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A1.- MEMÒRIA AMBIENTAL
A1.1.- OBJECTE.
A1.2.- DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT.
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A1.4.1.- Procedència.
A1.5.- CONSUM ANUAL D’ENERGIA.
A1.6.- MEDI POTENCIAL AFECTAT.
A1.6.1.- Delimitació espai físic afectat.
A1.6.2.- Qualitat de l’aire.
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A1.6.3.- Qualitat de les aigües afectades.
A1.7.- DADES CARACTERÍSTIQUES D’EMISSIONS DE L’ACTIVITAT.
A1.7.1.- Emissions a l’atmosfera.
A1.7.2.- Dades sobre emissions de fums i gasos de xemeneies
A1.7.3.- Ventilacions
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A1.8.- AIGÜES, AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS.
A1.8.1.- Aigua potable
A1.8.2.- Aigües residuals.
A1.8.3.- Pluvials.
A1.9.- RESIDUS.
A1.10.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE
L’ENLLUMENAT.
A1.11.- CONTAMINACIÓ DE SOLS.
A1.12.- ACCIDENTS GREUS.
A1.13.- TÈCNIQUES I MESURES D'ESTALVI D'ENERGIA I RECURSOS NATURALS.
A1.14.- CONDICIONS D'EXPLOTACIÓ DIFERENTS DE LES NORMALS.
A1.14.1.- Posada en funcionament.
A1.14.2.- Fuites.
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ANNEX 2 : MEMÒRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
EN MATÈRIA D’INCENDIS
A2. MEMÒRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS
A2.1.- ANTECEDENTS
A2.2.- OBJECTE DEL PROJECTE.
A2.3.- REFERÈNCIES NORMATIVES
A2.4.- DADES GENERALS
A2.5.- SUPERFÍCIES.
A2.6.- LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE INCENDI.
A2.6.1.- Sectorització interior
A2.6.1.1.- Càrrega de foc
A2.6.2.- Sectorització respecte veïns
A2.6.2.1.- Elements compartimentadors
A2.6.2.2.- Sectorització per coberta
A2.6.2.3.- Sectorització per façana
A2.6.2.4.- Sectorització dels espais ocults i passos d’instal·lacions
A2.6.3.- Resistència al foc de l’estructura
A2.6.4.- Reacció al foc dels revestiments interiors i exterior de façanes
A2.7.- EVACUACIÓ DELS OCUPANTS
A2.7.1.- Càlcul de l’ocupació
A2.7.2. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
A2.7.3. Alçada d’evacuació
A2.7.4. Protecció de les escales i vestíbuls d’independència
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A2.7.5. Sistema d’evacuació de fums
A2.7.6. Espai exterior segur
A2.8. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
A2.8.1. Sistema automàtic de detecció
A2.8.2. Sistema manual d’alarma
A2.8.3. Sistema de comunicació d’alarma
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A2.8.8. Columna seca
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A2.8.10. Sistema d’aigua polvoritzada
A2.8.11. Escuma física
A2.8.12. Extinció per pols
A2.8.13. Extinció per agents extintors gasosos
A2.8.14. Enllumenat d’emergència i senyalització
A2.9. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS.
A2.9.1. Aproximació i entorn.
A2.9.2. Accessibilitat.
A2.9.3. Franges de protecció respecte de la forest
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MEMÒRIA BÀSICA.

1.- ANTECEDENTS.L’ajuntament de Mont-ras, en el marc de les seves obligacions pel que fa a la gestió
dels residus municipals, d’acord amb allò que marca el Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 9/2008, de 10 de juliol, reguladora de
residus, per tal d’oferir un millor servei, pretén posar en marxa una deixalleria
municipal de tipus "bàsica".
Per a portar a terme l’obra des dels SSTT municipals s’ha redactat el “Projecte de
deixalleria, terme municipal de Mont-ras” de data “08 de febrer de 2021”.
2.- OBJECTE.L'objecte del present document, n’és el de justificar el compliment de les normatives,
tant sectorials, com particulars, per tal d’obtenir els informes favorables en a la
tramitació de la legalització de l’activitat pel règim de "llicència ambiental" d’acord amb
la Llei 20/2009, de 04 de desembre, per a la Prevenció i Control Ambiental d’Activitats.
Per a portar a terme els esmentats tràmits, es redacta el present projecte tècnic que
conté els aspectes medi ambientals, de prevenció i seguretat contraincendis,
documents necessaris en vistes a formalitzar el tràmit de "llicència ambiental", d’acord
amb l’article 57 de la Llei 20/2009.
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3.- DADES DEL TITULAR.Titular :
NIF
:
Adreça :

Tel. :

Ajuntament de Mont-ras
P1711700C

Plaça Ajuntament 1
17.253 Mont-ras
Baix Empordà
972.301.974

4.- DADES DEL TÈCNIC.El tècnic és:
Joan Ribas Xargay
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat CETIG núm. 10.519
C/. Andreu Sàbat 85
17257 Torroella de Montgrí
Tel./Fax
972.75.70.31
E-mail: joan@testsl.net
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5.- NORMATIVA.Per a la redacció d’aquesta documentació s’ha tingut en compte la següent Normativa:
• Llei 20/2009, de 04 de desembre, per a la Prevenció i Control Ambiental d’Activitats.
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei
9/2008, de 10 de juliol, Reguladora de Residus, modificat per la Llei 9/2011, de 20
desembre i per la Llei 2/2014, de 27 de gener, 3/2015, de 11 de març.
• Norma Tècnica sobre deixalleries i mini deixalleries (versió 2019).
• RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat
Contra Incendis en Establiments Industrials.
• CTE, Codi Tècnic de l’Edificació RD314/2006, de 17 de març, i els seus SI, SU,
HE.
• Ordenances Municipals que li siguin d’aplicació.
• Decret 842/2002, de 02 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a
Baixa Tensió, i les seves ITC-BT’s ( Instruccions Tècniques complementàries ).
• Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
• RD1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis.
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.
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• Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament la Llei 6/2001.
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos laborals.
• Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball.
• Decret 352/04 i RD 865/03 de 4 de juliol de Control i Prevenció de Legionel·losi.
• Normes UNE.
6.- DADES.1.1. Emplaçament.
Camí Ral s/n
Polígon 02, parcel·la 40
17253 Mont-ras
(Baix Empordà ) Girona
Coordenades UTM : X = 512610 Y = 4.639.005
Ref. Cadastral : 17117A002000400000LY
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6.2.- Justificació de necessitats.
D’acord amb la Norma Tècnica 2019 sobre deixalleries, emesa per l’Agència de
Residus de Catalunya, tenint en compte que el municipi de Mont-ras te una població
total de 1.680 habitants ( cens municipal 2020 ) i segons les necessitats estimades per
l’Ajuntament es proposa una instal·lació tipus “bàsica”, pel que es disposa d'una
parcel·la amb una superfície total de 1.287,50 m2 per a la implantació.
La deixalleria, tal i com es justifica en el present document donarà compliment a tots
els condicionants de la Norma Tècnica sobre deixalleries, les particulars emeses per
l’Agència de Residus de Catalunya i la normativa sectorial que li és d'aplicació.
6.3.- Comunicacions.
La parcel·la a on s’instal·larà la deixalleria es troba dins una finca més gran, de
propietat municipal, quedant ubicada just darrera el camp de futbol municipal. L'accés
es porta a terme des del camí Ral.
Està perfectament comunicada i és totalment accessible tant a peu, com en vehicle.
6.4.- Qualificació del sòl, condicions urbanístiques.
La arquitecte municipal ha emès un certificat de compatibilitat urbanística per a la
implantació de la deixalleria municipal en els terrenys de la parcel·la situada en el camí
Ral s/n, polígon 02, parcel·la 40.
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6.5.- Característiques del sòl i del subsòl.
L’activitat s’implanta en una parcel·la que estarà totalment pavimentada i disposarà
dels sistemes pertinents per a la recollida de les aigües pluvials, així com de possibles
vessaments.
La parcel·la no es troba en sol inundable.
L’activitat a desenvolupar no tindrà cap incidència sobre el subsòl.
En tot cas es desconeixen les característiques del subsòl, les quals no son
necessàries ni rellevants en el disseny, ni en la legalització de l'activitat pretesa.

