurantes". 
 
D’acord amb la Llei 20/2009 de Protecció Ambiental i Control de les Activitats (LPACA), 
aquesta activitat queda inclossa en el Annex II amb el Codi 12.52 corresponent a “Pistes 

permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 5 

hectàrees”, com és el nostre cas. 
 
El desenvolupament de l’activitat està subjecte al procediment de Llicència Ambiental. 
 
Per tal de procedir a la legalització d'aquesta activitat existent, d’acord amb la Llei de 
Procediment Administratiu Comú (LPAC), aquesta documentació tècnica, juntament amb tota la 
resta de documentació necessària, es presentarà al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de 
Vallgorguina. 
 
6. CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL I CO
STRUCTIVES. 
 

6.1. MATERIALS CO
STRUCTIUS. 
 
EDIFICI BAR I SALA DE JUNTES: 
 
Aquest edifici és un edifici de P.B.+1 d’ús propi per aquesta activitat, totalment aïllat. 
 
EDIFICI MAGATZEM 1: 
 
Aquest local està en edifici compartit amb altre activitat i titularitat, concretament la de Bar-
Restaurant de la Masia principal de la que és titular i responsable MASVENSIL, S.L.. Es tracte 
d’un edifici de P.B.+1. 
 
La nostra activitat en aquest edifici, de magatzem i taller per petites reparacions que permetin 
continuar la pràctica amb normalitat i seguretat pels practicants del motocròs, sense haver de 
portar el vehicle a un taller especialitzat per una petita reparació de poca rellevància, ocupa part 
de la planta baixa d’aquest edifici. 
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Cal destacar que en aquesta planta baixa d’aquest edifici es troben ubicats els dipòsits i sistema 
de potabilització d’aigua per a les dues activitats existents a la finca. La titularitat i la 
responsabilitat d’aquesta instal·lació per potabilització és del Bar-Restaurant de MASVENSIL, 
S.L.. 
 
MAGATZEM 2: 
 
Es una petita edificació ja construïda i auxiliar d’obra que te la finalitat de ser un petit magatzem 
per a les eines de manteniment de la finca. 
 
CIRCUIT MOTOCRÒS 1: 
 
Es el circuit pels ja iniciats en aquest esport, la construcció del qual, es variable depenent de les 
necessites específiques del moment i de la demanda dels practicants, canviant i/o modificant 
d’emplaçament les rampes de salt i/o corbes. Constructivament parlant, és un circuit tancat al 
descobert, de terra, en el que es poden donar petits moviments de terra segons les necessitats. 
 
CIRCUIT MOTOCRÒS 2: 
 
Es el circuit per a no iniciats i infantils i, al igual que el circuit 1, la construcció d’aquest, es 
variable depenent de les necessites específiques del moment i de la demanda dels practicants, 
canviant i/o modificant d’emplaçament les rampes de salt i/o corbes. Constructivament parlant, 
és un circuit tancat al descobert, de terra, en el que es poden donar petits moviments de terra 
segons les necessitats. 
 
Cal destacar que actualment aquest circuit està dividit en dos circuits totalment independents. Un 
per a categoria infantil i altre per no iniciats de categories superiors i/o escalfament de iniciats. 
 
CASETA DE FERRO PER BOMBA AIGUA: 
 
Es tracte d’una caseta de ferra portàtil amb la única finalitat de tenir tancada i protegida la bomba 
de reg i contra incendis de l’activitat. 
 
 
ACCESSOS: 
 
L'accés al conjunt de la finca és directe des de la via pública e independent per la carretera C-61. 
 
Els accessos a les diferents dependències de la nostra activitat són independents tal i com es pot 
comprovar a la documentació gràfica adjunta. 
 
ESTRUCTURA: 
 
L’estructura vertical dels dos edificis està realitzada amb mamposteria de pedra i formigó, 
d’amplades variables tal i com es pot comprovar a la documentació adjunta. 
 
Els forjat és unidireccional, realitzat amb bigueta de fusta, de diàmetres variables. 
 
 
TANCAMENTS INTERIORS: 
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Els tancaments interiors dels local considerat, estan realitzats amb parets de peça ceràmica 
foradada de fàbrica de 15 (cm) d'amplada, de 10 (cm) i de 3 (cm), arrebossades en totes dues 
cares amb capa de guix o morter amb acabat corresponent pintat o enrajolat amb peça ceràmica 
d'1,5 (cm) de gruix. 
 
PAVIMENTS: 
 
El paviment dels locals considerats, és de terratzo continuo al bar i sala de juntes i de formigó als 
magatzems, llis, impermeables i antilliscant en tots els casos. 
 
El paviment dels circuits de motocròs serà de terra propi del terreny. 
 
REVESTIMENTS: 
 
Els paraments interiors del local tindran els següents revestiments i/o acabats: 
 

� Zona de Taules i Cadires: Aquesta zona estarà enguixada i pintada fins el sostre. 
� Zona Cuina: Aquesta zona esta alicatada amb plantxa d’acer inoxidable a la zona de 

cuina propiament dit i enrajolada la zona de la pica, amb peça ceràmica continua 
impermeable a la cara exposada i de fàcil neteja.  

� W.C.: Les parets d'aquest, estaran enrajolades fins el sostre, amb material continuo, 
llis, impermeable i de fàcil neteja. 

� Magatzem: Aquest estarà enguixat o arrebossat amb morter i pintat. 
 
Les parets de la resta del local, seran com a mínim enguixades amb 1,5 (cm) de guix i pintat. 
 
 
FUSTERIA I VIDRERIA: 
 
El conjunt de l'activitat disposa d’accessos independents a l’interior de les diferents 
dependències tancades, amb porta de fusteria metàl·lica amb vidre per a persones. 
 
La ventilació del local, es realitza mitjançant obertura al local de les portes d’accés i finistres que 
donen a les façanes dels edificis per entrada d'aire i sortida de manera natural. 
 

6.2. SUPERFÍCIES. 
 
La superfície total útil del local considerat, amb accessos i diferents dependències és de 
42.008,01 (m2), els quals es subdivideixen en les següents dependències i zones: 
 
 

DEPENDÈNCIA O ZONA SUPERFÍCIE 
(m2) 

Σ Parcial 
(m2) 

EDIFICI BAR I SALA JUNTES 
PLANTA BAIXA. BAR 

Zona de Bar. 33,20  

Zona de Recepció. 2,00  

Zona de Cuina. 13,76  

Escala Accés P.P.. 4,00  
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Vestuari. 7,72  

Dutxes. 5,27  
W.C. 1. 2,63  
W.C. 2. 2,63  
W.C. 3. 2,63  
W.C. 4. 2,63  
W.C. Adaptat. 4,23  
Accés descobert a W.C.’s 4,78  
Porxo cobert i no tancat. 43,60  

PLANTA PIS. SALA DE JUNTES SOCIS 
Sala reunions socis 50,82  
   

Sup. Coberta i Tancada   131,52 
Sup. Descoberta i Tancada  4,78 
Sup. Coberta i NO Tancada  43,60 

EDIFICI BAR MAGATZEM 1  
PLANTA BAIXA  

Zona Manteniment. 8,41  
Zona Aparcament. 42,54  
Zona Magatzem. 32,12  
Recanvis. 3,92  

Sup. Coberta i Tancada   86,97 
Sup. Descoberta i Tancada  0,0 
Sup. Coberta i NO Tancada  0,0 

CASETA DE FERRO BOMBA REC  
Caseta De Ferro portàtil. 15,00  

Sup. Coberta i Tancada   15,00 
MAGATZEM 2  

Magatzem 2. 8,58  
Sup. Coberta i Tancada   8,58 

CIRCUIT MOTOCRÓS 1 
Pista Circuit 11.209,84  
Zona d’Espera (Paddock) 3.474,94  
Zona no utilitzada. 12.778,13  

Sup. Descoberta  27.462,91 
CIRCUIT MOTOCRÓS 2 

Pista Circuit 5.746,88  
Zona d’Espera (Paddock) 870,31  
Zona no utilitzada. 7.637,46  

Sup. Descoberta  14.254,65 

SUPERFÍCIE TOTAL DESCOBERTA 41.722,34 (m2) 

SUPERFÍCIE TOTAL COBERTA I TANCADA  242,07 (m2) 

SUPERFICIE TOTAL COBERTA NO TANCADA 43,60 (m2) 

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL 42.008,01 (m2) 
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6.3. ACCESSOS. 
 
L’activitat disposa d’un accés compartit amb l’altra activitat que es desenvolupa a la finca de 
Bar-Restaurant des de la carretera C-61 per a vehicles amb una amplada útil superior a 3 (m), el 
qual, dona directament de la via pública. 
 
Cadascuna de les diferents dependències tancades que formen la nostra activitat, disposen del 
seu accés independent, amb portes verticals d’amplada útil igual o superior a 0,8 (m). 
 
 

6.4. VE
TILACIÓ. 
 
Totes les dependències tancades i cobertes l’activitat considerada disposaran de ventilació 
natural, suficient per tal de garantitzar les necessitats de cada zona en concret, que en el cas de la 
zona de taules i barra al bar serà una renovació mínima de 12 (l/s/m2) garantitzada de manera 
natural, als magatzem d’1 (l/s/m2) garantitzada de manera natural, al servei sanitari una 
ventilació de 10 (ren./h) de manera natural i a la zona de cuina de 2 (l/s/ m2) de manera natural. 
 

- Ventilació Zona Bar, Cuina, Recepció i Magatzems: Ventilació Natural. Donades 
les dimensions d’aquestes zones en quant a superfície total útil de 48,96 (m2), 
ubicades en planta baixa, amb una alçada de 3,41 (m),  tenim les següents 
prescripcions normatives: 

 
�ORMA U�E 100-011-91: D'acord amb aquesta, per les diferents zones de 
l’activitat en qüestió, estableix la següent ventilació mínima: 
 

Zona Cuina: 

 

Qrenovació = Renov. aire . Sútil a ren. = 2 (l/s/m2) . 13,76 (m2) = 27,52 (l/s) 
 
 

Qrenovació ≥ 99,07 (m3/h) 

 
 

 

Zona de taules i Recepció: 

 

Qrenovació = Renov. aire . Sútil a ren. = 12 (l/s/m2) . 35,2 (m2) = 70,4 (l/s) 
 
 

Qrenovació ≥ 253,44 (m3/h) 
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Magatzem 1: 

 
 
Qrenovació = Renov. aire . Sútil a ren. = 1 (l/s/m2) . 44,45 (m2) = 44,45 (l/s) 
 
 

Qrenovació ≥ 160,02 (m3/h) 

 
Magatzem 2: 

 
 
Qrenovació = Renov. aire . Sútil a ren. = 1 (l/s/m2) . 8,58 (m2) = 8,58 (l/s) 
 
 

Qrenovació ≥ 30,09 (m3/h) 

 
 

 
En el nostre cas, es disposaran els següents elements per tal de garantir la 
ventilació  necessària establerta: 
 

Zona Bar, Cuina i Recepció: 

� Ventilació natural per façana principal amb obertura practicable de la porta 
d’accès de 8,80 (m2) útils, tal i com estableix la norma UNE 100-011-91, amb 
un cabdal superior a 500 (m3/h). 

