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1. INTRODUCCIÓ: OBJECTE I ANTECEDENTS
La present memòria, amb els plànols que l’acompanyen, tenen per objecte determinar
les condicions tècniques a les que s’ajustarà la implantació d’una activitat de gimnàs
de Crossfit (activitat esportiva) amb la finalitat d’obtenir la corresponent llicència
municipal com activitat classificada dins la llei 11/2009 i el decret 112/2010, al tenir
una superfície de més de 500 m2, i segons la classificació de l’Ajuntament de Reus,
dins el capítol 14 IV, grup c. Activitat sotmesa al control preventiu del Departament
de Prevenció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
Per aquesta finalitat es va redactar projecte específic, informat favorablement i
realitzada inclús l’acta de control per una EIC, donant compliment per tant en
l’apartat d’incendis amb la llei 3/2010. Per tant en aquest projecte per la sol·licitud de
la llicència, no es tractarà dels temes d’incendis, només es justificarà el compliment
del decret 112/2010 que s’entén d’aplicació per a l’obtenció de la llicència corresponent
per l’Ajuntament de Reus.
2. IDENTIFICACIONS: TITULAR I TÈCNIC PROJECTISTA
RAÓ SOCIAL DEL SOL·LICITANT
Nom

MANEL DÍAZ JIMÉNEZ

NIF

39918675-J

Adreça

Carrer Santa Clara, 6 1º-2ª

Tel / Fax

636958965

Població

Reus

Codi postal

43204

AUTOR DEL PROJECTE
Nom i cognoms

Sergi Triquell Güell

Titulació

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat electricitat

Col·legi professional

Col·legi d’enginyers Tècnics Ind. Tarragona (CETIT)

Número col·legiat

18.568-T

NIF

39.733.254-H

Direcció professional

Carrer Delfí Guinovart, 6

Població

Les Gunyoles

Codi Postal

43154 Tarragona

CIF.

39733254-H

Tel

678627630
sergitriquell@gmail.com

Correu electrònic
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3. ACTIVITAT: DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ
GIMNÀS DE CROSSFIT (ACTIVITAT ESPORTIVA).
Segons l’article 95 del DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aquesta activitat es troba
sotmesa a Llicència Municipal (llicència ajuntament). Regulació supletòria, dins de
l’annex 4 apartat c, com activitat esportiva, també dins del capítol 14, apartat IV,
grup c de la classificació d’activitats de l’Ajuntament de Reus.

4. NORMATIVA APLICABLE

LLEI 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció y control ambiental de les
activitats.
LLEI 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la
Edificació DB-SI/2006: "Seguretat en cas d’incendi".
LLEI 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i les Ordres i Resolucions posteriors
per les que s’aproven les instruccions Complementàries denominades
instruccions ITC-BT.
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques
Complementaries IT.
LLEI 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques i el seu Decret 135/1995 del 24 de març.
REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la
Edificació, DB-SUA/2010: "Seguretat de la utilització i accessibilitat ".
Decret 161/2001 de 12 de juny de 2001, de modificació del Decret 201/94 de 26
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball.
Totes aquelles disposicions que pel desenvolupament de l’activitat, ha
dictaminat el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de
Catalunya.
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TAAC, taules d’accessibilitat de les activitats a Catalunya.
Condicions imposades pels Organismes Públics afectats.

5. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
5.1. EMPLAÇAMENT
S’ubica al Carrer Víctor Català, número 65, nau 1. La façana posterior dona al Carrer
Joaquim M.Bartrina d’Aixemus, al municipi de Reus. CP:43206.
Coordenades UTM: 31T 338844 m E 4557985 m N
Referència cadastral: 8982708CF3588B0001OO
5.2. DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una construcció amb tipologia de nau industrial, existent des de l’any 1975.
Te paret mitjanera a un costat, i per l’altra dona a un pati lateral i per tant tot i se cega
la paret, te comportament de façana. Igualment la part davantera i posterior que
formen les altre dues façanes que aquestes si que donen a la via pública. Veure plànol
de situació i emplaçament per millor comprensió. Si es consideres industrial, es
tractaria d’una nau amb configuració tipus Ah. Constructivament la nau, està
constituïda a base de blocs de formigó de 20 cm de gruix en les parets de tancament. La
coberta és lleugera a base de plaques de fibrociment, suportat amb estructura
metàl·lica, i les lluernes no son continues amb les altres naus.
Per la part davantera, que dona al Carrer Víctor Català trobem una porta gran
basculant de 5 metres d’amplada, per 5 d’alçada, amb una porta de vianants de gir
vertical amb obertura cap a l’exterior que dona a un pati davanter que comunica
directament amb la via pública. El mateix passa en la part posterior que dona al Carrer
Joaquim Bartrina d’Aixemus. El lateral on s’ubicarà una porta d’emergència, dona a un
pati lateral que comunica amb el pati posterior i que d’aquí dona a la via pública.
Bàsicament tota la nau es utilitzada com a gimnàs amb una gran sala diàfana, amb
aparells variats destinats a l’esport del Crossfit.
A la part davantera, trobem la recepció, i l’accés, una mica més endins, als vestuaris.
Els d’homes s’ubiquen en la planta baixa, i els de dones en una planta altell, justament
damunt dels d’homes. L’estructura d’aquest altell es a base de forjat unidireccional amb
bigues i revoltons de formigó. L’accés a la planta altell, on s’ubica, el vestuari de dones,
es realitzarà per una escala amb estructura de ferro, degudament aplacada amb un
sistema de plaques RF-60, per tal de garantir l’evacuació en cas d’incendi.
Al fons de la nau, s’ubica, un petit magatzem, per bàsicament material esportiu, més
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específic, un bany general, i un bany adaptat.
La part posterior del vestuari de dones, hi trobem un espai de guinguetes, pensades per
a les sòcies del gimnàs hi puguin deixar els estris de neteja personal, així com els
elements de vestimenta específica per a la pràctica esportiva.