6.6.- Característiques generals de la deixalleria.
Al tractar-se d’una deixalleria tipus “Bàsica” i segons la parcel·la disponible, i en base a
les necessitats descrites per l’Ajuntament, la instal·lació quedarà formada per :
• Recinte deixalleria, amb una superfície útil total de 1.165,30 m2 pavimentada,
delimitat per una tanca perimetral d’entre 1,5 i 2 mts. d’alçada, amb un portal d’accés,
el qual s’obrirà a través d’un targeta personal de l’usuari o un altre sistema
d'identificació personal.
• Cobert pels residus especials, es tracta d’un cobert d'obra de fàbrica de 50,50 m2 de
superfície.
• Caseta de recepció, oficines i lavabo pel personal, en total 30,20 m2.

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://montras.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.7.- Superfícies.
Local

Superfície
Útil

Construïda

Passadís entrada

211,50 m

2

227,10 m2

Pati deixalleria

953,80 m2

968,60 m2

Cobert residus perillosos

50,50 m2

54,00 m2

Oficina

24,20 m2

30,00 m2

Lavabo

6,00 m2

7,80 m2

1.246,00 m2

1.287,50 m2

Superfícies ......................

7.- DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT.
L’activitat que es pretén portar a terme n’és la de :
• Deixalleria municipal tipus bàsica amb presència de personal, depenent de les
circumstàncies i necessitats del nou servei a prestar.
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7.1.- Classificació d’Activitats Econòmiques.
La classificació de les activitats que es pretenen desenvolupar segons el
Decret 137/2008, pel qual s’aprova la Classificació Catalana d’Activitats
Econòmiques de 2008. CCAE-2009 com amb codi:
E 381 Recollida de residus
E 3811 Recollida de residus no perillosos
E 3812 Recollida de residus perillosos
7.2.- Classificació de l’Activitat segons Llei 20/2009 ( LPCAA )
Es tracta d’una activitat de deixalleria municipal, pel que d’acord amb les taules vigents
de la Llei 20/2009 es classificarà com :
EPÍGRAF
10.2

CAPACITAT
PROJECTE
<30

UT.

CLASSIFICACIÓ

TIPUS TRÀMIT

Tn/dia

Annex II

Llicència ambiental*

Títol : Centres per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una
capacitat fins a 30 tones/dia.
* Al tractar-se d'una deixalleria NO es requereix informe de l'administració de residus.
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8.- DADES CONFIDENCIALS.D'acord amb l'article 4 de la Directiva 2003/4/CE, es consideren confidencials totes
aquelles dades del present projecte referents als interessos econòmics legítims i dels
proveïdors, les possibles dades estadístiques que se'n puguin derivar, així com el
secret fiscal i els drets de la propietat intel·lectual.

9.- NORMATIVES SECTORIALS.9.1.- Aspectes mediambientals.
L’activitat de deixalleria està inclosa dins l'annex II de la LPCAA 20/2009, pel que es
tramitarà la corresponent Llicència ambiental. Al tractar-se d’una activitat de titularitat
municipal, aquest tràmit es podrà portar a terme conforme l’article 57 de la LPCAA.
Els aspectes relatius a l’afectació mediambiental i els seus vectors es desenvolupen
en l’annex 1 del present document.

9.2.- Aspectes de seguretat de les persones i prevenció d’incendis.
L’activitat i les instal·lacions de la deixalleria estan supeditades al que determina la Llei
3/2010 de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis en
Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis i demés normatives d’aplicació,
aspectes que es desenvolupen en l’annex 2 del present document.
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9.3.- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus defineix la deixalleria com el centre de recepció i
emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària, en aquest sentit es desenvolupa el present projecte en el marc de
l'estratègia municipal per donar compliment a les obligacions del consistori que
emanen del l'article 42 d'aquest Decret Legislatiu envers a la competència pròpia en la
gestió de residus municipals.
Tot i que l'article 52 estableix la obligació del servei de deixalleria mitjançant la
instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus
explicitats en l’annex d’aquesta Llei per a municipis de més de 5000 habitants, es
proposa la implantació d'una deixalleria tipus bàsic d'acord amb les estratègies
plantejades per a donar el millor servei en la gestió de tots els residus municipals.
D'acord amb allò que estableix el document "Càlcul de les Garanties financeres per
activitats de gestió de residus" editat per la Generalitat de Catalunya, les entitats
locals resten exemptes de l’obligació de dipositar fiança, d’acord amb allò establert
a l’article 173.2 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
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Tanmateix, en el supòsit que l’exercici de l’activitat es realitzi mitjançant la
concessió de la gestió del servei públic, si l’empresa explotadora no gaudeix de la
naturalesa d’entitat local, aquesta restarà obligada a fer efectiva la fiança i a
presentar davant l’Agència de Residus de Catalunya el contracte de concessió del
servei públic.
Per altre part d'acord amb els criteris per definir la quantitat mínima a cobrir per
l’assegurança de responsabilitat civil en relació als danys accidentals i vist que en
l'activitat de deixalleria tipus A, proposada es valoritzaran residus perillosos
l'ajuntament haurà de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil per danys
accidentals que tingui una cobertura mínima de 350.000 €.