 
Zona de Magatzem 1: 
� Ventilació natural disponible a través de les diferents portes d’accés en 

diferents façanes, amb una superfície total útil per a ventilació de 8,8 (m2). 
 

Zona de Magatzem 2: 
� Ventilació natural disponible a través de la porta d’accés amb una superfície 

total útil per a ventilació de 1,76 (m2). 
 

Cal destacar que al magatzems no se disposaran productes que puguin emetre 
olors en condicions normals de magatzematge. Tots els productes seran 
convenientment embassats. 
 
Observem que amb la superfície total útil destinada a entrada d'aire assolim les 
mínimes requerides per la establerta a la norma UNE 100-011-91. 

 
- Ventilació Servei Sanitari: Ventilació Natural. Realitzarem una ventilació mínima 

de 10 (ren./h) en aquesta zona. 
 

En el nostre cas, necessitarem una ventilació mínima de: 
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W.C. 1, 2, 3 i 4: 
 

VTotal a vent. = 6,86 (m3) 
 

Qmín. = 10 (ren/h) . 6,86 (m3) = 68,6 (m3/h) 
 

 
W.C. Adaptat: 
 

VTotal a vent. = 11,04 (m3) 
 

Qmín. = 10 (ren/h) . 11,04 (m3) = 110,4 (m3/h) 
 
 
Disposarem de obertures permanents de superfície mínima útil de 0,14 (m2) a les 
portes d’accés dels diferents serveis sanitaris, a les parts altes d’aquestes per tal 
d’assolir la mínima renovació necessària. 
 

- Ventilació Sala Reunions: Ventilació Natural. Realitzarem una ventilació mínima de 
5 (l/s/m2) en aquesta zona. 

 
En el nostre cas, necessitarem una ventilació mínima de: 
 

W.C. 1, 2, 3 i 4: 
 

 
STotal a vent. = 50,82 (m2) 

 
Qmín. = 5 (l/s/m2) . 50,82 (m2) = 914,76 (m3/h) 

 
Disposarem de obertura practicable per finestres en diferents façanes amb superfície 
mínima útil de 3,85 (m2) per tal de garantir la mínima renovació necessària. 
 
 

6.5. CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ. 
 

El local disposarà de climatització per hivern, mitjançant radiador elèctric nomès a la sala de 

reunions. 

 

Els serveis sanitaris seran ventilats de manera natural i suficient per tal de garantir les 10 ren./h 

requerides, els qual, no seran climatitzats. 

 

Es disposarà de termostat d’ambient amb regulació de doble contacte el qual comandarà l’aparell 

elèctric en qüestió. 

 
6.6 SERVEIS SA
ITARIS. 
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El local objecte disposa de cinc serveis sanitaris dels quals, un és adaptat, a més de disposar de 
vestidor i quatre dutxes, tal i com es pot comprovar a la documentació gràfica. 
 
7. MATÈRIES PRIMERES. PRODUCTES FI
ALS. 
 

7.1. PROCÉS PRODUCTIU. 
 
No hi ha procés productiu com a tal en el local en qüestió, per tractar-se d'un local destinat a la 
pràctica de motocròs amb servei de bar. 
 
No obstant l'expressat en el punt anterior, si que podem parlar d'un procés de pràctica, el qual, es 
puntualitza a continuació. 
 
L’activitat principal a desenvolupar és la pràctica del motocròs a nivell iniciar o no i en les 
categories de infantil i amateur. 
 
L’horari de funcionament serà horari sempre diürn, en hivern de 9h a 17h i a l’estiu de 9h a 19h. 
 
Els practicants d’aquest sport, socis o no socis del club, poden realitzar les pràctiques d’aquest 
contractant “tandes” (grup de voltes als diferents circuits depenent del nivell i la edat del 
practicant) i en acabar aquestes, si els practicants ho dessitgen amb o sense els acompanyats, 
poden fer servir el servei del bar. A més, l’activitat disposa del servei de petit taller per 
reparacions senzillats de poca entitat per si al participant se li trenca alguna peça del vehicle que 
és de fàcil reparació però que l’impediria de gaudir de les seves tandes contractades. 
 
Com a Motoclub, l’activitat disposa d’una dependència destinada a Sala de Juntes dels socis. 
 

7.2. MATÈRIES PRIMERES, EMBALATGES, PRODUCCIÓ 
A
UAL. 

 
 
Aquesta activitat no consumeix matèries primeres, ni disposa d'una producció com a tal. 
 
No obstant això la previsió de materials i consumibles és la següent: 
 
 

� Begudes alcohòliques >40º:       30 (l/anuals). 
� Begudes no alcohòliques:     5.000 (l/anuals). 
� Menjar:        1.500 (kg/anuals). 
� Oli:        100 (l/anuals). 
� Aigua:        250 (m3/anuals). 

 
 
En quant als embalatges, aquests seran els normalment utilitzats pels subministradors dels 
productes pel desenvolupament d’aquesta activitat, i que són plàstic, cartró i envasos, amb un 
consum anual ponderat, no retornable com s'indica a continuació: 
 

- Plàstic:     80 (kg/any). 
- Cartró:     70 (kg/any). 
- Envasos:     50 (kg/any). 
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- Vidre:           1.500 (kg/any). 
 

7.3. EMMAGATZEMATGE MÀXIM. 
 
L’emmagatzematge màxim previst dels diferents materials desenvolupant amb normalitat 
l'activitat és l'anteriorment descrit: 
 
 Edifici de Bar, Cuina i Sala de Reunions: 
 

� Begudes alcohòliques >40º:    30 (l). 
� Begudes no alcohòliques:      400 (l). 
� Menjar:        250 (kg). 
� Olis:       40 (l). 
� Paper i Cartró:    150 (kg). 
� Fusta:     400 (kg). 
� Plàstic:       15 (kg). 

 
Magatzem 1: 

 
� Quacs:     2 ut. 
� Motos (motocròs):   4 ut. 
� Oli vehicle:    40 (l). 
� Fusta:     150 (kg). 
� Paper Cartró:    20 (kg). 
� Plàstic:     10 (kg). 
� Neumàtics:    80 (kg). 

 
Magatzem 2: 

 
� Benzina:     15 (l). 

 
 
8. I
STAL·LACIO
S. 
 

8.1. RELACIÓ MAQUI
ÀRIA. 
 
La relació de maquinària i potència d'aquesta per tal de desenvolupar l'activitat projectada, és la 
que se indica a continuació: 
 

CONCEPTE QUANTITAT POT. 
ELÈCTR. POT. MECÀN. 

Moto Bomba per reg  1 - 4 (CV) 
Generador elèctric A.C.S. (500 (l)) 1 2,50 (kW)  
Pantalla Plana TV. 1 0,25 (kW)  
Nevera tipus Domèstic 2 0,30 (kW)  
Cuina a gas propà. 1 - - 
Nevera Congelació 1 0,45 (kW)  
Cafetera elèctrica 1 2,20 (kW)  
Frigorífic boteller 1 0,70 (kW)  
Molinet de cafè 1 1,10 (kW)  
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Campana extractora 1 0,75 (kW)  
Frigorífic boteller. 1 0,50 (kW)  
Ordinador tipus PC 1 0,25 (kW)  
Caixa registradora 1 0,03 (kW)  
Telèfon sobretaula 1 0,015 (kW)  
Esmoladora elèctrica 1 0,75 (kW)  
Trepant portàtil 2 1,20 (kW)  
Compressor aire portàtil 1 1,50 (kW)  

TOTAL 9,81 (kW) 4 (CV) 
POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL EN MAQUINÀRIA 8,75 (kW) 

POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL EN ALTRES 5,245 (kW) 
POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL  13,995 (kW) 

 
 
La maquinària i equips indicats a la memòria en quant a potència i característiques generals o 
equivalents seran els instal·lats. Pel canvi per desús d'aquesta relació de maquinària, especial 
interès tindran aquells models existent que tendeixin a millorar les mesures de protecció i 
seguretat així com la prevenció de possibles molèsties als veïns. 
 
La situació de la maquinària figura a la documentació gràfica presentada. 
 

8.2. IL·LUMI
ACIÓ. 
 
El local disposa de llum natural a través d’obertures a l’exterior per les façanes dels edificis, a 
banda que l’activitat de la pràctica del motocròs es relitza exclusivament durant el dia amb llum 
diürna, no obstant això, i donada l’activitat de bar i sala de juntes i magatzems que es 
desenvolupen, aquestes s'ha de completar amb llum artificial segons es pot veure a la 
documentació gràfica. 
 
Els nivells lumínics seran els adequats i recomanats per tal de garantir que les condicions pel 
desenvolupament de l'activitat objecte siguin les més segures i adequades possibles. 
 
Les lluminàries seran instal·lades de manera que no produeixin enlluernament. 
 
En relació al factor d'uniformitat, el mínim previst és de 0,5. 
 
Les diferents dependències disposen d'enllumenat d'emergència i senyalització, instal·lat a prop 
dels accessos de sortida i al llarg dels recorreguts per evacuació de les diferents dependències 
objecte del projecte, per tal de permetre seguir correctament l'itinerari de sortida fins a espai 
exterior segur en cas de necessitat. En cas de tall de subministrament elèctric, fallida de la 
instal·lació elèctrica interior receptora o que la tensió nominal d'alimentació baixi per sota del 
70%. La instal·lació de les mateixes és tal i com s'indica a la Instrucció Tècnica Complementària 
ITC BT 028 essent aquest enllumenat d'emergència, seguretat i evacuació d'acord amb l'establert 
a l'esmentada instrucció. L'autonomia d'aquests equips serà com a mínim d'una hora i la seva 
potència no inferior a 300 (lm). 
 
La potència elèctrica total instal·lada destinada a il·luminació és de 1,03 (kW). 
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8.3. 
ECESSITATS ELÈCTRIQUES. 
 
Tota la instal·lació elèctrica està realitzada, salvo defecte ocult, d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat l’any de 1973, i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries per a la seva aplicació, doncs aquesta instal·lació no ha sigut modificada i/o 
ampliada en potència. 
 
CAIGUDES DE TENSIÓ: 
 
La caiguda de tensió no excedirà en cap cas el 3% de la nominal a l'origen de la instal·lació per 
aparells destinats a il·luminació i del 5% per la resta de receptors. 
 