5.3. CARACTERISTIQUES DEL SOL I DEL SUBSOL
La nau industrial es troba en el Polígon Agro-Reus, amb ús permès, per dur a terme
aquestes activitats segons el planejament urbanístic de la ciutat.
El sol del edifici es format per solera de formigó de 30 cm. d’espessor.
El subsòl es format per terra silícia.

5.4. RESUM DE SUPERFÍCIES
A la següent taula tenim el resum de superfícies útils de l’edifici:

Denominació

Superfície
útil
(m²)

Planta Baixa

Magatzem
1
Bany adaptat
2
Bany
3
Zona diàfan de gimnàs
4
Escales
5
Vestidors homes planta baixa
6
Dutxes planta baixa
7
Bany pb
8
Recepció
Subtotal P.Baixa
0

11,29
4,76
3,44
897,13
5,92
30,95
10,43
2,73
17,88
984,53

Planta Primera

Vestidors dones planta alta
2
Guiguetes dones
3
Bany pa
4
Dutxes pa
Subtotal P.Primera
1

TOTAL ESTABLIMENT

Llicència Municipal
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m2
m2
m2

5.5. CÀLCUL D’OCUPACIÓ.

Denominació

Superfície Ocupació
útil
Teòrica
(m²)
(m2/p)

Ocupació
Calculada
(p)

Descripcció ús triat segons SI

Planta Baixa

Magatzem
Bany adaptat
2
Bany
3
Zona diàfan de gimnàs
4
Escales
5
Vestidors homes planta baixa
6
Dutxes planta baixa
7
Bany pb
8
Recepció
Subtotal P.Baixa
0

11,29

40

1

Almacenes

1

4,76

3

2

Aseos de planta

3,44

3

2

Aseos de planta

897,13

5

180

Oficines

5,92

2

3

Vestíbulos

30,95

2

16

Vestidors

10,43

2

6

Vestidors

2,73

3

1

Aseos de planta

17,88

10

2

Oficines

984,53

-

213,00

-

1

19,02

2

10

Vestidors

2

11,58

2

6

Vestidors

Planta Primera

Vestidors dones planta alta
Guixetes dones
3
Bany pa
4
Dutxes pa
Subtotal P.Primera
TOTAL ESTABLIMENT
Superficies construides (total)
Planta baixa
Planta primera

2,73

3

1

Aseos de planta

10,43

2

6

Vestidors

43,76

-

23,00

-

1028,29

m2

1072,26
1024,25
48,01

m2
m2
m2

236,00

Ocupació total

Llavors l’aforament total de la instal·lació serà de 236 persones.

5.6. ASPECTES HIGIÈNICS SANITARIS
S’equiparà l’establiment amb 2 vestuaris. Un per dones i un per homes. En cada
vestuari, s’instal·la una cabina amb un inodor i 2 lavabos. En la zona diàfana de ús de
gimnàs, s’equipa una cabina amb pica rentamans i inodor, i una altra cabina adaptada,
amb pica rentamans i inodor.