9.4.- Compliment de la Norma Tècnica 2019.
La deixalleria s’ha dissenyat d’acord amb als principis i condicions tècniques que
recomana la "Norma Tècnica 2019 sobre deixalleries", editada per l’Agència de
Residus de Catalunya, així doncs :
• La ubicació es projecta en un emplaçament de propietat municipal, perfectament
accessible des del camí Ral i a peu pla, tant per a vianants com per a vehicles.
• Quedarà ubicada dins un entorn urbanitzat, pel que no tindrà afectació significativa
sobre el paisatge urbà, quedant perfectament integrada en l’entorn, d’acord amb el
projecte constructiu aprovat.
• La distància per a la majoria dels habitants del municipi és inferior a 10 km.
• Per a les característiques i necessitats del municipi, s’ha escollit la tipologia “bàsica”
amb possibilitat de presència de personal, la superfície de la deixalleria, serà més de
cinc cops el recomanant, el que permetrà una millor maniobrabilitat i la possibilitat
futura d'implementar altres serveis, com la deixalleria d'emergència i/o un servei
d'intercanvi.
Pàgina 12/50

ÓRGANO

REGISTRE D'ENTRADA

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

E2021001061

Codi Segur de Verificació: 220e173c-59f2-4b00-867c-4ab914e53a6c
Origen: Ciutadà
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_12228008
Data d'impressió: 22/06/2021 08:58:05
Pàgina 13 de 49

SIGNATURES

Ì220e173c-59f2-4b00-867c-4ab914e53a6c-Î

DOCUMENT

1.- RIBAS XARGAY JOAN, 13/04/2021 11:37
2.- JORDI FABRELLAS (R:Q6755299B), 14/04/2021 17:04

P 203-21 Projecte tècnic : legalització de l'activitat de la deixalleria municipal

Ajuntament de Mont-ras

• Estarà organitzada segons detallen els plànols adjunts, a l’entorn d’una explanada
amb els contenidors corresponents com queda justificat més endavant, disposarà d’un
cobert per als residus especials i d’unes oficines, i espai per un futur tancat
d'emergència.
• No es preveu la possibilitat d’espai per a desmuntatge de voluminosos o manipulació
de qualsevol dels residus aportats.
• Totes les fraccions, seran gestionades convenientment a la destinació, per l’empresa
gestora de la deixalleria en base al reglament d’explotació que elaborarà i aprovarà
l’Ajuntament abans de la seva posta en marxa.
• Els residus a recollir en la deixalleria, corresponen als d’una deixalleria bàsica, ( es
justifiquen el l’annex I, aspectes mediambientals ) els quals complementats per a la
resta de la recollida que efectua l’ajuntament dona compliment a les seves obligacions
pel que fa a l’article 42 del Decret Legislatiu 1/2009 pel que s’aprova el text refós de la
Llei 9/2008 Reguladora de Residus.
• El projecte s’ha planificat en base a l’optimització del servei a prestar, per a tot el
municipi de Mont-ras, segons un estudi de mercat i de necessitats per tal de donar el
millor servei possible, alhora permetre una millor valorització dels residus o disposició
del rebuig. ( Aquesta justificació no correspon al present document el qual te com a
objecte la seva legalització mediambiental i en matèria de seguretat i prevenció
d'incendis de la infraestructura ).
• Condicions constructives :
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• Tal i com detallen els plànols, la distribució i implantació optimitza al màxim
l’equipament i la seva funcionalitat i maniobrabilitat, tant pels usuaris com per a
l’empresa gestora.
• El recinte serà tancat i l’accés es portarà a terme a través d’un portal accionat a
través d’un sistema de control d'accés, pel que es podrà registrar els seus usuaris. Es
disposarà d’un sistema de càmeres per a detectar possibles mals usos. Garantint així
la innaccessibilitat de persones no autoritzades i les possibles sancions si s'escau.
• El terra serà pavimentat i impermeable en la seva totalitat, amb la suficient
consistència i capacitat portant per a la maniobra, tant de vehicles com de camions,
així com la càrrega i descàrrega dels contenidors. Permetrà també la canalització de
les aigües pluvials.
• Es disposarà d’un cobert pels residus especials i una caseta amb espai per oficina i
lavabo.
• La distribució i equipament garantirà al màxim la seguretat i la salut, tant dels
usuaris com del personal que gestioni la deixalleria.
• Infraestructures :
• L’impacta ambiental de la deixalleria serà mínim, donat que estarà perfectament
integrada en l’entorn, dins la zona de serveis de titularitat municipal molt més amplia,
l'activitat no generarà males olors, ni sorolls.
• L’accés als usuaris serà molt fàcil i a peu pla, tant per a vehicles com per a vianants.
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• Disposarà de cartells indicatius dels horaris d’obertura i els residus acceptats i totes
aquelles informacions d’interès pels usuaris.
• El recinte estarà tancat i l’accés només es permetrà a usuaris degudament
autoritzats mitjançant la corresponent autorització prèvia d'accés.
• El recinte disposarà de sistema de vídeo vigilància.
• La construcció dels edificis maximitza l’aprofitament i l’aportació lumínica i calorífica
del sol.
• Les taulades seran planes o amb poca inclinació.
• Donada la poca quantitat de bateries d’acumulació i la correcta ventilació del cobert,
no es preveu la construcció d’una caseta específica, en tot cas aquestes es
dipositaran en un contenidor adient, tancat i perfectament ventilat col·locat de tal
manera que no afecti als altres contenidors i/o residus.
• Inicialment no es preveu la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a la
generació d’electricitat, donada la facilitat de connexió a la xarxa elèctrica dels
equipaments municipals de l'entorn i el baix consum de la infraestructura en horari
diürn.
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• Els contenidors a instal·lar permetran la descàrrega i càrrega dels residus sense la
necessitat de plataformes o molls de càrrega.
• Els dispositius d’il·luminació seran d’alta eficiència amb encesa independent que
permeti la sectorització i minimització dels punts de llum encesos simultàniament, amb
encesa per detectors de presència i tancament temporitzat. La instal·lació dels llums
serà preferentment a una alçada màxima de 7 mts. A partir de les 11h de la nit, el
nivell d'il·luminació dels equips es reduirà automàticament en un 30 % el que
repercuteix en igual mesura en el consum energètic.
• No es preveu la dotació d’aigua calenta a la pica del lavabo, en tot cas si fos així
aquesta es generaria preferentment amb energia solar tèrmica.
• Es disposarà d’una xarxa d’aigua de neteja i reg.
• Es disposarà de diferents aparells extintors tal i com es preveu en l’annex 2 del
present document.
• Totes les aigües pluvials, seran conduïdes superficialment gràcies als pendents i a la
impermeabilitat del terra, es portaran a un sistema de recollida central, del que es
conduiran a la xarxa municipal d’aigües pluvials tot passant abans per unes arquetes
decantadores.
• La instal·lació disposarà dels equipaments necessaris per a cadascun dels residus a
recepcionar detallats en l’annex 1 del present document, o en el seu cas de
característiques i condicions similars i consensuat amb l’empresa gestora de l’espai en
funció de les necessitats de cada moment.
• La instal·lació estarà convenientment senyalitzada, tant per a la seva localització des
del municipi, com a la seva entrada, i a tots i cadascun dels contenidors i equipaments,
d’acord amb l’annex III de la norma tècnica 2019.
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9.5.- Control i prevenció de legionel·losi.
Tot i que no es preveu la instal·lació d’aigua calenta sanitària, si es dones el cas, seria
preferentment de generació solar tèrmica.
Per tant, quan es disposi d’ACS, la instal·lació d’ACS i AF serà preferentment de circuit
simple, sense retorn, pel que es considerarà una instal·lació de “baix risc” i no està
supeditada al compliment de la legislació pel control i la prevenció de la legionel·losi
segons els Decrets 352/04 i al RD 865/03 de 4 de juliol.
En tot cas, en compliment amb l’article 6.4 del decret 352/2004, s’aplicaran programes
de manteniment higiènic-sanitari adequats a les característiques de la instal·lació que
incloguin, com a mínim, la neteja i, si s’escau, la desinfecció preventiva i/o en continu
de la instal·lació.
Les tasques realitzades s’anotaran en un registre d’activitats de manteniment higiènicsanitari. La periodicitat de neteja d’aquestes instal·lacions serà almenys d’una vegada
a l’any i es portarà a terme mitjançant una externa empresa acreditada contractada a
tal efecta, la qual emetrà un Certificat de neteja i desinfecció ( annex 2 Decret 352/04 ),
haurà d'estar inscrita al Registre oficial d'establiments i serveis biocides ROESP ( art.
11.1 Decret 352/2004 ), el personal que porti a terme aquests tractaments amb
biocides disposarà de la titulació homologada als cursos de capacitació ( art. 5.2.a del
RD 830/2010, de 25 de juny ).
9.6.- Compliment de les ordenances municipals.
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En aquests moments no hi ha ordenances o normatives municipals que afectin a la
instal·lació i funcionament de la deixalleria municipal.
En tot cas, es preveu l'aprovació d'una ordenança específica per a la gestió de la
deixalleria municipal o la integració d'aquesta normativa dins d'una ordenança de
gestió i recollida de deixalles municipals, tenint en compte que la infraestructura aquí
dissenyada dona compliment a les normatives específiques, aquesta no ha de suposar
cap inconvenient per a la seva implantació.
9.7.- Normatives de caràcter industrial o d’instal·lacions.
9.7.1.- Instal·lacions elèctriques.
La instal·lació elèctrica estarà en conformitat amb el nou Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió (R.D. 842/2003, de 2 d’agost) i abans de la seva posta en marxa es
procedirà a la seva legalització.
9.7.2.- Instal·lacions de gas.
No es disposa ni es preveu la seva necessitat.
9.8.- Normatives de seguretat i salut.
La instal·lació s’ha dissenyat per tal de minimitzar el màxim ens possibles riscos tant
pels usuaris com pels treballadors de la planta.
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L’empresa concessionària del servei elaborarà la corresponent "avaluació de riscos"
d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre.
L’empresa concessionària del servei elaborarà el corresponent Pla d’autoprotecció
d’acord amb allò de determina la diferent normativa de prevenció de riscos laborals i
les condicions de seguretat i prevenció d'incendis del present projecte.
9.9.- Tractament de plagues.
En la deixalleria s'establiran les campanyes de desratització pertinents per evitar la
presència de rosegadors.
S'establiran els procediments i tractaments necessaris per tal de tractar la possible
aparició de mosquit tigre propiciada per l'aparició d'aigua estancada.
10.- CONCLUSIONS FINALS.Amb la present memòria, annexes i els plànols que s'acompanyen, crèiem
suficientment determinades les característiques de la instal·lació i les activitats que s’hi
porten a terme, l’acompliment de tota la normativa que afecta al desenvolupament de
l’activitat per tal de donar la suficiència per a l’atorgament de les llicències o
autoritzacions pertinents.
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En canvi el tècnic sotasignant i l’ajuntament, es comprometen a facilitar les dades i
aclariments complementaries que es creguin necessaris, així com efectuar totes les
modificacions oportunes.