POSADA A TERRA: 
 
La mesura omhica a terra serà tal que no permetrà una tensió diferencial superior a 24 (V) entre 
ella i totes les parts metàl·liques susceptibles de contacte, les quals, estaran aïllades 
convenientment i/o connectades a terra. 
 
PROTECCIONS CONTRA CONTACTES DIRECTES: 
 
Els conductors tindran un aïllament elèctric mínim de 750 (V), instal·lats de manera convenient 
de manera que no siguin accessibles, realitzant una protecció per fora d'abast per allunyament de 
les persones en general tant si són instal·lats de manera superficial (amb canaleta) o encastats 
(amb tub). 
 
Els dispositius de comandament, protecció i distribució de la instal·lació elèctrica, són instal·lats 
en armari adient, a prop de la porta d'accés al local, essent de materials no inflamables i amb 
indicació de cada element sobre el circuit en el que actua. 
 
PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES: 
 
Per aquesta protecció, hi ha instal·lat interruptors de corrent diferencial, adients, i que són de 
sensibilitat adequada, 30 (mA). 
 
PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS: 
 
Per aquest tipus de protecció, són instal·lats els dispositius de tall automàtic del tipus tèrmic, 
adequats als diferents consums de les línies a protegir, ICPm i PIA's. 
 
CO
SUM: 
 
El consum energètic elèctric ocasionat per l'activitat es considera bastant constant al llarg de la 
dia durant 365 dies l'any. 
 

Consum energètic mig = 2,0 (kW/h) x 8 (h/dia) x 335 (dies/any) = 5.360 (Kwh anuals) 
 

8.4. I
STAL·LACIÓ AIGUA SA
ITÀRIA. 
 
La instal·lació interior d'aigua d'aquest local, es regirà per les Normes Bàsiques de Instal·lacions 
Interiors d'Aigua, totes elles publicades pel Ministeri d'Indústria. 
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El subministrament d'aigua potable es realitzarà per acord entre les parts des de els acumuladors 
d’aigua potabla que disposa l’activitat adjunta de Bar-Restaurant i que desenvolupa actualment 
MASVENSIL, S.L.. 
 
Els cabals previstos son: 
 

• Serveis Sanitari, dutxes  i Zona Cuina: 
5 Pica:  0,2 (l/s) 
4 Inodor:  0,2 (l/s) 
4 dutxes: 0,2 (l/s) 
 

Consum total simultani = 2,6 (l/s). 
 
Consum anual previst: 300,0 (m3/anual). 

 
9. MESURES SA
ITÀRIES 
 
GENERALS: 
 
Es realitzarà de manera diària el neteja del terra, mobiliari i maquinària, la qual, serà realitzada 
pel personal que desenvolupi l'activitat. 
 
Les superfícies destinades a treball o contacte, es mantindran en tot moment en perfecte estat de 
netedat, per lo que seran de superfícies llises, continues, impermeables i de fàcil neteja. 
 
Tant les parets con els sostres de les diferents dependències es mantindran igualment en perfecte 
estat de conservació i neteja. 
 
PARTICULARS: 
 

• Zona Cuina: Es mantindrà en tot moment en perfecte estat de netedat, tant el terra, 
parets com superfícies de treball, les quals seran de materials llisos, continus, 
impermeables i de fàcil neteja. Les superfícies de treball seran preferentment d’acer 
inoxidable. Es disposarà de dosificador de sabor per a les mans i eixugamans d’un 
únic ús. 

• Zones de pas: Els acabats seran de pintura plàstica, i es mantindran nets en tot 
moment. Totes aquestes superfícies seran netejades amb la periodicitat adient. 

• Sanitaris: Disposarà del corresponent inodor i pica, amb descàrrega automàtica el 
primer, rentamans amb sistema de dosificació i amb tovalloles de paper d'un únic ús o 
bé assecador per aire calent, les superfícies de les parets estaran enrajolades fins a 1,5 
(m) d'alçada com a mínim, i la resta pintada amb pintura plàstica, mantenint especial 
cura per aquestes parets en tot moment, per tal que romanguin en perfecte estat de 
netedat. 

 
10. EDIFICIS D'ÚS PÚBLIC. 
 
En el radi de 100 (m) de l'activitat es desconeix l'existència d'algun edifici d'ús públic. 
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11. PERSO
AL. 
 
El personal previst per desenvolupar amb normalitat l'activitat és de 4 trebajadors/res. 
 
12. MESURES DE SEGURETAT. 
 
Per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions, aquestes estaran sempre sota la vigilància i 
control del personal responsable de l'activitat, en especial pel que fa als circuits de motocròs per 
tal de prevenir possibles accidents dels usuaris, així com pel personal de les empreses 
contractades com a responsables del manteniment, d'acord a la normativa d'obligat compliment 
vigent, com és el cas de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i de instal·lacions per prevenció 
d'incendis. 
 
Es realitzaran operacions periòdiques de manteniment a les màquines i mecanismes d'aquestes 
per tal de garantir el seu correcte funcionament, així com les revisions periòdiques d'obligat 
compliment de totes aquelles instal·lacions que ho requereixin. 
 
Les parts de les màquines en les que existeixi elements mecànics agressius i els treballadors 
realitzin operacions, disposaran de elements de protecció eficaços, com cubetes, pantalles o 
baranes. 
 
PROTECCIÓ DEL PERSONAL: 
 
D'acord amb les característiques de l'activitat, s'adoptaran els següents medis de protecció 
personal: 
 
Roba de treball: Serà facilitada als treballadors per l'empresa, i serà d'ús obligatori. Complirà 
amb els següents requeriments: 
 

- Serà de teixit lleuger i flexible, impermeable a les zones de peto fins els genolls de 
color a determinar, preferentment blanc, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i 
adequada a les condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 

- S'ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat de 
moviments. 

 
Protecció de les extremitats superiors: Les proteccions de mans, avantbraços i braços es farà 
mitjançant guants, mànigues i/o manguets també impermeables, seleccionats en cada cas per 
prevenir els riscos existents i per tal d'evitar la dificultat de moviments del treballador. 
 
Protecció pels peus: El personal que desenvolupi la seva activitat laboral al magatzem, portarà 
en tot moment calçat adequat, amb puntera de ferro per prevenir cops i atrapaments dels peus per 
materials i/o maquinària. 
 
Enllumenat d'Emergència: Hi ha instal·lat enllumenat d'emergència i senyalització, mitjançant 
equips autònoms que utilitzaran el subministrament elèctric exterior per a la càrrega de la bateria, 
capaços de mantenir una intensitat de 5 (lux) com a mínim durant una hora. El seu número i 
ubicació és com queda expressat a la documentació gràfica adjunta i situats fonamentalment a 
l'eix dels passos, portes d'accés i evacuació. 
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Proteccions Ús Pistes Motocròs: Per l’utilització normal de les pistes de motocròs, serà 
obligatori l’ús de casc, guants i botes adequades com a mínim, recomenant-se als usuaris la 
utilització d’altres proteccions específiques per extremitats, coll i esquena. 
 
VENTILACIÓ: 
 
La ventilació serà la suficient, tal i com queda indicat per tal de garantir una ventilació mínima 
del local segons les seves diferents dependències, veure apartat corresponent. 
 
INCENDIS: 
 
Tot el referent a les mesures de seguretat sobre prevenció d'incendis s'ha detallat més 
àmpliament a l'Annex I "PROTECCIONS CONTRA INCENDIS". 
 
13. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒ
IQUES: 
 
Aquesta activitat de Circuit de Motocròs amb servei de bar amb aforament màxim definit en 
aquest projecte de 18 (persones) el bar, per la qual cosa i d'acord amb l'Annex 2 del Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat 
per a Catalunya, per ser aquest una activitat destinada a circuit de motocròs amb servei de Bar 
amb aforament inferior a 50 (persones),  
O li és d’aplicació. 
 
No obstant això, l’activitat disposa d’un servei sanitari adaptat. 
 
PRESSUPOST: 
 
Adequació i actuacions necessàries al local per tal de poder desenvolupar amb normalitat i 
seguretat l'activitat. 
 
Instal·lació elèctrica:                     100,00 (€). 
Instal·lació aigua potable:                        0,00 (€). 
Instal·lació antiincendis:                       150,00 (€). 
Mobiliari:                          0,00 (€). 
Maquinària:                        0,00 (€). 
 
  TOTAL                  250,00 (€). 
 
El valor total de les instal·lacions és de DOS CE
TS CI
CUA
TA EUROS (250,00 (€)). 
 
14. CO
CLUSIÓ: 
 
D’acord amb tot l'exposat anteriorment i a criteri i judici del facultatiu que subscriu, el 
desenvolupament de l’activitat en qüestió, així com les mesures de prevenció i protecció 
adoptades, aquesta activitat reuneix les suficients condicions conforme a la normativa vigent per 
la seva legalització davant l'administració pública competent. Comprometent-se el sol·licitant a 
complir amb tots els requeriments expressats al present projecte tècnic, documentació gràfica 
adjunta, així com les imposades per l'Ajuntament de Vallgorguina i demès administracions 
competents. 
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Tant el sol·licitant con el redactor facultatiu del present projecte tècnic, es troben a disposició 
dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Vallgorguina, per tal d'aclarir i/o 
complementar, si s'estima necessari, la present documentació. 
 
Així mateix, el sol·licitant estima haver especificat suficientment al redactor, els detalls de 
l'activitat que vol legalitzar, responsabilitzant-se total i personalment de la seva veracitat, i per tal 
efecte es signa i rubrica la present. 
 
Sant Quirze del Vallès, abril de 2012. 
El sol·licitant        El facultatiu 
 
 
 
 
 
 
 
MOTOCLUB SANT CELONI.     Pere Vera Martinez 
AntoniMonrabà Barceló      Enginyer Tècnic Industrial 
         Col·legiat núm. 12.488 
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I.1. ASPECTES GE
ERALS: 
 
ÚS: 
 
El MOTOCLUB DE SANT CELONI, i en el seu nom i representació el President Sr. Antoni 
Monrabà Barceló, es dedicarà a desenvolupant l’activitat principal de Circuit de Motocròs amb 
servei de bar, en espai descobert i cobert, essent necessari una superfície mínima per tal de poder 
realitzar aquesta, tal i com s'especifica a la documentació gràfica, zona d’accés a la finca i 
diferents dependències, zona de taules i cadires, zona de barra, zona de magatzematge, zona de 
cuina i serveis sanitaris, sala de juntes i pistes de motocròs amb els seus accessos. 
 
En cap moment aquest local serà utilitzat per altres persones amb altres finalitats que 
l’exclusivament esmentat anteriorment, per tractar-se d’un ús propi del sol·licitant. 
 
