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MEMÒRIA
0.‐DADES GENERALS
0.1‐TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D’ACTIVITAT D’APARTAMENTS TURÍSTICS (EXPEDIENT D’ACTIVITAT ANNEX III 12.57)

0.2‐EMPRESA.DADES GENERALS DE LA SEU SOCIAL
Nom o raó social de la empresa: COSTALINGUA SA
N.I.F: A55543847
Domicili: c/Llastres, núm 1
Municipi: Hospitalet de l’Infant C.P: 43890
Comarca: Baix Camp
Província: Tarragona
Telefon: 608.41.01.01
Representant legal: Stefan Auer
Càrrec representant legal: Administrador

0.3‐Responsable tècnic del projecte.Raó Social.
Nom: Joan Josep Rodríguez Sabaté
Nº Col∙legiat: 1536 Col∙legi aparelladors i arquitectes tècnics de Tarragona
Domicili: C/Principat nº9
Població: Mora la Nova C.P:43770 Província : Tarragona
Telèfon: 677.92.67.50
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1. OBJECTE DEL PROJECTE
Aquest projecte es realitza amb l’objecte d’obtenir per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
l’Infant , l’oportuna autorització de l’activitat que es vol realitzat al recinte objecte del projecte.
Juntament amb el lliurament d’aquest projecte per demanar la llicència Ambiental de l’activitat,
també es demana la llicència.
L’objecte d’aquest projecte és descriure l’activitat i especificar les seves característiques d’acord
amb la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats davant
l’Ajuntament de l’Hospitalet de l’Infant.
El recinte en qüestió funcionarà com a grup d’apartaments turístics , 12 en total. Els quals
s’alquilaran a les persones vinculades amb la academia Costalingua SA.

2. ABAST
El negoci avarca el municipi de l’Hospitalet de l’Infant i els possibles visitants d’aquest.
Es situa en una zona òptima en la població .
3. ANTECEDENTS
Es tracta d’un grup de 12 apartaments, aparellats en grups de dos, de planta baixa. Acondicionats
per l’activitat esmentada.

4. NORMES I REFERÈNCIES
4.1‐ DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICABLES
Els materials i tècniques d’execució , d’aquest projecte hauran de complir la normativa vigent i en
particular:
‐ La LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
‐decret 239/1999 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats
recreatives i els establiments públics sotmesos a la llei 10/1990 de 15 de juny, sobre política
d’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
‐LLEY 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals.
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‐REAL DECRET 485/97 del 14‐4‐97. Disposicions mínimes en matèries de senyalització de
seguretat i salut al treball.
‐REAL DECRET 486/97 DEL 14‐4‐97, Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball.
‐REGLAMENT General de Seguretat e Higiene en el treball, Segons ordre del Ministeri de Treball
del 9‐3‐71, BOE del 16 i 17 de maig , en els seus capítols i articles que no estiguin derrogats per
els anteriors.
‐REGLAMENT Electrotècnic de baixa tensió , REAL DECRET 842/2002. Així com les instruccions
complementaries del mateix.
‐REAL DECRETO 1942/1993, de 5‐11‐93, Reglament de Instal∙lacions de Protección Contra
Incendis.

‐REAL DECRETO 2267/2004. de 3 de diciembre, per el que s’aprova el
reglamen de Seguridad contra incendios dels establiments industrials.
‐DECRET 135/95, del 24‐03‐95, BARRERES ARQUITECTÓNIQUES, D.O.G.
núm. 2043 del 28 d'abril de 1995.
‐REGLAMENT de Recipents a Presió, R.D. 1244 del 3379, així com les instruccions
complementaries del mateix
‐RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una ordenança
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions.
‐LLEI 16/2002. Protecció en front la contaminació acústica.
‐LLEI19/1991 de la junta de sanejament.
‐REIAL DECRET 3487/2000 de 29 de desembre per el que s'estableixen les
normes d'higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.
‐REIAL DECRET 317/1994 de 4 de novembre per el qual s'estableixen les
normes relatives a manipuladors d'aliments.
‐DECRET 152/2002, de 28 de maig, pel qual s'estableixen les condicions
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higienicosanitáries per a la prevenció i els controls de la legionel∙losis.
‐REGLAMENT GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES I LOCALS
PÚBLICS.
‐Ús Pública concurrencia CTE DB SI
‐Compromís de gestió correcta de residus i condicions higièniques sanitàries
‐Estudi d’impacte ambiental Sorolls
‐ DECRET 163/1998, de 8 de juliol d’apartaments turístics. (Correcció d’errors en el DOGC núm.
2818, pàg. 1260, de 2.2.1999), modificat pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per la
eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.Estàn en
vigor en tot allò no derogat per la LLei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica".
‐ Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats de Catalunya.
(Annex III: Establiments d'apartaments turístics: Règim de comunicació,Projecte bàsic de la
activitat amb memòria ambiental)
‐ Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis.
‐ ORDRE IRP/352/2009, de 3 de juliol, sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge ubicats a
Catalunya de remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació
relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen.
‐ Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques. DOGC 1.526, de 04‐12‐91
‐ Decret 135/1995 de 24 de març, de desenvolupament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat y supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.
‐ Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
‐CTE SUA. Condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat.