Mont-ras
març de 2021

Tècnic Redactor

RIBAS
XARGAY
JOAN 77999976F
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ANNEX 1 : MEMÒRIA AMBIENTAL, LLEI 20/209
PCAA
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A1.- MEMÒRIA AMBIENTAL
A1.1 – OBJECTE.
L’objecte del present annex n’és el d’avaluar i justificar, si s’escau, l’afectació
mediambiental de l’activitat sobre l’entorn i el medi, en compliment amb el que
determina la Llei 20/2009, de 4 de desembre, PCAA.

A1.2 - DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT.
L’activitat que es pretén portar a terme n’és la de deixalleria municipal tipus “bàsica”,
amb o sense presència permanent de personal, per tant i en tot cas en règim
d’autoservei pels usuaris.
Els usuaris accediran al recinte mitjançant un sistema d'accés personalitzat (tipus
targeta unipersonal, identificació digital, o el que finalment es determini), que els
subministrarà i registrarà l’ajuntament. Un cop dins del recinte dipositaran els diferents
residus en els contenidors corresponents. A la sortida del recinte se'ls obrirà
automàticament la porta.
L’empresa gestora en portarà el registre dels usuaris, residus, transport i gestió
d’acord amb reglament d’explotació de la deixalleria i la normativa específica de
cadascun dels residus.
A1.2.1- Relació de maquinària.
La maquinària necessària per a portar a terme l’activitat és :

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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Ref. Unitats Màquina

Potència

1

1

Compactadora de cartró ( previsió )

3,0 kW

2

1

Endolls oficina

2,5 kW

3

1

Enllumenat

1,2 kW

4

1

Endolls varis

2,5 kW

5

1

Sistema de vídeo vigilància i seguretat

0,3 kW

6

1

Previsió aire condicionat i clima oficina

1,8 kW

Total potència instal·lació ..................................

11,3 kW

A1.3.- PERSONAL I LLOCS DE TREBALL.
El personal empleat per el normal exercici de l'activitat es preveu que sigui el següent:
Concepte
Gestor deixalleria

Personal estimat
1 responsable

Torns
Temps parcial

Els horaris d’obertura els fixarà l’ajuntament, a priori es preveu els 5/6 dies a la
setmana. Per a les característiques de la infraestructura aquesta podria romandre
oberta les 24 h els 365 dies a l'any, si s'escau o així es determina.
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A1.4.- REQUERIMENTS ENERGÈTICS.
Pel funcionament de les instal·lacions, tant d’enllumenat, com de la maquinària es
requereix electricitat.
Si es decideix instal·lar aigua calenta sanitària al lavabo, aquesta serà preferentment
d’origen solar tèrmic.

A1.4.1.- Procedència.
El subministrament elèctric de la deixalleria procedirà de la mateixa finca
d'infraestructures municipals a través d'una línia específica des del quadre general de
maniobra i protecció del conjunt.
A1.5.- CONSUM ANUAL D’ENERGIA.
La potència elèctrica de l’establiment serà funció de la potència total de l’enllumenat i
de la diferent maquinària instal·lada.
El consum anual d’energia és preveu de :
•

Electricitat : 2.250 kWh/any.