SUPERFÍCIE: 
 
La superfície total coberta objecte d’aquest estudi de protecció contra incendis, ocupada per 
l’activitat és de 218,49 (m2) útils, repartits en P.B. i P.P. en  dos edificis existents, els quals es 
destinen a les següents dependències i/o zones: 
 

DEPENDÈNCIA O ZONA SUPERFÍCIE 
(m2) 

Σ Parcial 
(m2) 

EDIFICI BAR I SALA DE REUNIONS 
Zona de Bar 33,20  

Zona de recepció 2,00  

Zona de Cuina 13,76  

Escala d’accés a P.P. 4,00  

Vestuari 7,72  

W.C. 1 2,63  
W.C. 2 2,63  
W.C. 3 2,63  
W.C. 4 2,63  
W.C. Adaptat 4,23  
Sala de Reunions Socis 50,82  

TOTAL PARCIAL EDIFICI 126,25 
EDIFICI MAGATZEM 1 (ÚS COMPARTIT AMB ALTRA ACTIVITAT)  

Zona Manteniment 8,41  
Zona Aparcament 42,54  
Zona Magatzem 32,12  
Recanvis 3,92  

TOTAL PARCIAL EDIFICI 86,99 

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL COBERTA 213,24 (m 2) 

 
No són considerats en aquest estudi la caseta prefabricada de ferro perla motobomba de reg i la 
caseta d’obra de magatzem 2 per la seva escassa rellevància tècnica en el conjunt. 
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ORMATIVA DE PREVE
CIÓ QUE LI ÉS D'APLICACIÓ: 
 
Per a l'activitat que es desenvolupa, la qual es realitzarà a interior d'edifici destinat a ús principal 
comercial, li serà d'aplicació El Codi Tècnic per a l’Edificació, aprovat per Real Decreto 
314/2006, de 17 de març, i en concret el Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’Incendi, el 
Decret 241/94, de 26 de juliol sobre les Condicions Urbanístiques i de Protecció Contra Incendis 
i el Reglament d'Instal·lacions de protecció Contra Incendis (RIPCI). 
 
I.2. PROPAGACIÓ I
TERIOR: 
 

I.2.1 COMPARTIME
TACIÓ E
 SECTORS D’I
C
DI: 
 
D’acord amb la Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi per l’ús que ens 
ocupa de magatzem i assimilable a comercial el de bar, la superfície construïda màxima per 
aquest ús per a cada sector d’incendi, no pot sobrepassar els 2.500 (m2). 
 
Donat que les nostres dependències disposen d’una superfície construïda una la del edifici del 
bar i sala de reunions de 95,36 (m2) i el magatzem 1 de 111,66 (m2), aquestes dependències 
poden constituir-se en dos sectors d’incendis independents en estar en edificis independents. 
 

DOS SECTORS D’I
CE
DIS 

 
 

SECTOR 1 SECTOR 2 

Edifici Bar i Sala Reunions Dependència Magatzem 1 

 
 
D’acord amb la Taula 1.2, la resistència al foc mínima a establir de les parets i sostre que 
delimita els sectors d’incendis serà: 
 
Per ús pública concurrència, amb local sobre rasant i amb alçada d’evacuació inferior a 15 (m) 
(h≤15 (m)) EI 90. 
 
Per ús de magatzem, assimilable segons la Taula 1.2 a “Sector de riesgo mínimoen edificio de 
cualquier uso” i amb alçada d’evacuació inferior a 15 (m) (h≤15 (m)) EI 120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistència mínima dels tancaments del Sector d’Incendi: 
(Taula 1.2)   

SECTOR 1 EI ≥ 90 

SECTOR 2 EI ≥ 120 



VERA ENGINYERIA 
 

PROJECTE TÈCNIC ACTIVITAT "CIRCUIT DE MOTOCRÓS I BAR"  abril  de 2012 
MOTOCLUB SANT CELONI.  24/98 

TA
CAME
TS VERTICALS I HORITZO
TALS 
Elements de tancament RF 

SECTOR 1 

Parets de pedra i formigó de 33 (cm) de gruix total, amb revestiment ambdues 
cares amb 1,5 (cm) de morter. 

EI > 180 
(compleix) 

Parets de 13 (cm) de gruix total de fàbrica de ceràmica perforada i acabada 
alicatada en formigó i enrajolada en la part exposada o arrebossada amb morter. 

EI = 90 
(compleix) 

SECTOR 2 

Parets de pedra i morter de gruix variable entre 51 (cm) i 76 (cm) 
EI > 180 

(compleix) 

Paret de 15 (cm) de gruix de fàbrica de ceràmica perforada i acabada alicatada  
amb morter ambdues cares. 

EI = 120 
(compleix) 

 
 

I.2.2 LOCALS I ZO
ES DE RISC ESPECIAL: 
 
D’acord amb la Taula 2.1 Classificació dels locals i zones de risc especials, el nostre local, local 
de pública concurrència i el de magatzemque, en tenir, tal i com es comprovarà en l’apartat 
corresponent tots dos sectors, una Qs < 425 (MJ/m2) i la Zona de cuina una P<20 (kW) està 
classificat com a local o zona de risc especial, amb risc baix. 

 
Cuina domèstica de 3 fogons: P= 15 (kW). 

 
Ptotal cuina = 15 (kW) 

 
Per ser un risc baix la cuina, el nostre sector d’incendi haurà de complir l’establert a la taula 2.2 
de Condicions de les Zones de Risc Especial, i que és: 
 

• Resistència al foc de l’estructura portant ≥ R 90 (EF 90). En cap cas podrà ser inferior a 
la calculada en l’apartat SI6 de la Norma. En el nostre cas es compleix doncs la 
resistència al foc calculada segons l’apartat SI6 de la norma ens estableix una R90 com a 
mínim i la existent al local és de R120. 

• Resistència al foc de les parets que delimiten la zona ≥ REI 90 (EI 90). En el nostra cas es 
compleix en disposar les parets del local d’una  EI>120 i el sostre una REI>120. 

• Vestíbul d’independència en cada comunicació de la zona amb la resta de l’edifici, en ser 
de risc baix no li és d’aplicació. 

• Portes d’accés, en els vestíbuls de independència, han d’obrir cap l’interior del vestíbul, 
per no necessitar vestíbul, no li és d’aplicació. 

• Màxim recorregut d’evacuació serà de ≤ 25 (m), podent arribar a 35 (m) si la zona està 
protegida amb ruixadors automàtics. En el nostra cas en ser el recorregut de 23,1 (m) en 
el cas més desfavorable, es compleix aquesta condició. 

• Reacció al foc dels materials: 
- En parets i sostres: B s1 d0 (M1); en el nostre cas són tots dos A1 (M0), compleix. 
- En terres: CFL s1 (M2); en el nostra cas és A1 (M0), compleix. 

 
Càlcul de la Càrrega de foc ponderada i corregida, Qs: 
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A on: 
 
Qs: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 

d’incendi en Mcal/m2. 
Gi: Massa en Kg dels materials combustibles. 
qi: Poder calorífic dels materials combustibles en Mcal/Kg. 
Ci: Coeficient adimensional que reflexa la perillositat dels productes. 
Ra: Risc d’activació inherent a l’activitat. 
  Com que l’activitat té un risc d’activació de nivell B, Ra = 1 per 

venda d’articles de perfumeria, assimilable al nostre de 
perruqueria. 

A: Superfície del sector en m2. 
 

CÀRREGA DE FOC SECTOR 1 
SUBSTÀ
CIA Gi (kg) q i C i R A Gi x qi x Ci x RA (Mcal) 

Beguda alcohòlica 30 (l) 6 1 1,5 270 
Paper i cartrò 150 4 1 1 600 
Plàstic 15 6 1 1 90 
Oli 40 10 1 2 800 
Fusta 400 4 1 1 1600 
  TOTAL                                                                                                            3.360 (Mcal) 

 
SUPERFÍCIE DEL SECTOR = 126,25 (m2) 

Qs = 3.360 (Mcal) / 126,25 (m2) = 26,61 (Mcal/ m2) ≡ 111,25 (Mj/ m2) 
 

 
En obtenir-se un valor de Qs = 111,25 (Mj/m2) < 425 (Mj/m2) ens indica aquest resultat que el 
nostre sector 1 d’incendis no és de risc especial. 
 

CÀRREGA DE FOC SECTOR 1 
SUBSTÀ
CIA Gi (kg) q i C i R A Gi x qi x Ci x RA (Mcal) 

Quack (2 u.t.) - - - - 1.200 
Moto (4 u.t.) - - - - 1.000 
Oli 40 10 1 2 800 
Paper i Cartrò 20 4 1 1 80 
Plàstic 10 6 1 1 60 
Pneumàtics moto 80 10 1 2 1.600 
Fusta 150 4 1 1 600 
  TOTAL                                                                                                            5.340 (Mcal) 

 
SUPERFÍCIE DEL SECTOR = 86,97 (m2) 

Qs = 5.340 (Mcal) / 86,97 (m2) = 61,40 (Mcal/ m2) ≡ 256,65 (Mj/ m2) 
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En obtenir-se un valor de Qs = 256,65 (Mj/m2) < 425 (Mj/m2) ens indica aquest resultat que el 
nostre sector d’incendis no és de risc especial. 
 
 

I.2.3 ESPAIS OCULTS. PAS DE I
STAL·LACIO
S A TRAVÈS 
D’ELEME
TS DE COMPARTIME
TACIÓ D’I
CE
DIS: 

 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables deu tenir continuïtat en els espais 
ocults, tals com patinillos, cambres, fals sostres, sols elevats, etc. excepte quan aquests estiguin 
compartimentats respecte dels primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-
ne aquesta a la meitat en els registres per manteniment. 
 
Independentment de lo anterior, els espais ocults no estancs (ventilats) deuen estar 
compartimentats mitjançant elements EI30 (RF30) en zones a on el desenvolupament horitzontal 
o vertical no tingui una superfície major que 250 (m2). 
 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació de incendis es deu mantenir en 
els punts en els que els dits elements són traspassats per elements de instal·lacions tals com 
cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.. Per això pot optar-ne per: 

a) Disposar un element que, en cas d’incendi, obstrueixi automàticament la secció de pas i 
garanteixi en dit punt una resistència al menys igual a la de l’element traspassat, per 
exemple. Una comporta tallafocs automàtica E t (i↔o) (PF-t) essent t el temps de 
resistència al foc requerida al element de compartimentació travessat, o un dispositiu 
intumescent d’obturació. 

b) Elements que passen i que aporten una resistència al menys igual a la de l’element 
traspassat.  

 
En el nostre local, es dona compliment a aquest apartat, doncs es tracte d’uns sectors d’ús 
exclusiu a on no hi ha espais ocults. 
 