Llicència Municipal

Gimnàs Crossfit

SERGI TRIQUELL

09/05/2018

Pàgina 9

Donant compliment al decret d’accessibilitat i a la SUA, un d’ells serà adaptat.
Tots els aparells seran de porcellana vitrificada de color blanc, del tipus a decidir per la
direcció facultativa. Cada aparell es complementarà amb les aixetes adequades. Seran
de metall cromat de 1a qualitat i del tipus a decidir per la direcció facultativa. Als
lavabos s’instal·laran temporitzades.
El en bany adaptat tots els elements seran adaptats segons els criteris del codi
d’accessibilitat de Catalunya.
5.7. RELACIÓ DE CONFRONTANTS
Actualment a la nau confrontant ( dons es cantonera) hi trobem un bar restaurant.
5.8. INSTAL·LACIONS
Totes les instal·lacions (sanejament, fontaneria, climatització, electricitat),
s’adequaran a les lleis i normes que corresponguin al tipus d’establiment, i seran de
nova execució.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
L’edifici disposarà dels medis adequats pel subministra d’aigua i equipament higiènic
d’acord amb el CTE-DB-HS-4.
La instal·lació parteix d'una escomesa del recinte on es situarà el comptador. Aquesta
aigua prové de la xarxa municipal d’aigua potable. El comptador està ubicat en un
nínxol de la tanca perimetral de la nau industrial.
En aquest mateix espai s’ubicarà el comptador del subministrament d’aigua de contra
incendis, per tal de subministrar a la BIE a instal·lar.
Des d'aquest punt va a parar a la vàlvula de tall principal que estarà ubicada en un
dels banys. Des d’aquí es ramificarà per tal de d’alimentar els lavabos i vestuaris que
seran els consumidors reals de la instal·lació.
D’aigua calenta s’instal·larà una caldera de gas, per tal de donar servei a les dutxes, i
resta de lavabos de la zona de vestuaris.
A les entrades de les diferents cambres s'instal·laran vàlvules de pas general.
SANEJAMENT
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de
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dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al CTE-DB-HS-5 i també els
paràmetres del article 3 del Decret d’ecoeficiència 21/2006.
Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó registrable.
Els desguassos d’aigües s’executaran amb tubs de PVC, dels diàmetres corresponents i
indicats al projecte, i amb les peces especials i accessoris que siguin necessaris. Les
connexions seran de campana, amb la junta encolada.
Els baixants i claveguerons es realitzaran també amb tub de PVC. Els claveguerons
aniran penjats del sostre o soterrats col·locats damunt un llit de sorra de 10 cm i coberts
amb el mateix material fins a 10 cm pel seu damunt. Tindran un pendent mínim de
l’1’5% i es reforçarà l’ancoratge en els punts crítics com són les trobades amb baixants,
canvis de direcció o derivacions.
A peu de baixants i a les trobades de claveguerons es construiran pericons de pas amb
tapa fixa. A la sortida de la xarxa es construirà un pericó sifònic i registrable.
La connexió a la xarxa de sanejament es realitzarà a la presa prevista i existent a la
nau. Amb un diàmetre mínima de D 200 mm.

COMPLIMENT NORMATIVA DE
LEGIONEL·LOSI A LA XARXA D’ACS.

PREVENCIÓ

I

CONTROL

DE

LA

Es disposarà d’un acumulador normalment a 60ºC, que amb la caldera instal·lada es
podrà fer el xoc tèrmic necessari a 70ªC segons marca la normativa. La instal·lació no
disposa de xarxa de retorn, dons la longitud de les canonades d’aigua calenta no
supera els 15 metres. La caldera s’ubica a la paret que toca als vestuaris, per la part
de la dutxa. Els fums de combustió de la caldera es condueixen convenientment cap a
la coberta de la nau.

ELECTRICITAT
La instal·lació elèctrica complirà les prescripcions del vigent Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió (REBT) i les Ordres i Resolucions posteriors per les que s’aproven
les instruccions Complementàries denominades instruccions ITC, aprovades el 2
d’agost de 2002, pel Real Decret 842/2002:
o

o

o

El tipus de local on es troba la instal·lació es considera, segons el REBT,
com a LOCAL de PÚBLICA CONCURRÈNCIA, tipus i (capítol VII, ITC
MIE-BT 028 del RBT). La ITC MIE-BT 04 apartat 3, disposa que per
aquest tipus d’instal·lació es precisa d’un Projecte de Legalització Elèctrica.
Instal·lació que requereix projecte així com de certificació de direcció i
acabament d’obra, per garantir la seva concordança amb el projecte i
l’adaptació a la Reglamentació vigent
Instal·lació que requereix d’inspecció inicial.
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Inspeccions periòdiques cada cinc anys.
Per tractar-se d’una instal·lació elèctrica subjecta a inspeccions periòdiques
el titular haurà de contractar el manteniment a una empresa instal·ladora.
En les inspeccions periòdiques de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, una vegada s’hagi comprovat les condicions de seguretat i el
manteniment i ús correctes de forma que permeti emetre el certificat
d’inspecció amb qualificació favorable, s’haurà d’adherir, en una part visible
del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d’inspecció
periòdica on s’indiqui: el nom de l’entitat que ha efectuat la inspecció,
adreça i telèfon, així com l’especificació d’instal·lació receptora d’energia
elèctrica -inspecció periòdica - i la seva vigència, assenyalant mes i any.