A1.6.- MEDI POTENCIAL AFECTAT.
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A1.6.1.- Delimitació espai físic afectat.
L’activitat està ubicada en sol ( actualment ) rústic, al costat d'equipaments esportius
municipals de Mont-ras.
Emissions a l’atmosfera: activitat emplaçada en una parcel·la en sol rústic de propietat
municipal. No hi ha emanacions a l’atmosfera, ni males olors.
Residus: l’activitat de deixalleria en si, generarà molt pocs residus. La gestió dels
residus aportats a la deixalleria es realitzarà d’acord amb la millor valorització o
tractament dels mateixos. Treballs i gestió a portar a terme per l’empresa gestora de la
instal·lació.
Aigües residuals: l’activitat a desenvolupar genera aigües residuals totalment
assimilables a domèstiques, formades bàsicament per les aigües procedents del
lavabo, i de la neteja. Es disposa d’una sortida connectada a la xarxa de clavegueram
municipal.
Sorolls : les activitats a desenvolupar en cap cas son susceptibles de generar sorolls
potencialment pertorbadors per a l’entorn.
Contaminació llumínica : es preveu la instal·lació d'enllumenat nocturn general, els
quals compliran per una zona E2 de protecció alta.
Contaminació de sols : tota la superfície estarà pavimentada, totes les aigües
superficials seran conduïdes als sistemes de canalització de pluvials, es disposarà
d'arquetes de retenció i ressalt i arqueta de presa de mostres. Tots els residus estaran
dins contenidors estancs. Tots els residus especials estaran guardats sota cobert.
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A1.6.2.- Qualitat de l’aire.
D'acord amb les dades facilitades per la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i
control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la
Generalitat de Catalunya per a la zona de Mont-ras :
Municipi
Mont-ras
Cd
ALTA

ZQA
9
As
ALTA

NO2
ALTA
Pb
ALTA

Capacitat del medi
PM10
PM2,5
benzo(a)piré
MODERADA MODERADA
ALTA
H2S
Cl2
HCl
ALTA
ALTA
ALTA

Benzè
ALTA
SO2
ALTA

Ni
ALTA
CO
ALTA

Fet que permet implantar l'activitat de deixalleria municipal pretesa sense adoptar
mesures complementàries extraordinàries.
A1.6.3.- Qualitat de les aigües afectades.
Les aigües residuals generades en l’activitat seran única i exclusivament les
procedents dels serveis sanitaris, per tant totalment “ assimilables a domèstiques “.
El manteniment correcta dels contenidors i en general de les instal·lacions de la
deixalleria, el pavimentat total de la infraestructura, el seu disseny, sistemes de
recollida, les arquetes de ressalt i decantat comportarà que les aigües plujanes no es
vegin contaminades per a la infraestructura.
A1.7.- DADES CARACTERÍSTIQUES D’EMISSIONS DE L’ACTIVITAT.-
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A1.7.1.- Emissions a l’atmosfera.
Segons s’ha descrit en el present projecte, les activitats que es portaran a terme no
generen cap mena de matèria o forma d’energia que sigui emissible a l’aire, per tant
no l’hi és d’aplicació la Llei 34/2007 de 15/10 “ Calidad del aire y protección de la
atmósfera “.
La resta de normativa de caràcter específic o general referent a protecció i control de
l’aire tampoc l’hi és d’aplicació.

A1.7.2.- Dades sobre emissions de fums i gasos de xemeneies
No hi ha xemeneies ni cap mena d’emissió a l’atmosfera.

A1.7.3.- Ventilacions
Segons la ITE 1.1.4.2 del RITE ( Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis RD
1027/2007 de 20/06), en compliment de l’article 11.2 d’aquest mateix RITE i tenint en
compta la Norma UNE – EN13779, sobre criteris de ventilació a fi de mantenir estable
la qualitat d’aire en l’interior de locals per el benestar de les persones, es justifiquen les
instal·lacions mínimes necessàries per el compliment.
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- Oficina.
L’oficina disposarà d’obertures de ventilació suficients per al local i us.
- Lavabo.
Segons la IT 1.1.4.2.5, l’aire interior dels lavabos es considera AE 4 ( alt nivell de
contaminació ) pel cas es disposarà d’una obertura directa a l’exterior o s’instal·larà un
sistema de ventilació a través d’una extracció forçada que garanteixi un volum mínim
de 25 l/seg., format per extractor tipus EDM 90 de S&P, o similar.
A1.7.4.- Climatització.
Es preveu instal·lar un sistema d’expansió directa, amb màquina compacta de suficient
potència frigorífica/calorífica.
L'equip exterior s'instal·larà integrat en la caseta de tal manera que no representi cap
impacte visual o estètic respecte al conjunt i alhora no comporti cap incidència d’aire o
soroll sobre els veïns, quedant d’aquesta manera perfectament integrat.
A1.7.5.- Dades sobre les emissions de fums i gasos en torxes de seguretat.
No és d’aplicació.
A1.7.6.- Emissions difuses.
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No li és d’aplicació.
A1.7.7.- Olors.
L’activitat no genera olors susceptibles d'afectar en el seu entorn.
A1.7.8.- Dades sobre emissions de soroll i vibracions.
Per tal de dur a terme l’estudi acústic de la instal·lació es tindran en compta llei
16/2002, llei de protecció contra la contaminació acústica, i al Reglament que la
desenvolupa (Decret 176/2009).
Als efectes d’aquest Reial Decret, el territori es delimita en les zones de sensibilitat
acústica següents:
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que
requereixen una protecció alta contra el soroll. Aquesta zona es divideix en les
subzones A2, A3 i A4.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que
admeten una recepció mitjana del soroll. Aquesta zona es divideix en les subzones B1,
B2 i B3.
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció elevada del soroll. Aquesta zona es divideix en les subzones
C1 i C2.
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Consultats els mapes de sensibilitat acústica del municipi :
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En el cas la instal·lació es troba situada en un sol rústic, en tot cas, tot i que en un futur
immediat es trobarà inclòs en sol urbà, a nivell de justificació en aquests moments es
considera com a zona de sensibilitat acústica “ ALTA A3”
•

Nivells d'emissió de soroll :

Els nivells d’immissió a l’ambient exterior produïts per l’activitat, d'acord amb les taules
aprovades en els mapes de capacitat acústica del municipi de Mont-ras :
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Els nivells d’immissió a l’ambient exterior produïts per l’activitat, d'acord amb la
correcció d'errades del Decret 176/2009, aquests es troben limitats a:

L'habitatge més proper a la infraestructura es troba a 120 mts de distància.
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• Possibles fonts productores de sorolls pel normal desenvolupament de
l’activitat :
Les fonts de soroll i vibracions que es produiran en l’establiment, seran les procedents
del trànsit de cotxes i/o la dels vehicles de càrrega dels contenidors residus, els quals
transitaran a baixa velocitat, pel que el nivell de soroll generat serà molt baix.
Per altra part la compactadora de cartró (en previsió futura) es preveu que el nivell de
soroll que generi en el moment de la premsada en cap cas superi els 70 dBa. el seu
funcionament serà esporàdic amb una durada de menys de dos minuts per premsada.
Aquesta màquina estarà assentada sobre uns peus amb flotants de goma que tindran
la funció de silentbloc.
Per tant el nivell de soroll generat per tota l’activitat es preveu que en cap cas pugui
superar els 75 dBa.
• Aïllament dels elements constructius :
L'única construcció tancada serà la oficina, la qual per a la tipologia de treballs a
portar-hi, administració de la deixalleria, no tindrà cap incidència de soroll.
La resta de treballs i feines es porten a terme a l’exterior. La instal·lació es troba en
una parcel·la d'equipaments municipals entre camps.
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• Nivell sonor percebut :
El nivell sonor percebut, calculat en funció dels sorolls produïts com s’ha indicat no es
preveuen de valor superior als 75 dB(A).
Tenint en compte que l'habitatge més proper es troba a 120 mts de distància pel qual
es calcula el nivell d'immissió degut a l'activitat en el supòsit més desfavorable seguint
la formulació del Manual del Mesurament i avaluació del soroll editat pel Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Nivell de pressió en el punt d'interès = Nivell de pressió de la font - 20log (R2/R1)
75 (dBA) - 20 lg.(120 mts. /1 mts. ) = 75 - 41,58 dBA = 33 dBA.
• Nivell sonor de la màquina exterior d’aire condicionat :
El nivell de soroll emès per la màquina exterior (si s’instal·la) en cap cas superarà els
55 dB(A) màxims admesos.
• Impacte ambiental :
Així, l’impacta causat pels sorolls i vibracions produïts pel desenvolupament de
l’activitat de deixalleria es valora com un impacte ambiental d’importància baixa.