S’atendran en especial les condicions que es puguin indicar per part de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de l’Infant.
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5. ‐DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT A DESENVOLUPAR
L’activitat que es vol practicar en el recinte objecte del projecte es d’apartaments turístics i per al
qual es demana la corresponent llicència d’activitats.
En el recinte parc finca la Margarita nº48 , objecte del projecte, hi han un conjunt de 12
apartaments de 45,23 m2 útils, els cuals s’utilitzaran per a zona on la gent que vingui a aprendre
el idioma a traves de la acadèmia de llengües Costalingua SA, puguin tenir l’opció també de
disposar d’un espai lúdic on realitza l’estança m’entres aprèn l’ idioma o qualsevol persona que
vulgui deposar d’un espai amb unes vistes privilegiades.
Cada apartament esta completament moblat i consta de 2 habitacions , saló‐cuina, bany amb
dutxa i porxo, amb un petit jardí.
Tots els apartaments son del mateix tamany i estan equipats de forma idèntica , encara la
decoració pot varia lleugerament per a oferir un toc mes personal a cada apartament.
A continuació es descriu les principals característiques dels apartaments.
‐Tamany del apartament en m2: 45,23 m2
‐Número màxim de persones per bungalow: Máx 5, ideal per a parelles amb 2 fills.
‐Aparcament disponible en el terreny de la Margarita.
‐Llits 1 llit dobles (190 x 150 cm ) i 2 llits simples (200x80 cm) amb matalàs d’alta qualitat , roba de
llit.
‐ 1 escriptori petit al menjador.
‐ Saló menjador. Taula per a menjar, cadires, sofà, televisió. Cadira alta per a bebès disponible
baix comanda.
‐ TV Si
‐Caixa forta Si
‐Accés a Internet / wifi Si
‐Cuina de cocció amb 4 fogons, nevera , congelador, cafetera NESPRESSO, torradora, o olles ,
tovalles, cuberts, etc.
‐Estança de bany – Wc, dutxa, rentamans, espill, eixugador de pel, etc.
‐ Roba de llit i de bany Es cambia setmanalment.
‐ Secador de pel Si
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Calentador

Sí

Mosquiteres

Sí

Servicio de neteja.
los .

Los bungalows es netegen de forma Professional en el moment de deixar‐

Porxo Equipat amb una taula, cadires, tumbona , para‐sol.
Jardí i parc infantil

Amb accés directe a la platja.

Piscina Sí

Expedient d’activitat classificada annex III 12.57
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6. –REQUISITS DE DISSENY

6.1‐El client
Nom o raó social de la empresa: COSTALINGUA SA
N.I.F: A55543847
Domicili: c/Llastres, núm. 1
Municipi: Hospitalet de l’Infant C.P: 43890
Comarca: Baix Camp
Província: Tarragona
Telèfon: 608.41.01.01
Representant legal: Stefan Auer
Càrrec representant legal: Administrador i propietari
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT, annex III 12.57 ( Intervenció integral de l’Administració
Ambiental)

Costalingua SA

6.2‐ Emplaçament , entorn econòmic i ambiental
La zona d’apartaments turístics es troba situada a prop de línea de mar , concretament a segona
línea de mar, a la Urbanització Margarita nº48,
Vegem de forma més gràfica i clara la situació i l’emplaçament dels apartaments turístics en el
plànol nº1
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L’entorn econòmic i social de la zona és de caràcter agrícola i tranquil, de regadiu. L’activitat
Industrial està en expansió.
Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal∙lació.
Classificació : Urbà no consolidat.
Qualificació urbanística: Zona de ciutat jardí extensiva, Clau 7.1 Unifamiliar aïllada o aparellada.