La derivació individual, des del quadre de comptatge situat a la tanca del recinte fins
els quadre general de protecció i comandament, es realitzarà amb un conductor de coure
de designació XLPE+Pol, RZ1-K(AS)RV 0’6/1Kv, tetrapolar de 4x16+TTx16mm2Cu,
col·locat i soterrat dins de tub de D=90 mm. La distància d’aquesta línia serà de 20 m.
Es poden observar mes detalls de la instal·lació elèctrica en el projecte específic de la
part elèctrica per tal de legalitzar la instal·lació.
Com que l’ocupació de l’edifici serà inferior a 300 persones, a efectes d’aquest càlcul,
llavors no és requerirà subministrament de socors segons la ITC-BT-28.
La posta a terra de la instal·lació es realitzarà tal i com s’indica a la norma ITC-BT
18, i es dimensionarà per obtenir una resistència inferior de 37 ohms. El pont de
mesura haurà d’estar sempre tancat i tan sols s’obrirà per realitzar-se la mesura de la
resistència de terra, havent desconnectat prèviament l’alimentació elèctrica al quadre
de maniobra. Posteriorment, abans de connectar aquest quadre, es connectarà el
seccionador de terra.
Prèviament a la posada en servei de la instal·lació es realitzarà la mesura de la posta
a terra. Per fer-ho es desconnectarà la instal·lació i s’obrirà el pont de la caixa de
posta a terra i es realitzarà la mesura de la mateixa mitjançant un tel·luròmetre.
El valor obtingut s’ajustarà al valor exigit als càlculs, en cap cas podrà ser superior a
37 ohms. S’efectuarà una mesura de caigudes de tensió als circuits. També es
realitzarà la mesura d’aïllament (superior a 0.5 MΩ) i rigidesa dielèctrica (superior a
1500 V) dels conductors, i la prova dels elements de protecció (diferencials, magneto
tèrmics, guarda motors, etc,...).
La posada a terra s’estableix, principalment, per de limitar la tensió que respecte a
terra puguin presentar, en un moment donat, les masses metàl·liques, assegurant
l’actuació de les proteccions i eliminar, o disminuir, el risc que eventualment pugui
produir-se per una avaria del material utilitzat. Es respectarà tot el que la ITC-BT 18
disposa.
Els elèctrodes es dimensionarà de forma que la seva resistència de terra, en qualsevol
circumstància imprevisible, no pugui superar el valor especificat per a ella, en cada
cas. El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a
tensions de contacte superiors a:
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24 V en local o emplaçament conductor.
50 V en el altres casos.
La posada a terra de la maquinària es realitzarà mitjançant conductors aïllats, amb
origen a la barra general de terra que es troba al quadre general de distribució.
En tots els casos les línies d’alimentació de potencies i comandament i resta de
circuits, estaran formades per conductors aïllats per les fases actives més el de
protecció que tindrà el mateix nivell d’aïllament i la coberta serà de color groc - verd.,
amb conductors tipus Afumex. Es a dir, no propagadors de la flama i amb baixa
emissió de fums i opacitat reduïda.
ENLLUMENAT
Per al disseny de l’enllumenat s’ha tingut en compte el que disposa la UNE 12464.
(Norma europea sobre il·luminació per interiors).
Així mateix ha tingut en consideració, el establert en el codi tècnic de l’edificació quan
eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (CTE-HE3)
L’ instal·lació d’enllumenat de Emergència del local complirà el disposat a l’ITC-BT028 relacionat a les característiques de l’enllumenat d’emergència i , el establert en el
codi tècnic de l’edificació en relació amb la seguretat enfront del risc causat per
il·luminació inadequada (CTE-SU4).
Enllumenat normal
Per a cada tipus d’estança, s’han verificat els punts mínims de llum exigibles, segons
la normativa vigent, superant en tots els casos, les esmentades quantitats.
En general s’han projectat les lluminàries segons es reflecteix en els plànols.
S’ha calculat la il·luminació per donar una il·luminació mínima de 20 lux en zones
exteriors i 100 lux en zones interiors.
Enllumenat d’emergència
Segons s’estableix en el REBT i en el CTE, la il·luminació d’emergència tindrà les
característiques descrites a continuació.
Per tal de descartar la necessitat de instal·lar un subministrament de socors, s’ha
calculat l’ocupació del local segons l’apartat 2 del document bàsic de seguretat contra
incendis del codi tècnic de l’edificació. Sempre que la capacitat sigui menys de 300
persones, aquest subministrament no serà obligatori. Tal i com hem comentat
anteriorment.
La ocupació, calculada aplicant les densitats d’evacuació segons l’article 2 de la secció
SI 3 i la taula 2.1 “densitats d’ocupació”, i altres criteris habitualment utilitzats, dona
un valor de ocupació simultània de l’activitat mai superior a 300 persones.
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L’enllumenat d’emergència estarà en funcionament al produir-se un tall en el
subministrament elèctric, o quan la tensió d’alimentació estigui per sota del 70% del
seu valor nominal. Els punts d’enllumenat seran fixos i de font propis.
Són dos els tipus d’enllumenat d’emergència que s’instal·laran: el d’evacuació i el
d’ambient o antipànic, descartant el de zones d’alt risc.
L’enllumenat d’evacuació ha de garantir la utilització de les vies d’evacuació. Els
nivells d’il·luminació seran: 1 lux en l’eix dels passos i 5 lux en els quadres de
distribució.
L’enllumenat ambient o antipànic ha d’evitar els riscos i proporcionar una
il·luminació per permetre identificar obstacles i accedir a les vies d’evacuació. El
nivell de il·luminació serà de 0,5 lux en un espai comprès entre el sòl i una alçada de 2
m.
Ambdós tipus d’il·luminació el temps mínim de funcionament serà d’una hora a partir
de la fallada de l’alimentació.
Les lluminàries estan distribuïdes per tot el local i sobre les portes.
Veure els plànols de Planta Baixa i Planta Primera per a la seva distribució en el
local.
Veure també l’annex de càlculs luminotècnics per el càlcul de la sala principal de la
il·luminació d’emergència.