A1.8.- AIGÜES, AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS.-
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A1.8.1.- Aigua potable
El subministrament d’aigua potable parteix de la xarxa municipal, des de on a través
de la corresponent derivació individual i d’una clau de pas general de fàcil accionament
s’alimenta la instal·lació interior del recinte, a través de la xarxa de tub de polietilè apta
pel consum humà.
Es disposa d’un comptador per l’establiment dins la centralització general de les
infraestructures municipals, element normalitzat de 1,5 m3/h i 13 mm., homologat per la
companyia d’aigües.
El subministrament, a traves del contracte corresponent, el realitzarà l’empresa Capsa,
que ostenta la concessió municipal d’aigües.
Els consum d’aigua seran:
Consum mig diari
:
Consum anual xarxa :

0,07 m3/dia
60 m3/any ( 48 m3 neteja - 12 m3 Wc’s )

A1.8.2.- Aigües residuals.
El desguàs d’aigües residuals ( aigües brutes ), es porta a terme mitjançant tubs de
P.V.C que uneixen els diferents conductes d’aigües residuals es connecten a una
canonada de P.V.C de D160 que les connecta a la xarxa de sanejant municipal, la
qual prèviament disposarà d’una arqueta de registre.
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L’origen d’aquestes aigües residuals seran, els abocaments de :
-

Lavabo.
Pica rentamans.

La quantitat d’aigua residual abocada s’estima en 12 m3 anuals.
A1.8.3.- Pluvials.
Les aigües plujanes queden recollides per les pendents del pavimentat de la deixalleria
en unes reixes de captació, d'aquestes son conduïdes a una xarxa interna de recollida,
la qual a través de dues arquetes de decantació de les que s'aboca al canal de
recollida de plujanes.
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En cap cas les aigües plujanes es barregen amb residus, productes o materials o
s’abocaran a la xarxa de clavegueram públic.
Tots els contenidors estaran tancats, els contenidors grans que quedin oberts seran
estancs, els possibles lixiviats que es formin en el fons després d'episodis de pluges
intenses, seran captats i recollits per un vehicles i gestionats com a lixiviats de residus
no perillosos, aquesta tasca la realitzarà l'empresa concessionària.
Estarà terminantment prohibit netejar contenidors en el recinte de la deixalleria, en tot
cas seran transportats als centres habilitats per l'empresa concessionària de la seva
gestió, degudament netejats i retornats a la deixalleria.
A1.9.- RESIDUS.Residus generats en la planta :
Els residus generats en la planta a conseqüència del seu propi funcionament seran
mínims donat es preveu un màxim d'un treballador de l’empresa de gestió, tots els
residus podran ésser abocats en la mateixa planta.

Residus acceptats en la planta :
Els residus a gestionar en la planta, seran com a mínim els determinats en la Norma
Tècnica 2019 i altres si s'escau, en funció de les necessitats del servei prestat per
l’ajuntament.
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Així doncs, els residus a acceptar a la deixalleria, serien com a mínim els especificats
en les taules següents.
En les taules s’especifiquen també les condicions de conservació previstes pels
diferents residus, així:
Sc : Sota cobert ( es recolliran i guardaran sota cobert )
Es : Contenidor estanc.
Dc : Contenidor doble capa.
Nr : Contenidor dissenyat de tal manera que un cop abocat el residu, l’usuari no el pot
recuperar.
Ta : s’exigeix que el residu abocat estigui dins recipient tancat.
Les quanties son estimades a partir de les dades facilitades per a l'ajuntament per a la
recollida de l'any 2020 i altres dades recollides de deixalleries de municipis amb
característiques similars.
La capacitat de la deixalleria i la seva infraestructura és molt superior a les necessitats
reals de servei d'aquest moment, pel que la infraestructura permetrà la seva adaptació
i ampliació, si s'escau, a les necessitats i requeriments futurs del municipi així com a la
implementació d'altres possibles serveis com podria ésser el de "centre de reutilització
i de preparació per a la reutilització"
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Les taules s'especifiquen per tipologies de residus segons :
•

Residus especials.

•

Residus especials en petites quantitats. REPQ.

•

Residus no especials i inerts.

•

Residus d'aparells elèctrics i electrònics. RAEE.

•

Fibrociment i amiant.

•

Agulles punxants.

•

Residus voluminosos.
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150110

200132

160107

080317

090107

200125

160504

130.206

200133

160601

Fustes que contenen substàncies perilloses

Envasos buits que contenen substàncies perilloses

Cosmètics

Filtres d'oli

Tòner amb substàncies perilloses

Radiografies

Olis vegetals

Aerosols amb substàncies perilloses

Olis minerals

Piles i acumuladors

Bateries

5

5

15

5

5

5

5

150

20

50

50

100

Quantitat
emmagatzem.
Kg.

2

10

10

30

10

10

10

10

300

40

200

150

200

Quantitat anual
gestio.
Kg./any

0,001

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,01

0,2

0,02

0,05

0,05

0,2

Contenidor
m3

Sc/Es/Nr

Sc/Es

Sc/Es

Sc/Es

Sc/Es

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Nr

Sc

Sc/Es/Dc/Nr

Sc/Es

Sc/Es/Dc/Nr

Sc/Es/Nr

Sc/Es/Dc

Mesures
correctores
addicionals

- RESIDUS ESPECIALS .-

200137

Cables amb substàncies perilloses

1

RESIDUS

170410

Termòmetres i Hg
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Codi LER

200121

Aquests residus no podran ésser emmagatzemats a la deixalleria per períodes superiors a 6 mesos.
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200126

160107

170605

150110

140602

140603

200132

200115

160504

200114

Olis lubricants contaminants

Oli vegetal contaminat

Filtres d'oli

Fibrociment *

Envasos bruts de substàncies perilloses

Dissolvents halogenats

Dissolvents no halogenats

Cosmètics

Bases

Aerosols, extintors, gasos en envasos a pressió

Àcids

5

5

5

5

50

5

5

5

5

5

5

5

Quantitat
emmagatzem.
Kg.