 

I.2.4 REACCIÓ AL FOC DELS ELEME
TS CO
STRUCTIUS: 
 
D’acord amb la Taula 4.1 Classe de reacció al foc dels elements constructius, en els nostres 
sectors s’haurà de complir el següent, tenint en compte que les zones ocupables són totes, que no 
hi ha instal·lació de ruixadors, no hi ha passadissos o escales protegides, hi ha una zona de risc 
especial amb risc baix i no hi ha espais ocults no estancs: 
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CLASSES DE REACCIÓ AL FOC DELS ELEME
TS CO
STRUCTIUS 
SECTORS 1 i 2 

SITUACIÓ DE L’ELEMENT REVESTIMENTS 

 
DE SOSTRES I 

PARETS DE TERRES 

                     Zones Ocupables 

Amb instal·lació de ruixadors D-S3,d2 (M3) F (qualsevol) 

Sense instal·lació de ruixadors C-S3,d1 (M2) CFL-S3 (M3) 

Passadissos i escales protegides B-S1,d0 (M1) CFL-S1 (M2) 

Recintes de Risc Especial 

Alt 

B-S1,d0 (M1) 

BFL-S1 (M1) 

Mig 

Baix CFL-S2 (M2) 

Espais ocults no estancs: cambras, patinillos, fals 
sostres, terres elevats, etc.. C-S3,d2 (M1) CFL-S3 (M1) 

 
 
Per lo tant, en el nostre cas, els recobriments de sostres i parets hauran de ser de classe mínima 
C-S3,d1 (M2) i el terra de CFL-S2 (M2). 
 
Els recobriments d’aquests elements constructius seran en el nostre local els següents: 
 
 

Terra de terratzo o morter:     A1FL (M0). (compleix) 
   

Parets enguixades amb 1,5 (cm) de guix o morter 
o enrajolades amb peça ceràmica,  o amb revestiment 
de vidre:       A1 (M0). (compleix) 

   
  Parets enguixades o enrajolades:    A1 (M0) (compleix) 

 
Sostre acabat amb 1,5 (cm) de guix     A1 (M0). (compleix) 

 
 
D’acord amb la Taula 4.2 Classe de reacció al foc dels elements de mobiliari fixa i de decoració, 
s’haurà de complir el següent: 
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CLASSE DE REACCIÓ AL FOC DELS ELEME
TS DE MOBILIARI FIXA I DE 
DECORACIÓ 
SECTORS 1 i 2 

SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
                      

BUTÀQUES I SEIENTS FIXES 
TELONS DE 
ESCENARIS 

Tapizats No tapizats 

 

Material de 
revestiment 

Material de 
farciment 

Material del 
seient 

En recintes no protegits amb un 
sistema automàtic d’extinció 

Per assaig segons norma UNE 
EN 1021-2:1994 

M2 M1 
M1 M3 

En recintes protegits amb un 
sistema automàtic d’extinció 

Per assaig segons norma UNE 
EN 1021-2:1994 

M3 M1 
M2 M4 

 
 
En el nostre cas, si els seients de l’activitat son tapizats amb material de revestiment hauran de 
ser amb material de classe M1 o superior i el farciment de classe M3 o superior, i si no ho son, 
haurà de ser material classe M2 o superior en no disposar el nostre local de sistema automàtic per 
a extinció. 
 
 
I.3. PROPAGACIÓ EXTERIOR: 
 

I.3.1 MITJA
ERES I FAÇA
ES: 
 
Les mitjaneres o murs confrontats amb altres edificis deuen ser com a mínim EI 120 (RF 120), la 
qual cosa es compleix tal i com es pot comprovar en l’apartat anterior en el Sector 2. 
 
En el nostre cas, la façana de l’edifici confrontat es troba a 180º, per la qual cosa, la distància 
mínima  entre les obertures amb EI<60 (RF<60) ha de ser de 0,5 (m), la qual cosa es compleix en 
el Sector 2, doncs el Sector 1 és un edifici totalment aïllat. 
 

I.4.1 COBERTES: 
 
Aquest apartat no li és requisit d’aplicació doncs el Sector 1, tot i dispossar de coberta a 
l’exterior, constitueix un edifici totalment aïllat i d’ús exclussiu i, el Sector 2 no en disposa de 
coberta. 
 
 
I.4. EVACUACIÓ: 
 

I.4.1 COMPATIVILITAT DELS ELEME
TS D’EVACUACIÓ: 
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Els establiments d’ús comercial o pública concurrència de qualsevol superfície i els de ús docent, 
residencial o administratiu de superfície construïda major a 1.500 (m2), si estan integrats en un 
edifici amb ús principal diferent el seu, deuen complir les següents condicions: 
 

a) Les seves sortides d’ús habitual i els recorreguts fins l’espai exterior segur estaran 
situats en elements independents de les zones comunes de l’edifici i compartimentats 
respecte d’aquest de igual manera que deu ser l’establiment en qüestió, segons 
l’establert en el capítol 1 de la secció 1 del DB. No obstant, dits elements podran 
servir com sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici. 

b) Les seves sortides d’emergència podran comunicar amb un element comú 
d’evacuació de l’edifici a traves d’un vestíbul d’independència, sempre que dit 
element d’evacuació sigui dimensionat tenint en compte dita circumstància. 

 
Donat que el Sector 1 en qüestió disposa de sortida a espai exterior segur i és per si un edifici 
aïllat d’ús exclusiu es dona compliment a aquest apartat. 
 

I.4.2 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ: 
 
D’acord amb la Taula 2.1 Densitats d’Ocupació, obtindrem la següent ocupació màxima per 
l’activitat. 
 
No obstant això, i per desig exprés del sol·licitant la capacitat màxima del local per l’activitat a 
desenvolupar serà de 18 persones que serà la màxima capacitat a avaluar. 
 
Per una activitat de pública concurrència amb un tipus d’activitat en planta diferent a les 
expressades a la Taula 2.1 abans esmentada, l’ocupació màxima prevista serà: 
 
 

DE
SITAT D’OCUPACIÓ SECTOR 1 

Dependència  Superfície 
(m2) 

Ús 
núm. de persones 
(per càlcul SI) 
(m2/persona) 

Capacitat 
segons SI 
(pers.) 

Capac. 
Avaluable 

Zona de Bar 33,20 
Pública 

concurrència 
1,5  22 18 

Sala Reunions 50,82 Privatiu - No Eval. 10 

TOTAL 33,20   22 28 

CAPACITAT SECTOR 1 AVALUADA MÀXIMA TOTAL DE:   28 Persones 

 
 
No es te en compte la resta de dependències del local considerat, concretament els serveis 
sanitaris, doncs l’ocupació d’aquestes restarà persones de la zona principal de taules i cadires o 
de barra i entrada. 
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DE
SITAT D’OCUPACIÓ SECTOR 2 

Dependència  Superfície 
(m2) 

Ús 
núm. de persones 
(per càlcul SI) 
(m2/persona) 

Capacitat 
segons SI 
(pers.) 

Capac. 
Avaluable 

Magatzem 1 86,97 Magatzem 40  3 3 

TOTAL 33,20   3 3 

CAPACITAT SECTOR 2 AVALUADA MÀXIMA TOTAL DE:   3 Persones 

 
 

I.4.3 
OMBRE DE SORTIDES I LO
GITUD DELS 
RECORREGUTS D’EVACUACIÓ: 

 
D’acord amb la Taula 3.1, s’indiquen les sortides mínimes que hi ha de ser en cada cas, així com 
les distàncies dels recorreguts d’evacuació fins a aquestes. 
 
Per a una sortida a cada planta pis, com és el nostre cas, l’ocupació màxima admissible seria de 
100 persones i el recorregut màxim de 25 (m) de sortida de planta, la qual cosa es compleix als 
dos sectors d’incendis. 
 
Per a més d’una sortida a la planta baixa, la longitud màxima del recorregut d’evacuació és de 50 
(m), la qual cosa no és el nostre cas doncs només és disposa d’una sortida del local en el Sector 
1, però en el sector 2, que disposa de més d’una sortida podria ser aquest cas. 
 
Donat que el nostre recorregut màxim d’evacuació  en el Sector 1 és de 23,10 (m) amb ocupació 
de 28 persones, es compleix. 
 
Donat que el nostre recorregut màxim d’evacuació  en el Sector 2 és de 8,85 (m) amb ocupació 
de 3 persones, es compleix. 
 

I.4.4 
OMBRE DE SORTIDES I LO
GITUD DELS 
RECORREGUTS D’EVACUACIÓ: 

 
I.4.4.1 CRITERIS PER L’ASSIG
ACIÓ DELS OCUPA
TS: 

 
Donat que en el nostre cas hi ha una sortida a espai exterior segur, i tenint en compte que 
l’ocupació màxima és de 48 persones, es pot comprovar que: 
 
 Pel Sector 1: 

0,80 (m) ≤ A ≥ P/200 
0,80 (m) ≤ 0,80 (m) ≥ 0,14 (m) 

 
La qual cosa es compleix. 
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Pel Sector 2: 
0,80 (m) ≤ A ≥ P/200 

0,80 (m) ≤ 0,80 (m) ≥ 0,015 (m) 
 
La qual cosa es compleix. 
 

I.4.4.2 CÀLCUL: 
 
D’acord amb la Taula 4.1 Dimensionat dels elements d’evacuació, dimensionarem aquests 
elements. 
 

 
 

 
 

I.4.5 PROTECCIÓ DE LES ESCALES: 
 
Donat que l’ús de reunió a la planta pis, és “altre ús” a la Taula 5.1 Protecció de les Escales, no 
definit aquest ús, i l’alçada d’evacuació descendents és de 3,5 (m), compresa entre 2,8 (m) i 6 
(m9 d’acord amb la taula, i el nombre de persones a evacuar és inferior a 100 persones, no s’ha 
de protegir l’escala. 
 
 

DIME
SIO
AME
T DELS ELEME
TS D’EVACUACIÓ 
SECTOR 1 

Tipus d’Element Càlcul Dimensionat 
Valor Calculat 

(m) 
Valor Aplicat 

(m) 

Portes i Passos A ≥ P/200 ≥ 0,8 (m) 0,14 0,8 

Passadissos A ≥ P/200 ≥ 1,0 (m) 0,14 1,0 

Escales no protegides 

 Per evacuació descendent A ≥ P/160 - - 

 Per evacuació ascendent A ≥ P/(160-10h) - - 

Escales protegides P ≤ 3S + 160 AS - - 

P = nombre de persones a evacuar = 28 (persones) 

DIME
SIO
AME
T DELS ELEME
TS D’EVACUACIÓ 
SECTOR 2 

Tipus d’Element Càlcul Dimensionat 
Valor Calculat 

(m) 
Valor Aplicat 

(m) 

Portes i Passos A ≥ P/200 ≥ 0,8 (m) 0,015 0,8 

Passadissos A ≥ P/200 ≥ 1,0 (m) 0,015 1,0 

Escales no protegides 

 Per evacuació descendent A ≥ P/160 - - 

 Per evacuació ascendent A ≥ P/(160-10h) - - 

Escales protegides P ≤ 3S + 160 AS - - 

P = nombre de persones a evacuar = 3 (persones) 
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I.4.6 SE
YALITZACIÓ DELS MITJA
S D’EVACUACIÓ: 
 
Donada la superfície útil dels sectors d’incendi que es desenvolupen, són superiors a 50 (m2), si 
li és d’obligació la instal·lació de rètol de “SORTIDA” a l’accés de sortida dels sectors. 
 