6.3‐ La zona de l’activitat. Reformes d’obres i acondicionament
Els 12 apartaments és troben en planta baixa en zona urbana de la població com ho veiem indicat
al plànol d’emplaçament . Els apartaments del recinte son de secció rectangular i està construït
amb totxo i estructura de vigues de formigó , revoltó ceràmic.

El plànol nº1 representa la situació i l’emplaçament .
El plànol nº2 cap endavant representa la planta general amb les corresponents instal∙lacions
tècniques.
No s’han fet reformes en l’estructura , s’aprofita l’existent . Les cobertes tampoc es modificaran .
Només s’han fet millores estètiques dels apartaments.
S’ha adequat la instal∙lació Eléctrica, posant‐la al dia segons la normativa actual de Baixa Tensió.
La instal∙lació s’ha portat a terme basat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Instruccions Tècniques Complementàries (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002).
Especialment es complirà la ITC‐BT‐28

6.4‐Característiques de la zona de l’activitat.

Zones i Superficies útils del recinte

12 apartaments iguals composats cada un per les següents zones:

Sala‐Cuina
Aquesta zona esta formada per cuina‐ menjador , amb una superfície útil de 21,99 m2
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Bany
Al fons de la sala‐cuina trobem els serveis higiènics. Un servei, format per un inodor , un
rentamans i dutxa. Amb una superfície útil de 2,80 m2.
Habitació 1
Habitació 1 , amb una superfície útil de 8,49 m2
Habitació 2
Habitació 2 , amb una superfície útil de 7,16 m2
Terrassa
Habitació 2 , amb una superfície útil de 9,59 m2

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Descripció
Model 1
Sala‐Cuina
Bany
Habitació 1
Habitació 2
Terrassa
Superfície Útil
Model 2
Sala‐Cuina
Bany
Habitació 1
Habitació 2
Terrassa
Superfície Útil
Superfície total Útil
Superfície total construïda

Superfície
21,99 m2
2,80 m2
8,49 m2
7,16 m2
9,59 m2
45,23m2
21,99 m2
2,80 m2
8,49 m2
7,16 m2
9,59 m2
45,23m2
90,46 m2
116,06 m2

Altures:
Les altures mínimes serán 2,50 metres .
Alçada dels bungalows : 2,59 metres.
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6.5‐Emissions a l’atmosfera
Donat el tipus d’activitat , no hi a emissions a l’atmosfera contaminants, per tant no ens és
d’aplicació.

6.6‐Dades sobre emissions de soroll i vibracions
S’adjunta al annex com estudi de l’impacte sonor , prevenció de sorolls.

6.7‐ Emissions d’aigües residuals.
Les aigües residuals del serveis higiènics, s’evacuaran directament amb connexió al clavegueram
públic.
En el present cas, donat que tota l’aigua es utilitzada per al consum dels serveis higiènics , tota
l’aigua utilitzada serà evacuada.
Detall de cada focus de generació d’aigües residuals i del procés que les origina
Caracterització: Aigües procedents dels serveis higiènics .
Cabal diari previst…………………………………………………..350 Litres x12=4.200 litres
Cabal anual previst…………………………………………………140 m3 x12= 1680 m3
Sistema de recollida i evacuació Tub de PVC de diàmetre 150 mm

6.8‐ Generació i gestió de residus
6.8.1‐Detall de cada focus de generació de residus i breu descripció del procés que els origina.

En el nostre cas, els processos que es realitzaran en els apartaments , produiran els residus que
s’indiquen tot seguit:
Per apartament :
Caracterització
Residus orgànics diversos
Envasos de paper i cartró
Envasos de plàstic

Codi CER
160306
150101
150102

Kg/dia
4
1
1

Kg/any
1460
365
365
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Els 12 apartaments:
Caracterització
Residus orgànics diversos
Envasos de paper i cartró
Envasos de plàstic