10

10

10

10

10

100

10

10

10

10

10

10

10

Quantitat anual
gestio.
Kg./any

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

Contenidor
m3

Sc/Es/Dc/Tc

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Dc

Sc/ES/Ta

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Dc

Sc/Es/Dc

Sc/Es

Sc/Es/Dc

Sc/Es

Sc/Es/Dc

Mesures
correctores
addicionals

Ajuntament de Mont-ras

130206

Residus combustibles/inflamables

5

10

- RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS, REPQ .-

130703

Residus comburents

5

Grup de residus considerats REPQ

160904

Reactius de laboratori
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Codi LER

160506

Aquests residus no podran ésser emmagatzemats a la deixalleria per períodes superiors a 6 mesos.
* Per tal de poder abocar aquests residus cal que la deixalleria prèviament estigui degudament habilitada.
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200138

200140

200139

150106

200102

150107

200101

Tèxtil roba

Fustes que no contenen substàncies perilloses

Ferralla i metalls

Plàstic ( no envàs )

Envasos lleugers

Vidre pla, miralls

Vidre envàs

Paper i cartró

10.000

250

5.000

3.000

1.000

1.200

500

1.200

1.500

Quantitat
emmagatzem.
Kg.

60.000

90.000

3.000

90.000

10.000

5.000

4.000

1.000

2.500

12.000

Quantitat anual
gestio.
Kg.

9

5

2x9

1,2

9

9

9

2x0,8

5

3

2x0,8

Contenidor
m3

Es

Es

Es

Es

Es/Nr

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Mesures
correctores
addicionals

Ajuntament de Mont-ras

200110
Voluminosos ( mobles i altres )

5.000

50.000

0,5

- RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS .-

200307

Runes d'obres menors i reparació domiciliària

12.000

200

Es

Residus

170107

Fracció vegetal ( poda i jardineria )

50

2x0,8
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Codi CER

200201

Cables sense substàncies perilloses

5.000

Es/Nr

170411

1.500

0,02

Mescles de residus municipals

10

Es

200301

5

3

Tòner sense substàncies perilloses

9.000

Es

080318

3.000

3x0,02

Neumàtics

500

160103

50

----

Altres fraccions recollides selectivament

----

200199

7.000

Matalassos

3.000

040299

Aquests residus no podran ésser emmagatzemats a la deixalleria per períodes superiors a 12 mesos.
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- RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELCTRÒNICS (RAEE) .-

Ajuntament de Mont-ras

Informàtica petita < 50 cm (ordinadors, telèfons,
cartutxos impressió, etc.)

Petits aparells < 50 cm (torradora, assecador, equip
música, etc.)

Grans aparells > 50 cm (rentadores, rentavaixelles,
cuines, termos elèctrics, impressores, ordinadors,
cartutxos impressió, etc.)

Làmpades (fluorescents)

Monitors i pantalles (TV, pantalles ordinador,
ordinadors portàtils, etc.)

Aparells d’intercanvi de temperatura (frigorífics, equips
AC, estufes amb oli, etc.)

FR7

FR6

FR5

FR4

FR3

FR2

FR1

Fracció

150

200

200

1.000

100

200

1.000

Quantitat
emmagatzem.
Kg.

150

300

300

2.000

150

400

2.500

Quantitat anual
gestio.
Kg.

----

----

----

----

Es

----

----

Mesures
correctores
addicionals

Categoria

Panells fotovoltaics
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El Reial Decret 110/2015 de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, estableix que aquests residus s'han de recollir
separadament en les següents fraccions :
Codi LER
200123-11
160211-11
200123-12
160211-12
200135-13
160213-13
200135-21
160213-21
200135-22
160213-22
200136-23
160214-23
200121-31
200136-32
160214-32
200135-41
160213-41
160210-41
160212-41
200136-42
160214-42
200135-51
160212-51
160213-51
200136-52
160214-52
200135-61
160214-71
160213-72
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Per altre part, per aquestes tipologies de residus, es tindran en compte les condicions
mínimes exigibles d'acord amb la Norma Tècnica sobre deixalleries, per les que la
deixalleria haurà de disposar d’un espai d’emmagatzematge que compleixi amb els
següents requeriments:
•
•
•
•
•
•

Classificar els residus en les fraccions que es determini.
Emmagatzematge sota cobert.
Impermeabilització de les superfícies per les fraccions 1, 2 i 3.
Instal·lació de sistemes seguretat de control d’accés.
Control i protocol de seguretat i higiene per les fraccions amb mercuri.
Manipular els RAEE amb cura sense malmetre’ls.

Aquests residus no podran ser emmagatzemats a les deixalleries per un període superior
a un any.
FIBROCIMENT/AMIANT .La deixalleria, per tal de poder incorporar l'amiant a la llista de residus especials admesos
caldrà que la instal·lació estigui adequada a la normativa vigent de gestió de residus
d'amiant i que sigui habilitada en la xarxa de deixalleries per a la gestió dels residus
d'amiant tal i com ho estableix el PRCAT20.
Codi LER

RESIDU

170605

Fibrociment/amiant.

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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Les condicions generals per aquest tipus de residu son :
• Caldrà disposar de procediments de treball d'acord amb la "Guia d'implantació i gestió
de Deixalleries" i el document "Residuos de amianto desde el productor al gestor"
elaborat per l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ( INSHT).
• El personal de la deixalleria haurà d'informar als usuaris de com manipular i transportar
l'amiant fins a la deixalleria.
• Cal trametre la necessitat de transportar aquest material embalat en material plàstic
(retractilat) per tal de minimitzar l'exposició a les fibres d'amiant tant dels usuaris com
del personal de la instal·lació.
• Sempre que sigui possible, es proporcionarà al ciutadà el material necessari per a lliurar
el residu embalat.
• El transport des de la deixalleria l’haurà de fer transportistes degudament autoritzats per
l'Agència de Residus de Catalunya.
• Les empreses que manipulin directa o indirectament aquests residus hauran d'estar
inscrites en el Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA).
Aquests residus no podran ésser emmagatzemats a la deixalleria per períodes superiors
a 6 mesos.
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Ajuntament de Mont-ras

AGULLES PUNXANTS .El residu d'agulles i material punxant i tallant procedent de tractaments de salut fets pels
particulars als seus domicilis es codifica com a :
Codi LER

RESIDU

180103

Residus la recollida i eliminació dels quals són objecte de
requisits especials per prevenir infeccions.

Les condicions generals especials per a la recollida i eliminació per aquest tipus de residu
son :
• Per poder fer l'acopi en el domicili els particulars han de dipositar els seus objectes
punxants, a ésser possible encapsulats, en un recipient suficientment rígid i estanc ( de
plàstic ). Un cop ple l'usuari el portarà a la deixalleria.
• En cap cas els operaris de la deixalleria podran manipular aquest residu.
• La deixalleria ha de disposar d'un contenidor específic homologat per la Direcció
General de Salut Pública de Catalunya.
• El contenidor ha de tenir un cartell identificador amb el text "AGULLES PUNXANTS,
RESIDU DE RISC".
• Estarà juntament amb la resta de residus perillosos, en un espai tancat i cobert, i
etiquetat amb el codi LER corresponent.
• La deixalleria ha de gestionar aquest residu amb un transportista i gestor autoritzat per
residus sanitaris.
• En cas de vessament caldrà procedir d'acord amb els protocols sanitaris establerts
específicament per a la gestió d'incidents amb aquest tipus de residu.
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RESIDUS VOLUMINOSOS .Els residus voluminosos són aquells que per les seves grans dimensions poden
distorsionar la gestió ordinària dels residus municipals i requereixen d’una recollida
diferenciada. Habitualment són mobles i altres estris d’ús diari.
Codi LER

RESIDU

200307

Voluminosos

Dins d’aquest grup existeixen diferents fluxos depenent de la seva naturalesa, per tal de
fomentar la valorització de materials, cal fer una separació en distintes fraccions conforme
als diferents materials valoritzables que els composen, essent els més habituals:
• Fustes: elements estructurals i de mobiliari de fusta com poden ser marcs de finestres,
portes, cadires, ...
• Metalls: elements residuals, en la seva majoria fèrrics, com canonades, peus de
lluminàries, ...
• Plàstics: elements quotidians de plàstic com mobiliari de jardí, cubells, parament, ...