Aquest rètol de sortida, serà d’acord al definit a la norma UNE 23034:1988. 
 
No obstant això, igualment el recorregut d’evacuació quedarà correctament senyalitzat en tot el 
local mitjançant l’enllumenat d’emergència i senyalització. 
 
 

I.5.1 CO
TROL DEL FUM D’I
CE
DI: 
 
Donat que l’ocupació màxima dels nostres sectors serà de 28 persones en el Sector 1 i de 3 
persones en el 2, no sobrepassant les 500 persones establertes en ús comercial o de pública 
concurrència i el local no disposa d’atri, no li és d’obligació la instal·lació d’un control del 
fum d’incendi. 
 
 
I.5. DETECCIÓ, CO
TROL I EXTI
CIÓ DE L’I
CE
DI: 
 

I.5.1 DOTACIÓ DE I
STAL·LACIO
S DE PROTECCIÓ CO
TRA 
I
CE
DIS: 

 
D’acord amb la Taula 1.1 Dotació de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, i tenint en 
compte que es tracte d’un ús de pública concurrència el Sector 1 i de magatzem el Sector 2, li 
serà d’aplicació el següent: 
 
El disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment d’aquestes instal·lacions, 
així com els seus materials, el seus components i el seus equips, compliran l’establert, tant a 
l’Art. 3.1 del CTE, com del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, en les seves 
disposicions complementàries i en qualsevol altre reglamentació específica que li sigui 
d’aplicació. 
 
 
• ALARMA: 
 
Al tractar-se d’una activitat de pública concurrència amb ocupació inferior a 500 persones, no li 
és d’obligació la instal·lació d’alarma. 
 
• DETECCIÓ I ALARMA AUTOMÀTICA: 
 
Al tractar-se d’un local amb superfície construïda inferior a 2000 (m2), no li és d’obligació la 
instal·lació de detecció i alarma automàtica. 
 
• EXTI
TORS PORTÀTILS: 
 
Se instal·laran al Sector 1 un  total de 3 extintors, dos de pols polivalent (A-B-C) d’eficàcia 
mínima 21A - 113B, i altre de CO2, i 2 extintors de pols polivalent (A-B-C)  d’eficàcia mínima 
21A - 113B al Sector 2, a prop un del accés de sortida i convenientment distribuïts per tal que el 
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recorregut màxim des de qualsevol punt del local considerat no sigui superior a 15 (m), 
instal·lats a menys d'1,7 (m) d’alçada la part més alta d’aquests, en lloc visible i de fàcil accés, 
convenientment senyalitzat, d’acord amb l’establert. 
 
És farà una revisió a l’any, verificant-se la càrrega (pes i pressió) del extintor, així com el 
precinte, per una empresa especialitzada i convenientment autoritzada pels Serveis d’Indústria. 
Així mateix es comprovarà la pressió d’impulsió de l’agent extintor, estat de la mànega, boquilla 
o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
 
• BOQUES D’I
CE
DI: 
 
Per tractar-se d’un ús de pública concurrència amb superfície construïda inferior a 500 (m2), i no 
haver zones de risc especial alt, no li és d’obligació la instal·lació de BIE's. 
 
• COLUM
A SECA: 
 
Per no haver de superar una alçada d’evacuació superior als 24 (m), no li és d’obligació la 
instal·lació de columna seca. 
 
• HIDRA
TS EXTERIORS: 
 
Per tractar-se d’un ús de pública concurrència que no és cinema, teatre, auditori, discoteca i 
tampoc recinte esportiu, no li és d’obligació la instal·lació de hidrants exteriors. 
 
No obstant això, l’activitat disposa de dipòsit d’aigua de 50 (m3) amb boca de bombers. 
 

I.6.1 SE
YALITZACIÓ DE LES I
STAL·LACIO
S MA
UALS DE 
PROTECCIÓ CO
TRA I
CE
DIS: 

 
 
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual previstos, es senyalitzaran amb 
senyals definides a la Norma UNE 81501 amb el tamany corresponent: 
 

a) 210x210 (mm) quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 (m). 
b) 420x420 (mm) quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre 10 i 

20 (m). 
c) 594x594 (mm) quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre 20 i 

30 (m). 
 
En el nostre cas, la distància d’observació de les senyals dels extintors portàtils, no excedeixen 
els 10 (m), per lo que seran rètols de 210x210 (mm). 
 
Les senyals deuen ser visibles inclús en cas de fallida en el subministrament a l’enllumenat 
normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa deuran 
complir l’establert a la Norma UNE 23 035-1:1995. 
 
A més, donat que d’acord amb informe de Protecció Civil, la nostra activitat es troba ubicada en  
zona de alt risc d’incendi forestal, s’instal·laran cartells a l’entrada dels accessos a l’activitat i a 
totes les zones accessibles pels peatons de la mateixa (tant interiors com exteriors de 
“PROHIBIT FUMAR”. 
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I.6. I
TERVE
CIÓ DELS BOMBERS: 
 

I.6.1 CO
DICIO
S D’APROXIMACIÓ I D’E
TOR
: 
 

I.6.1.1 APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS: 
 
Els vial d’aproximació als espais de maniobra, deuen complir els requisits següents: 
 

a) Amplada mínima lliure:    5 (m). 
  

L’amplada mínima de la carretera C-61 en la zona pavimentada i d’aproximació al 
local considerat és de 6 (m), per la qual cosa compleix el requisit. 
 

b) Alçada mínima lliure o galibo:   4 (m). 
 L’alçada lliure a la carretera C-61 és a cel obert, per la qual cosa, compleix el 

requisit. 
 
c) Capacitat portant del vial:     20 (kN/m2). 

 
 La capacitat portant de la carretera C-61 és la típica d’una carretera asfaltada, 

superior als 20 (kN/m2), per la qual cosa, compleix el requisit. 
 
En els trams corbats, el carril de rodadura deu quedar delimitat per la traça d’una corona circular 
amb radis mínims  de 5,30 (m) i 12,50 (m), amb una amplada lliure per a circular de 7,20 (m), la 
qual cosa es compleix. 
 
Com a conclusió final d’aquest apartat, em de dir que la carretera C-61 compleix amb els 
requisits d’aproximació pels bombers. 
 

I.6.1.2 E
TOR
 DELS EDIFICIS: 
 
En tractar-se d’una activitat ubicada en planta baixa i pis i en rústec, i no ser la carretera C-61 
una carretera sense sortida, es dona compliment a l’entorn dels edificis per l’aproximació dels 
serveis d’emergències i el local no disposar d’una alçada d’evacuació major a 9 (m), compleix. 
 

I.7.1 ACCESSIVILITAT PER FAÇA
A: 
 
Les façanes deuen disposar de forats que permetin l’accés des de l’exterior al personal de servei 
d’extinció d’incendis. Dits forats deuen complir les condicions següents: 
 

a) Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici, de manera que l’alçada de 
l’ampit respecte del nivell de la planta a la que accedeix no sigui més gran de 1,20 
(m). 

 
En el nostre cas, l’accés és per la porta d’accés a PB, per la qual cosa compleix el 
requisit. 
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b) Les seves dimensions horitzontals i verticals deuen ser al menys, 0,8 (m) i 1,2 (m) 
respectivament. 

 
En el nostre cas, la dimensió de la porta d’accès és 0,8(m) x 2,1(m), o de 1,2(m)x2(m) 
per la qual cosa es compleix aquest punt. 
 

c) No es deuen instal·lar a façana elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a 
l’interior de l’edifici a través de dits forats, a excepció dels elements de seguretat 
ubicats en els forats de les plantes amb una alçada d’evacuació que no excedeixi els 9 
(m). 

 
En el nostre cas no hi ha cap element que dificulti l’accés al local considerat, per la 
qual cosa, compleix el requisit. 

 
I.7. RESISTÈ
CIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA: 
 

I.7.1 GE
ERALITATS: 
 
En Aquest annexa, donades les característiques del local considerat i els materials magatzemats, 
el conjunt del qual no representa un risc alt i de local especial de risc baix, s’utilitzarà el mètode 
simplificat indicat en el document bàsic SI, tenint en compte la taula 3.2 en el que sigui 
d’aplicació, per lo que no es tindran en compte les accions indirectes derivades de l’incendi. 
 
 

I.7.2 RESISTÈ
CIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA: 
 
Deu verificar-se que durant la duració de l’incendi es compleix que: 
 
 

Efi,d,t ≤ Rfi,d,t 

 
Essent: 
 

Efi,d,t valor de càlcul de l’efecte de les accions sobre l’element en situació de 
incendi, en el instant t. 

Rfi,d,t valor de càlcul de la resistència de l’element en situació de incendi en el 
instant t. 

 
 
Com es pot comprovar en els apartats que venen a continuació, aqueta desigualtat es compleix. 
 
 

I.7.3 ELEME
TS ESTRUCTURALS PRI
CIPALS: 
 
Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos 
forjats, bigues, suports i trams d’escales que siguin recorregut d’evacuació, excepte que siguin 
escales protegides) és suficient si es igual o superior al menor de les dos següents: 
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a) La indicada a la taula 3.1 o 3.2, en funció de l’ús del sector d’incendi i de l’alçada 
d’evacuació de l’edifici, o a la taula 3.2 si està en un sector de risc especial. 

b) La necessària per suportar un foc normalitzat durant el temps donat pel temps 
equivalent d’exposició de foc. 

 
En el cas que ens ocupa, i donat que es tracte d’un sector de risc especial baix, utilitzarem els 
valors mínims establerts a la Taula 3.2, i que en el nostre cas, per ser un risc especial baix, 
coincideix amb l’establer a la taula 3.1 i que són: 
 

RESISTÈ
CIA AL FOC SUFICIE
T DELS ELEME
TS ESTRUCTURALS 
SECTOR 1 

 
Plantes sobre rasant         

Alçada d’evacuació de l’edifici 

Ús del recinte inferior al forjat 
considerat 

Plantes de 
soterrani < 15 (m) < 28 (m) ≥ 28 (m) 

Habitatge Unifamiliar. R-30 (EF-30) R-30 (EF-30) - - 

Habitatge, Residencial, Docent, 
Administratiu. R-120 (EF-120) R-60 (EF-60) R-90 (EF-90) R-120 (EF-120) 

Comercial, Pública 
concurrència, Hospitalari. 