Codi CER
160306
150101
150102

Kg/dia
48
12
12

Kg/any
17520
4380
4380

6.8.2‐ Sistema de recollida
Els diferents residus serán recollits i classificats en origen per al seu posterior abocament a
contenidors específics .
6.8.3‐ Sistema emmagatzematge
Emmagatzematge en sacs impermeables i dipòsits.
Es disposa d’un magatzem ampli per a ubicar‐hi la zona d’emmagatzematge de residus.
6.8.4‐Sistema de lliurament per a la seva gestió externa:
Residus no especials , sense tractament especial. Abocament a contenidors específics.
6.8.5‐Destinació final prevista per a cada tipologia de residus.
El vidre, llaunes , plàstics , cartrons i matèria orgànica , cada un d’aquest residus disposa de
contenidors específics ubicats per l’ajuntament de l’Hospitalet de l’Infant. Es procedeix al seu
dipositament en aquests contenidors.
6.8.6‐ Destinació final
Es retirarà setmanalment pel servei Municipal de recollida d’escombraries.

6.9‐Ocupació del recinte
Segons càlcul estableix una ocupació màxima de 48 persones.
Vegem‐ho amb detall al càlcul de l’ocupació a l’annex antiincendis d’aquest projecte.

7. MATÈRIES
7.1‐Descripció general
Serveis d’alquiler d’apartaments.
7.2‐Maquinària i equips.
Joan Josep Rodriguez Sabaté – Arquitecte Técnic – C/ Principat , 9– 43.770 – Móra la Nova – Tel. 677926750
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Es tindrà la maquinària típica d’un habitatge d’aquestes característiques:
Concepte
Extracció fums
Nevera
Calentador
Televisió

Potència
500 W
200 W
1500 w
45 w

8. –DADES DE L’ENERGIA
8.1‐ Tipus d’energia i procedència
Per el desenvolupament de l’activitat aquí detallada es preveu les següents fonts
d’energia:
1.‐Energia Eléctrica subministrada a través de companya Eléctrica (Fecsa‐Endesa)
8.2‐ Potencia de la instal∙lació
La potencia Eléctrica a contractar serà de 3,3 Kw per apartament.
8.3‐Consum anual
El consum anual previst és de :
‐Il∙luminació …………………..... 34,25 Kwh
‐Calentador………………………..108 Kwh
‐Maquinària………………………..1137 kwh
8.4‐Estalvi energètic
L’estalvi energètic es base en optimitzar el consum d’il∙luminació amb bombetes de baix
consum.
I fixant una temperatura màxima de 20 ºC a l ’hivern i 25 º C a l’estiu.
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9. ‐INSTAL∙LACIONS
9.1‐Instal∙lació Eléctrica
La instal∙lació Eléctrica s’adequa d’acord amb el nou reglament de Baixa tensió,
especialment la ITC‐BT‐25.
9.2‐Instal∙lació antiincendis
Es col∙locarà 1 extintor de pols polivalent en lloc de fàcil accés.
A l’annex antiincendis d’aquest projecte es detallen els continguts de la matèria de
prevenció de incendis.

10. –INTERFÍCIES AMB ALTRES ACTIVITATS, INSTAL.LACIONS , SISTEMES O ELEMENTS
EXTERNS A L’ACTIVITAT.
No existeixen.
11. –PLANIFICACIÓ
Es preveu començar l’activitat a finals de abril del present any.
12. VENTILACIÓ
La ventilació del local es directa a través de portes i finestres al carrer. La del bany és
directa.
13. SEGURETAT
No s'observen patologies aparents que puguin posar en entredit la seguretat estructural
de l'immoble.
El recinte compleix amb totes les prescripcions del nou CTE DB‐SI
constituint un sector d'incendi cada apartament , sense comunicació directa entre els
diferents sectors.
Els paraments verticals i el sostre tenen una RF‐120
Tots els materials d'acabat son MO, i els mobles disposats amb un M2 com a máxim. No
hi ha cap cortinatge ni cap stock gran de paper o cartro.
L'aforament máxim del recinte es sitúa en 48 persones, sent tots el passos i portes
suficient per absorvir l'evacuació d'aquest nombre de persones.
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Les portes de sortida al carrer tenen una amplada de 1.20m. amb dues fulles abatibles
que s'accionen manualment.
Amb tot l' exposat a la memòria del projecte, mes l’annex de càrrega de foc,es dona per
complida la llei 20/2009 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental.
14. PERSONAL
S’ha previst que treballaran en el recinte dues persones.
15. HORARI
El normal d'una activitat d'aquestes característiques
Segons l'ordre IRP 181/2007 de 30 de maig (DOGC n°4899 de data
06.07.2007), l'horari pot ser l'indicat:
Recepció

Dissabte, desde les 16.00

Sortida

Dissabte , a las 11:00 .