Compliment de la Llei 6/2001, decret 190/2015 i el RD 1890/2008
L’establiment no disposa de cap tipus d’il·luminació exterior. Les lluminàries antigues
que hi ha adossades a la façana no funcionen i no estan controlades per el titular de
l’activitat.
VENTILACIÓ
En aquest apartat cal donar compliment al actual Reglament de Instal·lacions
Tèrmiques en els edificis.
Tenim dues parts diferenciades a ventilar.
La zona de vestuaris i la zona diàfana utilitzada com a gimnàs.
La part de vestuaris es realitzarà mitjançant un extractor per a cada zona de vestuari
(planta baixa i primera) que a través de conductes i reixetes extreu l’aire fins
l’exterior de l’establiment per la coberta.
La zona de gimnàs, que tot i que es de bastant superfície, es realitzarà de manera
natural, donades les característiques de l’establiment, i donat que l’ocupació real serà
bastant menor de la calculada a efectes del CTE-DB-SI.
Cabals de Ventilació
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Els cabals d’admissió d’aire, estaran equilibrats amb els cabals d’extracció, i es
determinen a partir de la categoria d’aire interior (IDA), establerts en el RITE en
funció de l’ús de l’edifici o local quan s’aplica el mètode indirecte.
A totes les zones, el cabdal de ventilació s’ha determinat aplicant el mètode indirecte
de cabdal d’aire exterior per persones.
Cal remarcar que el RITE diu que cal dimensionar dita ventilació per la ocupació
previsible de l’establiment, i no per al càlcul d’ocupació segons el DB-SI.
El càlcul dels cabals de cadascuna de les zones es presenta a continuació:
Vestuaris, IDA 3, ocupació prevista 16 persones, llavors 460 m3/h. S’instal·len
extractors de 500 m3/h, segons s’ha explicat anteriorment, per a cada vestuari.
Sala de gimnàs. Es considera una ocupació segurament més gran que la registrarà
l’establiment, en total 50 persones, IDA 3, llavors 400l/s o 1440 m3/h.
Es planteja una ventilació natural, i per tant es dimensiona una reixa en cada una de
les façanes de l’establiment que estan enfrontades.
Segons CTE, les abertures d’admissió han de ser 4xqv, llavors 4x 400(l/s) = 1600 cm2.
S’intal·len 2 reixes d’una superfície útil aproximada de 1,7 m2.
Recuperació de Calor.
Segons la IT 1.2.4.5.2, a les zones on el cabdal de ventilació supera el 0.5m3/s (1800
m3/h), s’ha de instal·lar recuperador de calor, per tant, no s`ha previst aquest tipus
de màquina. A més cal recordar que l’establiment no es climatitza.
CLIMATITZACIÓ
No s’instal·len equips de climatització.
6. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA I RESUM DE POTÈNCIES
Aquesta surt dels càlculs i disseny de la instal·lació elèctrica realitzada mitjançant el
programa de càlcul dmElect:

DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
RES END TRIF
RESER. AIRE ACON
ENLLUM 1
END COSTAT QUADRE
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EMER
100 W
ENLLUM 2
1000 W
RES. ENDOLLS
500 W
RES. ALARMA
100 W
RES. LLUM 3
200 W
RES. END VARIS
500 W
RES. CAMARA
100 W
DESPATX I BANYS
3400 W
RES. ENDOLLS 2
500 W
RES. SUBQUADRE
1000 W
VESTUARIS I RECEPCC
8400 W
TOTAL....
21800 W
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3300
- Potencia Instalada Fuerza (W): 18500
- Potencia Máxima Admisible (W): 27712

CONSUM ANUAL:
Per l’activitat es considera 6 dies setmana i 12 hores de funcionament previst, amb un
consum mitjà d’uns 2 kW (bàsicament enllumenat i poca cosa més)
Llavors : 324 dies x 12 hores x 2 kW/hora = 7.776 kW any
7. COMPLIMENT DECRET 112/2010
Activitat sotmesa a aplicació de manera supletòria, per tant es justifiquen els punts
del decret que es consideren d’aplicació a l’ús de gimnàs.
Classificació activitat esportiva, establiment d’ús públic.
Aforament total establiment: 236 persones.
Disposicions aplicables:
Article 33.
Veure estudi impacte acústic en annex III d’impacte ambiental.
Articles 37.
Veure compliment prevenció i seguretat en cas d’incendi, en tràmits per donar
compliment a la llei 3/2010.
Article 42 i 46
Veure Memòria de Seguretat i Pla d’autoprotecció en l’annex IV.
Article 47
Es considera que cal equipar amb els necessaris per a l’activitat, en total, tindrà 4
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cabines, 1 d’ella adaptada, i 6 lavabos.
Article 57 i 58. Personal de control d’accés.
No son necessaris per al tipus d’activitat.

Article 68:
No es necessari instal·lar un control automàtic d’aforament.
Article 72:
S’instal·laran les plaques corresponents.
Article 80.
L’import de la assegurança de responsabilitat civil serà de mínim 600.000 €.
8. PLÀNOLS
1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
2. PLANTA DISTRIBUCIÓ I INSTAL·LACIONS
3. PLANÒL DE SECCIÓ I FAÇANES
9. CONCLUSIÓ
La present memòria junt amb els annexos que s’acompanyen s’ha redactat amb la
finalitat de presentar la sol·licitud de Llicència Municipal per a legalització de
l’activitat esportiva.
S’han tingut en compte els Reglaments, Normes i recomanacions que afecten a
l’activitat, adoptant les condicions i mesures que l’autoritat Municipal pugui imposar,
en benefici de la seguretat i d’interès comú.

L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

EL PETICIONARI

Reus, 8 de maig de 2018
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ANNEX I : COMPLIMENT DEL CTE DB. SUA
1.

SEGURETAT DE LA UTILITZACIÓ I ACCESIBILITAT (SUA)

1.1.

SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES (CTE-SUA-1)

Resbalicidad de los suelos:
Els terres seran classe 1. A les escales que seran de classe 2. No tenim cap rampa en
tot l’establiment. A les escales s’han instal·lat baranes no escalables, amb una alçada
mínima d’1 metre.

1.2.

SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT (CTESUA-2)

No tenim portes correderes ni portes situades entre les zones de circulació.
1.3.

SEGURETAT ENFRONT AL
INADECUADA (CTE-SUA-4)

RISC

CAUSAT

PER

IL·LUMINACIÓ

La il·luminació general serà de 100 lux en zones interiors.
La il·luminació d’emergència complirà segons l’indicat en apartats anteriors del
projecte i dona compliment a la SUA.

1.4.

ACCESIBILITAT (CTE- SUA-9)

S’apliquen en tot moments les directrius del Codi d’accessibilitat de Catalunya. Decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació
del Codi d’accessibilitat
Així mateix també s’ha aplicat el contemplat en el Document Bàsic de seguretat de la
utilització i accessibilitat (SUA-9) del CTE.
Es disposa d’itinerari accessible per l’entrada principal del edifici.
Existeix un servei higiènic adaptat donant compliment al punt 1.2.6.
Es senyalitzarà segons està especificat en l’apartat 2.

Llicència Municipal

Gimnàs Crossfit

SERGI TRIQUELL

09/05/2018

Pàgina 18

ANNEX II: IMPACTE AMBIENTAL

1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
En aquest sentit l’únic aspecte destacable es el mínim impacte acústic que es tracta a
continuació. L’activitat no disposa de cap equip ni de cap procés productiu que pugui
ser generador d’impacte ambiental.