R-120 (EF-120) R-90 (EF-90) R-120 (EF-120) R-180 (EF-180) 

Garatge (edifici d’ús exclusiu). R-90 (EF-90) 

Garatge (situat sota un ús 
diferent). 

R-120 (EF-120) o la donada pel edifici si es superior 

 
 

RESISTÈ
CIA AL FOC SUFICIE
T DELS ELEME
TS ESTRUCTURALS 
SECTOR 2 

 Plantes sobre rasant         
Alçada d’evacuació de l’edifici 

Ús del recinte inferior al forjat 
considerat 

Plantes de 
soterrani 

< 15 (m) < 28 (m) ≥ 28 (m) 

Habitatge Unifamiliar. R-30 (EF-30) R-30 (EF-30) - - 

Habitatge, Residencial, Docent, 
Administratiu. 

R-120 (EF-120) R-60 (EF-60) R-90 (EF-90) R-120 (EF-120) 

Comercial, Pública 
concurrència, Hospitalari. R-120 (EF-120) R-90 (EF-90) R-120 (EF-120) R-180 (EF-180) 

Garatge (edifici d’ús exclusiu). R-90 (EF-90) 

Garatge (situat sota un ús 
diferent). R-120 (EF-120) o la donada pel edifici si es superior 

 
En el nostre cas, i d’acord amb l’anterior taula, la resistència al foc suficient mínima dels 
elements estructurals principals serà R-90 (EF-90) pel Sector 1 i de R-120 (EF-120) pel Sector 2. 
 
A la següent taula s’expressa els valors de resistència al foc dels elements estructurals principals. 
 

RESISTÈ
CIA AL FOC DELS ELEME
TS ESTRUCTURALS PRI
CIPALS 
SECTOR 1 

Element estructural R 
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Parets mestres de mamposteria de pedra i morter de 0,33 (m) d’espesor i arrebossada 
per ambdues cares amb guix o morter d’1,5 (cm) d’espessor respectivament. 

R > 120 

Forjat amb biguetes de fusta de tipus conífera de dimensions 35x50(cm). R > 90 

 
RESISTÈ
CIA AL FOC DELS ELEME
TS ESTRUCTURALS PRI
CIPALS 

SECTOR 2 
Element estructural R 

Parets mestres de mamposteria de pedra i morter d’espesor variable igual o superior a 
0,51 (m) i arrebossada per ambdues cares amb guix o morter d’1,5 (cm) d’espessor 
respectivament. 

R > 120 

Forjat amb biguetes de fusta de tipus conífera de dimensions 35x50(cm) protegit amb 
capa de guix d’1,5 (cm) de gruix. R > 120 

 
Tal i com es pot comprovar, compleix amb els requisits establerts. 
 

I.7.4 ELEME
TS ESTRUCTURALS SECU
DARIS: 
 
Als elements estructurals secundaris, com els carregadors o els de entre plantes de un local, se’ls 
exigeix la mateixa resistència al foc que als elements principals si el seu col·lapse pot ocasionar 
danys personals o comprometre l’estabilitat global, l’evacuació o la compartimentació en sectors 
d’incendi de l’edifici. En altres casos no precisen complir cap exigència de resistència al foc. 
 
En el nostre cas, no hi ha elements estructurals secundaris. 
 
 

RESISTÈ
CIA AL FOC DELS ELEME
TS ESTRUCTURALS SECU
DARIS 
Element estructural R 

No hi ha - 

 
 
 
I.8. PLA D’EMERGÈ
CIA: 
 
Aquesta activitat, no necessita disposar d’un Pla d’Emergència, donat que no supera cap dels 
sectors d’incendi els 500 (m2). Tanmateix es tindran presents les següents indicacions: 
 
FORMACIÓ: 
 
S’ha d’ensenyar a tota les persones que treballen a l’activitat (incloent els futurs empleats) el 
programa següent: 
 

- Situació física de totes les instal·lacions contra incendis. 
- Necessitat de llibertat d’accés a les mateixes (no han d’existir objectes que dificultin 

la seva utilització). 
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- Necessitat del bon estat de funcionament de les mateixes. En cas de trobar algun 
element danyat o sense la corresponent revisió, s’ha de comunicar al titular de 
l’activitat de manera immediata. 

- Funcionament dels extintors. Cal formar a tots els treballadors sobre la seva 
utilització. 

- Situació de les portes d’emergència, vies d’evacuació i alternatives. 
 
PLA D’EMERGÈNCIA: 
 

- La persona que observi l’existència d’un incendi ha d’avisar a la resta de persones, 
per tal d’evacuar a aquestes del local a través de la via i porta d’evacuació 
predeterminada. 

- Un cop assabentats de l’origen del foc cal comunicar-lo al parc de bombers 085 
explicant les característiques del mateix i la direcció. 

- Durant l’inici del conat d’incendi, les persones es dirigiran a l’extintor més proper i 
intentaran la seva extinció fent ús del mateix. 

- En cas de que no sigui possible l’extinció de l’incendi, les persones ajudaran als 
bombers oferint una informació clara, precisa i rigorosa de les característiques del 
foc, els possibles perills i els funcionament del local. 

 
 
 
Sant Quirze del Vallès, abril de 2012. 
El sol·licitant        El facultatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTOCLUB SANT CELONI     Pere Vera Martinez 

        Enginyer Tècnic Industrial 
         Col·legiat núm. 12.488 
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REPERCUSSIÓ AMBIE
TAL:  
 
Per tal d'avaluar les repercussions sobre l’entorn es tindran en consideració una sèrie d'efectes, 
així com la seva reducció per anular les possibles molèsties ocasionades: 
 
Tanmateix, cal indicar que aquesta activitat no està afectada pel Decret 257/95. 
 
El procediment administratiu a aplicar és sota el règim de Llicència Ambiental. 
 
II.1. EMISSIO
S SO
ORES I VIBRACIO
S: 
 
Donada l’activitat que es pretén desenvolupar, a emplaçament rústic, així com l’horari de 
funcionament previst diürn, no es produeixen nivells d'emissions sonores i/o vibracions que 
puguin generar molèsties als veïns en la finca considerada, tal i com és demostrarà al 
corresponent apartat en l’Annex III Estudi Acústic. 
 
No obstant l'expressat en el punt anterior, el titular es compromet a adoptar a instància dels 
Serveis competents, Municipals i/o Autonòmics, totes aquelles mesures correctores necessàries 
(revisió i/o reparació de maquinaria, instal·lació d'esmorteïdors adients, instal·lació d'aïllament 
acústic) per tal de disminuir aquestes possibles molèsties. 
 
II.2. EMISSIO
S A L'ATMOSFERA: 
 
Donat el procés de l’activitat així com les necessitats específiques d'aquesta, aquesta activitat no 
genera cap emissió a l’atmosfera significativa, doncs la pràctica de motocròs, tot i realitzar-se 
sobre superfície de terra, aquesta es regada amb aigua abans de iniciar-se per tal de no aixecar 
pols a l’atmosfera, per lo que les úniques emissions a l’atmosfera són les pròpies de les 
motocicletes i de la zona de cuina del bar. D’altra banda, aquesta activitat no queda inclosa en la 
relació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, aprovada per Decret 322/87, de 
23 de setembre, per la qual cosa, no serà necessària l'adopció de mesures correctores especials. 
 
II.3. EMISSIO
S AL MEDI AQUÓS: 
 
Les emissions al medi aquós, són les pròpies d'aquest tipus d'activitat, amb aigua residual 
d'origen sanitari, originada als serveis sanitaris i cuina de l’activitat i l’aigua utilitzada pel reg de 
les pistes de motocròs previ la pràctica d’aquest. 
 
Les aigües residuals d’origen sanitari són convenientment canalitzades finsla fosa sèptica 
autoritzada per l’A.C.A. tal i com s’especifica en l’Annex corresponent. 
 
II.4. EMISSIO
S AL TERRA: 
 
No es realitza cap emissió, de cap mena al terra per les activitats que es desenvolupen. 
 
II.5. RADIACIO
S TÈRMIQUES: 
 
Aquesta activitat no produeix cap alteració tèrmica ambiental significativa, al estar mancada de 
focus emissors de consideració. 
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II.6. RADIACIO
S IO
ITZA
TS: 
 
Aquesta activitat no produeix cap alteració del medi provocada per ionitzacions, en no disposar 
d'aparells susceptibles de radiacions ionitzants. 
 
II.7. VERTITS: 
 
Aquesta activitat no produeix vertits a l'exterior. 
 
En quant a les aigües residuals, veure apartat Emissions a l'Aigua. 
 
II.8. RESIDUS I LA SEVA ELIMI
ACIÓ, TRACTAME
T I 

CODIFICACIÓ: 
 
En quant els residus sòlids assimilables a urbans, RSU, aquests es dipositaran en els contenidors 
destinats al servei de recollida municipal, amb la periodicitat determinada, en manera i forma 
establerta per l'Ajuntament de Vallgorguina. Es farà la separació de plàstics, envasos, vidre i 
paper/cartró de la matèria orgànica, dipositant-se cadascú d'aquests residus en els seus respectius 
contenidors, a la zona d'aportació més propera i lliure a l’activitat considerada. 
 
La valoració de residus i la seva codificació, és la que s'indica a continuació: 
 

Residu 
(Codi CER) 

Generació 
(kg/any) 

Descripció Tipus 
Emmagatzematge 

Quantitats Màximes 
Emmagatzemades 

Gestió Externa i/o 
Interna 

200101 50 Contenidor Específic 5 (kg) Municipal 

200102 300 Contenidor Específic 30 (kg) Municipal 

190502 40 Contenidor Específic 6 (kg) Municipal 

 
II.9. AMBIE
T I
TERIOR DEL LOCAL CO
SIDERAT: 
 
A l'activitat en qüestió no poden produir-se molèsties auditives als usuaris i/o treballadors, com a 
conseqüència del nivell sonor produït per la maquinària i/o motocicletes, ja que en cap situació el 
valor emès superarà els 70 dBA. 
 
No existirà a l'interior del local cap emissió de gasos, bafs, fums i/o olors, fora dels propis dels 
productes utilitzats durant el funcionament de l’activitat, els quals, són convenientment renovats 
amb ventilació natural i forçada tal i com queda indicat en aquesta memòria. 
 
Vista la nul·la incidència del efecte produït sobre el medi ambient interior i exterior de 
l’activitat, queda reflectida la total iniquitat d'aquesta. 
 