16. –ORDRE DE PRIORITAT DELS DOCUMENTS BÀSICS
1.‐Memòria
2.‐ Annexes
3.‐Plànols

Mora la Nova , 30 de Març del 2012
L’ Autor del projecte
Joan Josep Rodríguez Sabaté
Arquitecte tècnic
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COMPLIMENT DE LA CTE DB‐SI
ESTUDI PREVENCIÓ D'INCENDIS, MESURES DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT
1. Informació general
El recinte es troba a la urbanització Margarita nº48 de l’Hospitalet de l’Infant, i es vol obrir apartaments
turístics.
El recinte es troba a segona línea de mar , lloc fins on poden arribar els serveis de extinció de focs en cas
de necessitat, per ser l'amplada útil del carrer superior a 5mts. lliure d'obstacles fixes.
La superfície total construïda es de 116,06 m2, cada grup aparellat d’apartaments la qual cosa propicia
que tot s'englobi dins d'un únic sector d'incendi.

Els materials utilitzats per la delimitació i compartimentació del sector d'incendi, compleixen com a
mínim els següents valors d'estabilitat i resistència.

Parets mitgeres i façana.

El 240 Parets de fábrica enguixada

Parets compartimentació

El 180 Envans de maó enguixat.

Sostre

El 90 Forjat biguetes de formigó i
volta de revoltons amb capa de
compressió.

Els materials de revestiment en les parets utilitzats son de classe C‐s2, d0, ja que la totalitat de les parets
es troba enrajolada amb rajola cerámica.
Els revestiments del terra son de gres extruït i Classe Efl com a mínim.
Es dona degut compliment a la circular interpretativa de l' 11/5/84, havent‐se ignifugat convenientment
els materials susceptibles de ser tractats.
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COMPLIMENT DEL DB SI, Seguretat en cas d'Incendi
ESTUDI I PREVENCIÓ D'INCENDIS, MESURES DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT
1. Informació general
El recinte d’apartaments turístics es troba a la urbanització Margarita nº48 de l’Hospitalet de l’Infant.
Com a normativa de referència, queda el Document bàsic DB SI, ja que ha estat derrogada pel codi tècnic
la normativa vigent fins l'actualitat que era la NBE‐CPI/96 i els articles del reglament general de Policia i
Espectacles que afectaven als dimensionament previstos contra incendis i evacuació. Continua vigent la
normativa catalana D241/1994 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis
complementàries de la NBE‐CPI/91.
Es dona degut compliment a la circular interpretativa de 1'11/5/84, havent‐se ignifugat convenientment
els materials susceptibles de ser tractats. A continuació es detalla el compliment dels diferents SI:
SI.l. Propagació interior
El recinte s'ha compartimentat en un sector d'incendi, tal i com sol∙licita el codi tècnic. La superfície del
sector es menor de 2500.00 m2.
La resistència al foc dels elements constructius satisfan una resistència mínima de El 120. Dit sector
té sortides directes a espai exterior segur. Els murs a base de fabrica de maó ceràmic perforat garanteixen
una El‐120.
El apartament té una estructura que com a mínim resisteix 90 minuts. A banda existeix un fals sostre
inferior de plaques.
El apartament es considerat de risc baix. El revestiment de les zones ocupables tenen una reacció al foc C‐
s2,dO per a les parets i sostres (guix i plaques d'escaiola) i Efl per als terres (terra de gres).

SI 2 Propagació Exterior
Les mitgeres existents garanteixen una El‐120 mínima . La separació horitzontal dels forats entre dos
sectors contigus i coplanaris es major de 50 cms. Els acabats de façana son com a mínim B‐s3 d2