2-ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS.
Per la ocupació i tipologia d’activitat, les aigües residuals son totalment assimilables a
les domèstiques, bàsicament la de les dutxes del socis. Si considerem que l’activitat
funciona de dilluns a dissabte, resultarien uns 324 dies de funcionament anuals, amb un
abocament de uns 2 m3 dia, ens dona un total de:
334 dies x 2 m3/dia= 648 m3 any
Com aquesta quantitat es inferior a 6000m3/ i l’activitat no esta inclosa en els
epigrafes C, D i E de la CCAE, no es necessari sol·licitar permís d’abocament.

3. GENERACIÓ DE RESIDUS.
Realment l’activitat en qüestió, no té cap tipus de procés, de fet generarà molts pocs
residus, no obstant s’adjunta la següent taula prevista:
El focus de generació de residus seran bàsicament, material de rebuig del equipament
esportiu utilitzat i els seus embolcalls.
Queden descrits al quadre que s’adjunta al final d’aquest document, on a més de veure
quins residus es generen, es pot apreciar la freqüència en que són retirats.
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residu
Paper i cartró
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Codi
CRC(1)
200101

KG
/dia

200103

Tipus de
Contenidor

Gestió

Origen del
residu(2)

Tipus de gestió (3)

1

0.334 Contenidor 50
litros de paper

Envalatges
material
esportiu.

1

0.334 Contenidor de 30
litros

Botelles d’aigua i Externa, el gestor de
begudes
recollida s’encarrega de
energètiques
eliminar-los.

200301
Plàstics

t/any
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200302

Externa, el gestor de
recollida s’encarrega de
eliminar-los

Llaunes d’alumini

200306

1

0.334 Contenidor 30
litros per llaunes

Refrescos i varis

Externa, el gestor de
recollida s’encarrega de
eliminar-los

Envasos tipus
tetra-brick

200307

1

0.334 Contenidor 30
litros

Begudes

Externa, el gestor de
recollida s’encarrega de
eliminar-los

El gestor de recollida es sempre l’Ajuntament de Reus.
La tècnica per la seva reducció es el reciclatge de tots el residus menys els orgànics.

1 Catálogo de residuos de Cataluña según el Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto
34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el catálogo de residuos de Cataluña

2 Debe indicarse el proceso o causa que genera el residuo
3 Se indica si la gestión es externa o interna y, en caso de que sea gestión externa, qué va a hacerse con el
residuo (valorización, depósito, etc.)
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3. ESTUDI ACÚSTIC
3.1. Anàlisi acústica de les característiques de l’entorn.
3.1.1. Descripció de les zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn.
L’Activitat es troba situada en una consolidada de naus industrials, ubicada en el
polígon Agro-Reus, força allunyada de les zones de mes sensibilitat acústica de la
ciutat.
Els llocs habitats i zones acústicament sensibles més propers son els edificis situats a
la Crta de Alcolea del Pinar, aproximadament a un kilòmetre de l’activitat.
La resta d’activitats del voltant son les pròpies de la zona de polígon industria. Adossat
hi trobem un bar restaurant i un taller, i la resta d’activitats properes son industrials.
3.1.2. Nivells d’immissió que disposa l’ordenança Municipal a l’emplaçament de
l’activitat i el seu entorn.

Segons la documentació que s’ha pogut consultar de l’Ajuntament de Reus, i tenint en
compte que es tracta de una zona de sensibilitat acústica baixa, (on hi ha activitat
industrial) els límits màxims d’immissió sobre l’ambient exterior serà de 70 dB en
horari de dia i 60 dB en horari de nit.

Nivells màxims admissibles

Dia

Nit

Exterior

70 dB

60 dB

3.2.Anàlisi acústica de l’activitat
3.2.1. Descripció de l’establiment i de l’activitat
En aquest establiment, es durant a terme varies activitats relacionades amb el mon
del esport, a vegades amb música de fons.
L’horari de funcionament, es bàsicament dïurn.
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3.2.2. Focus sonors o vibratoris de l’activitat.
Els focus emissors per tant, son els altaveus de la música ambiental de les classes i les
veus dels tutors i dels participants de les classes, així com algun cop del material
utilitzat.
Considerarem segons guies que s’han consultat que els valors dels focus sonors de
l’activitat seran de uns 90 dB.
3.2.3. Mesures correctores
Per evitar la emissió de soroll a l’exterior trobem els tancaments de la nau, que
donaran uns 35 dB d’aïllament, donant per tant una immissió a l’exterior uns 60 dB,
donant compliment als màxims, que serà de 70 dB per horari dïurn.
Segons el decret DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos,
S'estableixen com a objectius de qualitat acústica, sens perjudici del que estableix
l'apartat 3, la no-superació en l'espai interior de les edificacions destinades a
habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals dels valors
corresponents dels índexs d'immissió de soroll de la taula.