Sant Quirze del Vallès, abril de 2012. 
El sol·licitant        El facultatiu 
 
 
MOTOCLUB SANT CELONI     Pere Vera Martinez 

        Enginyer Tècnic Industrial 
         Col·legiat núm. 12.488 
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OBJECTE: 

L’objecte d’aquest estudi acústic és comprovar que es dona compliment a la Llei 16/2002 de 

Protecció de la Contaminació Acústica, publicada al DOGC 3675, del 11/07/2002, les Mesures 

per a la Coordinació de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica amb les 

previsions del Real Decreto 1367/2007 de Desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido i 

l’Ordenança Municipal Reguladora dels Sorolls i les Vibracions. 

 

ZO
IFICACIÓ: 

La nostra activitat, en trobar-se en una zona destinada a l’ús rural, dintre de nucli urbà, d’acord 

amb la zonificació establerta per la Llei de Protecció de Contaminació Acústica, està en Zona 

B2, de sensibilitat acústica moderada amb predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1). 

 

CÀLCUL DETALLAT DELS 
IVELLS D’AVALUACIÓ D'EMISSIÓ I 

IMMISSIÓ DE SOROLL: 

Pel càlcul, es tindrà en compte l'aïllament del que disposa la dependència de bar considerada i les 

emissions realitzades per la pràctica del motocròs, així com els nivells màxims d’avaluació 

permesos per les mesures per a la coordinació de la Llei de protecció contra la contaminació 

acústicai el Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido,  i 

l’Ordenança Reguladora dels Sorolls i les Vibracions. 

 

No es tindràn en compte en aquest estudi les dependències de magatzem per la seva baixa entitat 

tècnica en relació a la resta de l’activitat. 

 

D’acord amb l’Annexa III de l’esmentada Llei, DETERMI2ACIÓ DELS 2IVELLS 
D’AVALUACIÓ DE LA IMMISSIÓ SO2ORA, LAr, A L’AMBIE2T EXTERIOR PRODUÏDA 
PER LES ACTIVITATS I EL VEÏ2AT, i estar l’activitat objecte d’estudi en una Zona B2, tindrem 
que els objectius de qualitat acústica són: 
 

a) Període de dia, de 07h a 21h. 
b) Període de vespre, de 21h a 23h. 
c) Període de nit, de 23h a 07h. 

 
 

ZONA DE 

SENSIBILITAT 

Valors límit d'immissió 
en dB(A) 

Ld (7h-21h) Le (21h-23h) Ln (23h-7h) 

B2, moderada 65 65 55 

 



VERA ENGINYERIA 
 

PROJECTE TÈCNIC ACTIVITAT "CIRCUIT DE MOTOCRÓS I BAR"  abril  de 2012 
MOTOCLUB SANT CELONI.  43/98 

Els valors límits expressats a la taula anterior, no s’hauran d’excedir. 

 

En el nostre cas, aquest són els límits establert d’immissió als espais exteriors de l’àctivitat en 

qüestió. 

 

Avaluació de la qualitat acústica: 

 

• El període d’avaluació és un any. 

• Es considerarà  que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en les taules 

d’aquest apartat per a cada un dels índexs d’immissió del soroll, Ld, Le i Ln quan 

compleixin, pel període d’avaluació d’un any, que: 

 

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en les taules d’aquest apartat. 

b) El 97% de tots els valors diaris no superen en 3 dB(A) els valors fixats en les taules 

d’aquest apartat. 

 

Valors Límit d’Immissió Acústica per a Emissors: 

 

En el cas que ens afecte, per activitats i veïnatge, a l’ambient exterior, els límits màxims seran 

els que s’indiquen a la següent taula: 

 

USOS DEL SÒL 
Valors límit d'immissió 

en dB(A) 
Ld (8h-21h) Le (21h-23h) Ln (23h-8h) 

B2, moderada 65 65 55 

 

Avaluació: 

 

− El període d’avaluació és un dia. 

− Correccions de nivell: 

− La correcció K1 de la Llei 16/2002 no és d’aplicació. 

− S’introdueix una nova correcció de nivell per baixes freqüències: K1f que es 

determinarà com segueix: 

1. Es mesurarà el nivell de soroll de la font que s’ha d’avaluar, 

preferiblement de forma simultània, els nivells de pressió sonora amb les 

ponderacions freqüencials A i C. 

2. Es calcularà la diferència entre els valors obtinguts: 

Lf=Lceq,T1-LAEQ,T1 
3. Es determinarà la presència o absència de components de baixa freqüència 

i el valor del paràmetre de correcció K1f aplicant la taula següent: 
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Lf en dB K1f 

Lf ≤ 10 dB 0 dB 
10 dB < Lf ≤ 15 dB 3 dB 

Lf > 15 dB 6 dB 

 
El valor màxim de la correcció resultant de la suma K1f (baixes freqüències)+ 

K2t (complements tonals)+ K3l (components impulsives) no serà mai superior a 

9 dB. 

 

Compliment dels valors límit d’immissió: 

 

Per tal d’analitzar els nivells de sorolls d’aquesta activitat s’ha utilitzat el métoda de mesura de 

l’Annex 6 de la Llei, segons el qual ¡, aquestes motos, a 50 (cm) de l’escapament mesurant en les 

condicions establertes, han de donar com a màxim una emissió de 96 dBA. 

 

Es distingeixen dos tipus de fonts sonores en quant al caràcter de l’emissió: 

 

- Fonts de potència sonora constant: 

Entre les primeres estaran normalment les màquines que produeixen soroll com a 

conseqüència del seu funcionament (motors, ventiladors...), tenen un nivell màxim a ple 

rendiment, que un cop corretgit no produeix molèsties en el futur, a excepció d’avaries o mal 

funcionament de la màquina, la reparació de la qual tornarà el sistema als nivells autoritzats. 

Essent aquestes fonts exclosses del nostre estudi per ser de poca rellebància en el conjunt de 

l’activitat de motocrós. 

 

- Fonts de potència sonora variable 

Entre les segones estan les situacions en que el nivell sonor es variable depenent de la 

simultaneïtat d’utilització per part de les persones en especial de la pista de motocròs i sobre 

la que centrarem el nostre estudi. 
 
 
CÀLCUL DEL NIVELL D’AVALUACIÓ L Ar EN HORARI DIÜRN I VESPRE: 
 
Únicament es tindrà en compte l’avaluació en horari diürn de 8h a 21h, doncs, aquesta activitat 
únicament funcionarà en aquest horari diürn. 

 
No es tindrà en compta en aquest estudi acústic cap sistema d’atenuació mecànica. 
 
 

 
 























= ∑

i

LA

iAr

ri

TL 1010
780

1
log10



VERA ENGINYERIA 
 

PROJECTE TÈCNIC ACTIVITAT "CIRCUIT DE MOTOCRÓS I BAR"  abril  de 2012 
MOTOCLUB SANT CELONI.  45/98 

A on: 
 

i representa cadascuna de les fases de soroll; 
Ti és la durada de la fase de soroll, i, expressada en minuts; 
Ti = 780 min per a l’horari diürn; 
LAr,i és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de l’expressió: 
LAr,i = LAeq,ti + K1f,i + K2,i + K3,i 

 
 
Tenint en compte que el cas diari més desfavorable es dona amb el conjunt de les pistes de 
motocròs en funcionament amb el màxim d’aforament durant una mitja de quatre hores en el 
total de la jornada laboral (dia més vespre) i que no hi ha correccions de nivell K1f, K2 o K3: 
 
  - Activitat en ple funcionament:    LAri = 96 dB(A). 
 

  
 
-Elements constructius 
  

El local contigu a la nostra activitat aon es desenvolupa l’activitat de bar-restaurant, està 
constituït per elements constructius que disposen d’un aïllament acústic, valorat a l’annex 3 
de la NBE CA 88. L’aïllament acústic es valora mitjançant l’expressió següent: 
 

R=36,5 log m - 41,5 dBA  (si m>150 Kg/m2) 
R=16,6 log m + 2 dBA  (si m<150 Kg/m2) 
 
R   Aïllament acústic mesurat en dBA 
m   Massa per unitat de superfície en kg/m2 

 
No més es tindrà en compte els tancaments verticals que són parets delimitadores  amb altres 
usos, donat que el tancament horitzontal, coberta, dona directament a l’exterior i a sota no hi ha 
cap ús. 
 

ESTUDI ATENUACIONS  
Tancaments  Materials i espesors  Massa unitària  R 
Verticals Tancaments de paret de mamposteria de pedra i morter 

de 51 (cm) d’espesor mínim, enguixats per la cara 
interior amb 1,5 (cm) d’espessor. 

1400 Kg/m2 73,33 

 

 
Per lo que ens queda que el valor màxim d’immissió a espai interior de l’edifici confrontat serà: 
 
 

dBALAr 88,9010240
780

1
log10 10

96

=






















= ∑
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LAr = 73,33 – 40,0 = 33,33 dBA < 40 dBA (Zones d’estada)  

 
 
CÀLCUL DEL NIVELL D’AVALUACIÓ D’IMMISSIÓ SONORA A L’AMBIENT EXTERIOR 
PRODUIT PER LES ACTIVITATS I VEÏNAT L Ar EN HORARI DIÜRN: 

 
Tindrem que els valors límits són: 

 
 

ZONA 

Valors límit d'immissió 
LAr en dB(A) 

 

Dia Vespre 

B2 65 Sense activitat 

 

 
Tal i com s’ha comprovat en l’apartat anterior, el valor màxim d’immissió a l’activitat en el cas 
més desfavorable, donat la màxima emissió de soroll  és 33,33 dB(A). 

 
Tenint en compte que l’atenuació del soroll a l’aire es de 6 dBA pel doble de la distància i 
que el límit exterior de la parcela en el cas més desfavorable es trobe a  una distància de a 
espai exterior. 

 
En un radi de 63 (m) al voltant de la pista de motocròs, per atenuació en l’aire tindrem una 
atenuació total de 36 (dBA, am lo que: 
 

LAr = 96,0 – 36,0= 60,0 dBA < 65 dBA (dia) 

 
 
CONCLUSIÓ 
 

VALOR TEÒRIC IMMISSIÓ INTERIOR AL LOCAL EN PLE RENDIMENT:   96,00 dBA 

VALOR MÀXIM ocasionat per l’activitat a l’activitat  confrontada Bar-Rest.:    33,33 dBA 

VALOR MÀXIM ocasionat per l’activitat a l’ambient exterior a 63 (m) al voltant de la pista de 

motocròs en la que no hi ha cap havitatge hi ho edificació:   60,00 dBA 

 

 
CONCLUSIÓ:  
 
Donat els resultats dels valors avaluats tant d’immissió a l’exterior com d’immissió a l’interior 
generats per la nostra activitat, podem concloure que es dona compliment a les mesures per a la 
coordinació de la Llei 16/2002 amb les previsions del Real Decreto 1367/2007. 
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