SI 3 Evacuació d'ocupants
S'ha tingut en compte les diferents densitats que pressuposen el document bàsic amb el que s'ha
obtingut una ocupació màxima del apartament de 4 persones.
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Es considera com a origen d'evacuació el punt ocupable mes allunyat de la sortida del apartament.
L'alçada d'evacuació es 0.00 m on es el local es troba a peu pla del carrer. Es considera sortida del local,
la porta d'accés al mateix, i que comunica espai exterior segur i local. El local té una sortida d'evacuació
donades les característiques físiques.
Es fixa el recorregut màxim d'evacuació en 19.56 m. La porta de sortida es de 0.90 cms d'ample i d’una
fulla abatible, amb obertura cap a l'exterior. Donat que el recorregut de sortida es menor de 25.00 m, i
es disposa d'un aforament inferior a 100 persones amb una sortida es compleixen els preceptes del
SI. Tots els passos i portes son suficients per donar sortida a les 51 persones, dones l'amplada màxima
que estableix el DB serien 145/200=0.26m.
SI 4 Detecció, control i extinció de l'incendi
Existeixen dos extintors portàtils d’eficàcia mínima 21A‐113B. Amb tot es troben a menys de 15.00 m que
qualsevol punt ocupable. També existeix un extintor de Co2 a la zona de magatzem. No es necessària la
instal∙lació de boques d'incendi, ni columna seca, ni alarma, ni detecció d'incendi, ni extinció
automàtica, ni hidrants exteriors donades les característiques i ocupació dels apartaments. La posta en
funcionament de les instal∙lacions requereix davant de l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma el certificat de l'empresa Instal∙ladora.
L'Extintor es situarà proper a la sortida d'evacuació, i fixat a parament vertical de manera que la
part superior quedi com a màxim a 1.70m sobre el terra.

SI 5. Intervenció dels bombers
El carrer té una amplada mínima lliure de 5.00m. L'aleada també permet un gálib màxim de 4.5 m i una
capacitat portant de 20 Kn/m2. El camió podrà quedar estacionat a tocar dels apartaments si així ho
requereix l'incendi , dones no existeix cap impediment físic en cap punt del carrer. El apartament es
completament accessible per façana davantera i lateral.
SI.6. Resistencia al foc de l'estructura.
L'estructura existent està formada per murs de càrrega i pilars de formigó armat que garanteixen una El
molt elevada (120) segons les taules annexes del DB SI.
La part horitzontal del apartament està composta d'un fals sostre de plaques que protegeix el forjat de
formigó armat que garanteix una R 90.
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FITXA JUSTIFICATIVA CONFORME ES COMPLEIXEN LES CONDICIONS DE
SEGURETAT D'UTILITZACIÓ Y ACCESSIBILITAT QUE
EXIGEIX EL CTE‐SUA
El projecte pretén la obertura del recinte la Margarita nº48, per tant es
considera ús públic.
SUA‐1
Els terres que es posaran seran classificats com a 1 quan al seu grau de Lliscament
(Valor 15<Rd<35). No hauran de presentar discontinuïtats o irregularitats de nivell
superior a 6mm. Els desnivells <50mm es resoldran amb pendents < 25%. Les
perforacions o forats en terres, en zones interiors per a circulació de persones estaran
limitats al pas d'una esfera de diàmetre <15mm.
Es preveu disposar de la corresponent barrera de protecció en els desnivells superiors a
0.55m. Les baranes previstes son d'algada major a 90cm donat que no existeix cap
desnivell superior a 6.00 m. Les baranes seran de brendoles verticals d'una separació
màxima de 10 cms.
La distancia entre el graó d'entrada i la porta d'accés serà major a 1.20m
Totes les obertures tenen fàcil accessibilitat, tant interior com exteriorment i per tant es
facilita la neteja tant des de l'interior com des de l'exterior. Es preveu la utilització de
rampes per a salvar els possibles desnivells existents (el pendent estarà entre un 6 i un
10%). Cas d'utilitzar escalons, aquest hauran de ser un mínim de 3 seguits.
SUA‐2
Les parets vidrades de les portes, tancaments de dutxes seran elements laminats capaços
de resistir un impacte de nivell 3.
Les portes vidrades disposaran d'elements (tiradors, bastiments, etc) que les permetin
identificar fàcilment.
Les portes correderes, preveuen un espai mínim de 0.20 m entre l'element fix i
l'element mòbil completament obert.