1. Als espais interiors, s'apliquen els valors límit d'immissió Ld , Le i Ln resultants del
conjunt d'emissors acústics que hi incideixen.
Valors límit d'immissió
Ús de l'edifici

Dependències

Ld(7 h . 21 h)

Le(21 h . 23 h)

Ln(23 h . 7 h)

Habitatge

Habitacions d'estar

45

45

35

o ús residencial

Dormitoris

40

40

30

Ús hospitalari

Zones d'estada

45

45

35

Dormitoris

40

40

30

Ús educatiu

Aules

40

40

40

o cultural

Sales de lectura, audició
35

35

35

i exposició

No tenim cap estança d’aquesta tipologia propera a l’activitat susceptible de poder
arribar cap molèstia acústica significativa.
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ANNEX III: PLA AUTOPROTECCIÓ I PLA D’EMERGÈNCIA
PLA D’EMERGÈNCIA I PLA D’AUTOPROTECCIÓ MENYS DE 500 P

1. EVALUACIÓ DEL RISC
Factors de risc potencial de l’establiment:
Bàsicament la instal·lació elèctrica.
Per tant : Incendi, accidents diversos i inundació.
Qualsevol altra situació d’emergència no contemplada s’intentaran controlar per
assimilació a alguna de les seqüències d’actuacions que es defineixen per a aquests
casos.
2. MEDIS DE PROTECCIÓ
Inventari
Per tal de complir amb les exigències pròpies dels usos, tenint en conte a més les
característiques de la construcció, s’ha adoptat les mesures contra incendis que són
necessàries:
Medis tècnics: instal·lacions de detecció, alarma, extinció d’incendi i enllumenats
especials

PLANTA BAIXA
Equips (unitat)
Detectors de fums
Llums d’emergència
Boques d’incendi equipades (BIEs)
Polsadors d’alarma
Extintors de CO2
21A-113B
Extintors pols polivalent
Senyal acústico-visual

10
15
3
3
6
2

Medis humans: Al gimnàs hi treballaran normalment durant la seva activitat un
mínim de 2 persones, sempre amb un mínim d’una persona, quan no hi hagi classes
dirigides.
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3. PLA D’EMERGÈNCIA . PROTOCOL D’INTERVENCIÓ
Organització general i funcions dels equips d’emergència:
Al tractar-se d’un establiment de menys de 500 persones, el cap d’emergències, cap
d’intervenció i el coordinador sanitari serà el mateix:
El titular de l’establiment:
Telèfon d’avís:

Manel Díaz Jiménez
636958965

Accions, responsabilitats i desenvolupament del pla:
Equips d’intervenció:
Donades les característiques del establiment i del personal que hi treballa no es
disposa de equips de intervenció.

Equips d’alarma i evacuació:
Els seus components realitzen accions encaminades a garantir que s’ha donat l’alarma
i assegurar una evacuació total i ordenada de la seva zona, sector o edifici.
Aquests estan format per tots els treballadors que hi hagi en aquell moment en el
local.
Equips de primers auxilis:
Els treballadors del local, vetllaran per tal de assegurar que els serveis d’emergència
sanitària atengui a la major brevetat possible els afectats.
Es disposarà de un botiquí a les instal·lacions.

SEQÜENCIES D’ACTUACIÓ
En cas d’incendi:
En cas d’incendi, el personal present s’assegurarà d’haver avisat als bombers de la
Generalitat i al cap d’emergències.
Telèfon bombers: 112
En la resta de casos:
Avisar al cap d’emergències i si aquest no contesta o respon trucar al telèfon
d’emergències : 112

Si es necessari evacuar:
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Atendre les indicacions del cap d’emergències o en el seu defecte dels treballadors del
local, mantenir la tranquil·litat, tancar portes i finestres, no cridar, no córrer i si hi ha
fum evacuar arran de sòl.
En aquest cas el lloc del concentració es l’espai exterior segur.

DOCUMENT 4. TELÈFONS D’EMERGÈNCIA
Bombers de la Generalitat:
Mossos d’esquadra:
Servei d’emergències:
Ajuntament de Reus:
Policia local Reus:
Aigües de Reus (avaries):

Sergi Triquell Güell
Enginyer Tècnic Industrial

Llicència Municipal

112
112
112
977 010 010
092 / 977 010 092
900 777 666

Reus , 9 de maig de 2018
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