SUA‐3
Les portes que disposin d'un sistema de bloqueig des de l'interior disposaran
d'un sistema de desbloqueig des de l'exterior. Tindran també il∙luminació
controlada des de l'interior.
SUA‐4
Per tal de limitar el risc de danys causat per una il∙luminació incorrecta de les
zones de circulació, es garantirà una il∙luminació mínima de 75 lux a les escales
(nivell a ras de terra) i de 60 lux a la resta de les zones.
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CARREGA DE FOC
CLASIFICACIO DE L'ACTIVITAT EN FUNGIÓ DEL SEU NIVELL DE RISC
L'Activitat que ens ocupa, es troba classificada segons el pes i característiques de les matèries i
elements combustibles, que es relacionen tot seguit:
Materials:

Fusta

400x 2= 800

Varis

50x 4 = 200

Total Mcal/kg

1000

Superficies del apartamento: 45,23 m2
Formula utilitzada:

Op= Pi * Hi * Ci/ A Ra (Mcal/m2.)
A = Superfície del local, en m2.
Op= Càrrega del foc ponderada.
Pi = Pes en Kg diferents matèries combustibles
Hi = Poder Calorífic de materials en Mcal/Kg.
Ci = Coeficient de perillositat, 1.2
Ra= Risc de Activació 1.5
Op = 1000* 1.2* 1.5/ 45,23 = 39,79 Mcal/m2.
Per tot l'indicat que ens ocupa queda classificada com a nivell baix 1, amb càrrega ponderada
de foc de 39,79 Mcal/m2, valor inferior a 200
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INSTAL.LACIONS D'EMERGENCIA

S'ha instal∙lat un extintor de 6Kg de pols polivalent tipus 21A‐113B.
No serà necessari la instal∙lació d'un sistema de detecció automàtica
d'incendis.
No serà necessària la instal∙lació d'una boca d'incendi.
No serà necessari instal∙lar polsadors d'alarma.
Càlcul de l'ocupació :
Es realitza el càlcul d’ocupació màxima que no es donarà mai el cas, degut a que en cada
estança estarà màxim dues persones. Exceptuant la sala.

Quadre detallat de superfícies
Dependencia
Sup. Útil
1 Apartament
Sala‐Cuina
27,89
Bany
3,74
Habitació 1
6,24
Habitació 2
10,20
Terrassa
6,63
Total sup. útil
45,23 m2

Total ocupat

4

12 Apartaments
Total sup. útil

542,76 m2

Total ocupat

48

Total sup. construïda

696,36

Mitja d'ocupació

m2

Densitat d
m2/persona

'oc upació
persones

0,48

Tots els apartaments es troben en planta baixa,.
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Evacuació:
Per ser l'ocupació inferior a 100 persones, i disposar d'un recorregut d’emergència
inferior a 25.00 m, es preveu una única sortida. La sortida dona directament a espai exterior
segur, urbanització Margarita.
El recorregut màxim previst d'evacuació es de 19.56m. Qualsevol punt del local queda a
menys de 25.00 m de la sortida.
L'amplada total de la sortida a raó d' lm per cada 200 persones, significa que tenim
prou amb una sortida de 25cms. d'amplada
S'ha col∙locat una porta d'accés d’una fulla abatible d'0,90 m d'amplada total, amb el que
queden cobertes les exigències de fulla mínima de 0.80 en portes senzilles i fulles mínimes de
0.60m en portes dobles.
Cap punt del local (Sigui aquest punt origen d'evacuació o no) queda a mes de 25 metres de
la sortida.
Els propietaris dels apartaments hauran de confeccionar un pla d'autoprotecció en el que
hauran d'assajar les possibles emergències i tenir apuntats el números de telèfon dels diferents
grups d’emergència (Bombers, Hospitals, etc.)
Per tot l’exposa’t el que subscriu, considera suficient el nombre de sortides i la seva
disposició, així com els mitjans de protecció, tenint en compte les dimensions del recinte , la
seva distribució i les característiques del mateix.
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ESTUDI DE L'IMPACTE SONOR PREVENCIÓ DE SOROLLS
Al tractar‐se d'una activitat classificada les possibles molèsties al veïnatge per la emissió de
sorolls, es fan els següents càlculs i es disposen les diferents solucions per minimitzar el impacte
d'aquests sorolls.
Els altaveus per a no produir molèsties al veïnat sobre material acústic, així com els suspesos
de la paret amb silentblocs.
En el cas de la maquinaria no s’instal∙larà cap màquina que siguí focus important d’emissió
de sorolls o vibracions. Per evitar al màxim les possibles produccions i transmissions de
vibracions produïdes per la maquinaria instal∙lada, es dotarà a la mateixa de silentblocks i
esmorteïdors per la qual cosa es pot assegurar que en cap dels casos s’aconseguirà el nivell
sonor de 40 dB en espais comuns, 30dB en els dormitoris de les vivendes, 35dB en la resta de
les peces de les vivendes i 45dB a l'exterior.
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A un apartament existeixen diferents fons de soroll
Trepitjades: 55 dBA
Conversació normal: 70 dBA
Ompli/Buidat de aparells sanitaris: 75 dBA
Electrodomèstics en general: 65 dBA
Equips de ventilació: 59 dBA
Llavors amb L = 10 log (∑ 10^Li/10 ), es tindrà:
L = 10 log (10^55/10 + 10^70/10 + 10^75/10 + 10^65/10 + 10^59/10 + 10^59/10) = 76,69 dBA

Element

Espessor

Massa Unitària

dBA

Paret

29 cm

532

58

Sostres

30 cm

300

52

Per tant :

76,69‐ 58= 18,69 dBA en parets

76,69‐52 = 24,69 dBA en forjat
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AILLAMENT ACÚSTIC
Donat que el tipus d'activitat que es desenvolupa en l’apartament pot generar (com a
màxim) un nivell sonor aproximadament de 76,69 dBA, aïllament actual existent es suficient,
la qual cosa s' explica a continuació, per a aconseguir un nivell de recepció del so en les
vivendes de veïns no superior als límits marcats per l’ordenança actual.
Les mesures correctores adoptades son les següents:
-

El apartament té unes parets de Fábrica de maó perforat/massís de 30cms de
gruix.

Seguidament es justifiquen els tractaments d’insonorització escollits.
Sostre:
-

Forjat superior a 32cm. amb terratzo i revolto de totxos ceramis.. Segons la
taula 3.7. tenim un Ra=52 dBA.

L’aïllament acústic aeri total del forjat es : Rt= Ra+Rb+Rc ‐ 56 = 56 dBA.
Les necessitats d’aïllament son:
76,69 dBA nivell d’emissió màxim (80 dB en condicions extremes). 30 dBA nivell
admissible en dormitoris.
Per tant 76,69‐30 = 46,69 dBA, en condicions màximes 80 ‐30 — 50 dBA, en
condicions extremes veiem que Rt=61. dBA > 50 > 46,69 dBA, per tant
acceptable.
Parets a cases veïnes i façana carrer:
Paret de Fábrica de maó perforat/massís de 30cms de gruix. Aïllament acústic 58 dBA.
L' Aïllament acústic total es:
Rt = Ra+Rb = 58+0 dBA ‐ 58 dBA
Les necessitats d’aïllament son:
76.69 dBA nivell d’emissió màxim (80 dB en condicions extremes). 30 dBA nivell admissible en
dormitoris.
Per tant 76,69 ‐ 30 = 46,69 dBA en condicions màximes 80 ‐ 30 = 50 dBA
en condicions extremes.
Joan Josep Rodriguez Sabaté – Arquitecte Técnic – C/ Principat , 9– 43.770 – Móra la Nova – Tel.
677926750

Títol del projecte

PROJECTE D’ACTIVITAT D’APARTAMENTS TURÍSTICS
EXPEDIENT D’ACTIVITAT ANNEX III 12.57

PLÀNOLS

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
veridCAT (c)03, ou=Serveis Publics de
Certificacio CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ
SABATE, givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:05:08 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:04:31 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/veridCAT
(c)03, ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:03:54 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E,
cn=JUAN JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:03:28 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
veridCAT (c)03, ou=Serveis Publics de
Certificacio CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ
SABATE, givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:03:04 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:02:40 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
veridCAT (c)03, ou=Serveis Publics de
Certificacio CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ
SABATE, givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:02:18 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:01:59 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:01:39 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:01:18 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/veridCAT
(c)03, ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:00:58 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/veridCAT (c)03,
ou=Serveis Publics de Certificacio
CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ SABATE,
givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E,
cn=JUAN JOSE RODRIGUEZ
SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:00:39 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
veridCAT (c)03, ou=Serveis Publics de
Certificacio CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ
SABATE, givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:00:26 +02'00'

JUAN JOSE
RODRIGUE
Z SABATE

Firmado digitalmente por JUAN JOSE
RODRIGUEZ SABATE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
veridCAT (c)03, ou=Serveis Publics de
Certificacio CPIXSA-2, sn=RODRIGUEZ
SABATE, givenName=JUAN JOSE,
serialNumber=77835104E, cn=JUAN
JOSE RODRIGUEZ SABATE
Fecha: 2012.04.03 14:00:06 +02'00'