Pàgina 32/50

ÓRGANO

REGISTRE D'ENTRADA

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

E2021001061

Codi Segur de Verificació: 220e173c-59f2-4b00-867c-4ab914e53a6c
Origen: Ciutadà
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_12228008
Data d'impressió: 22/06/2021 08:58:05
Pàgina 33 de 49

SIGNATURES

Ì220e173c-59f2-4b00-867c-4ab914e53a6c-Î

DOCUMENT

1.- RIBAS XARGAY JOAN, 13/04/2021 11:37
2.- JORDI FABRELLAS (R:Q6755299B), 14/04/2021 17:04

P 203-21 Projecte tècnic : legalització de l'activitat de la deixalleria municipal
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El més usual és que el residu no presenti una sola composició material, pel que es
recomana introduir procediments de desballestament per separar els elements
valoritzables, i únicament classificar com residus voluminosos aquells residus amb
diferents materials que no s’han pogut segregar.
Els residus més habituals resultants del seu desballestament són fusta, vidre, metalls i
plàstic. Es recomana disminuir el volum en l’emmagatzematge del residu per optimitzar el
transport i l’ocupació de l’espai utilitzant maquinària auxiliar.
A1.10.- Compliment de la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenat.
En compliment amb allò que determina del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament
per a la protecció del medi nocturn en el projecte d'obres s'ha proposat un sistema
d'il·luminació adequat a les necessitats de la infraestructura.
Es preveu la instal·lació de 4 columnes de 7 mts. d’alçada amb lluminària tipus projector
per a vial públic, model Visio Lira de 126 W 3.000ºK amb tecnologia LED.
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• Visio LIRA 30MP 30K F4M2 PMMA
SP DP165 GRIS G1 P:126 W de la
casa Salvi o equivalent.
• Carcassa d'alumini. 48 LTx, LED's
d'alta transparència PPMA.
• Potència 126 W.
• Temperatura de color 3000ºK.
• Vida útil 50.000 h.
• IP 66 classe I.
• Garantia fabricant de 10 anys.

La nova deixalleria, d'acord amb el Mapa de Protecció contra la Contaminació Lumínica de
Catalunya es troba ubicada en zona E2, és a dir, zona de protecció alta de la contaminació
lumínica, el seu disseny compaginarà la seva doble funció, la d'il·luminació durant les
hores en les que la deixalleria romangui oberta al públic, i especialment com a element de
seguretat i dissuasori tal i com preveu el punt 5 de l'article 12 del Decret 190/2015 no
puguen superar el 20 % dels valors d'il·luminació de referència de la norma UNE-EN
12464-2.
Els aparells escollits donen compliment a allò que preveu l'article 14 del Decret, així doncs:
Làmpades :
Al tractar-se d'una instal·lació en zona E2 amb il·luminació en horari de vespre i de nit, les
làmpades seran del tipus II.
Lluminàries :
El percentatge màxim de flux d'hemisferi superior previst en l'apartat 2 de l'annex 2 del
Decret 190/2015 en horari de vespre és de FHSinst(%) 5 i en horari de nit de FHSinst(%) 1.
Pel cas les lluminàries escollides son ambdues FHS ≤ 0,1 %.
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Sistema d'accionament :
Per tal de garantir que la instal·lació s'encengui i s'apagui a les hores determinades,
d'entrada es dotarà a l'equip d'un sistema de fotocèl·lula específica acoblada a un rellotge
astronòmic ( el qual tindrà la funció de sistema d'accionament programable ) que controli el
sistema d'enllumenat. El sistema també permetrà una futura telegestió de l'encesa i
apagada.
També disposarà d'un interruptor manual que permetrà l'accionament de la instal·lació amb
independència dels sistema automàtic.
La instal·lació es podrà adequar fàcilment i independentment per cada lluminària a l'espai
per cada franja horària que tingui ús diferent.
La instal·lació d'enllumenat resultant donarà compliment a allò que preveu l'article 15 del
Decret 190/2015 pel que correspon al manteniment i a la seva programació el qual serà
fàcilment integrable acomplint totes les prescripcions i requeriments vigents. Serà
responsabilitat de l'ajuntament disposar d'un programa de manteniment específic.
També donarà compliment a la intrusió llumínica que referent l'article 16 del Decret
190/2015, així doncs.
Nivells màxims d'il·luminació intrusa :
D'acord amb l'apartat 3.a de l'annex 2 els nivells màxims d'il·luminació intrusa, en funció de
l'horari d'ús i de la zona envers la contaminació lumínica sobre la qual te incidència la
instal·lació tenint en compte que ens trobem en una zona E2, en horari de vespre seran de
5 lux i en horari de nit de 2 lux.
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Nivells màxims d'intensitat lluminosa :
D'acord amb l'apartat 3.b de l'annex 2 els nivells màxims d'intensitat lluminosa cap a
determinades àrees que pugui provocar la pertorbació del medi, molèstia o enlluernament
de persones, en funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la
qual te incidència la instal·lació d'il·luminacio tenint en compte que ens trobem en una zona
E2, serà de 7.500 cd.
D'acord amb l'annex 1.1 del Decret 190/2015, i tenint en compta que estarà ubicada en una
zona E2 i que el flux lluminós total és inferior a 500 klm, la legalització de la instal·lació
d'enllumenat tant sols requerirà de memòria tècnica.
A1.11.- CONTAMINACIÓ DE SOLS.D'acord amb el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació
d'activitats potencialment contaminants del sol i els criteris, i per a la declaració de sols
contaminats, no en correspon la seva justificació.
A1.12.- ACCIDENTS GREUS.
NO aplica la normativa d'accidents greus a la infraestructura de la deixalleria municipal.
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A1.13.- TÈCNIQUES I MESURES D'ESTALVI D'ENERGIA I RECURSOS NATURALS.Les aixetes del lavabo i de la pica disposaran de difusors que permetin un estalvi mínim del
35% del cabal normal.
El sistemes d'il·luminació seran amb tecnologia LED, es gestionarà la seva encesa i
apagada segons les necessitats de cada moment, quan la deixalleria no estigui oberta al
públic i no s'hi treballi el sistema d'il·luminació es reduirà al just necessari per a garantir la
seguretat del recinte.
El WC disposarà d’un sistema de descàrrega que permeti gestionar la quantitat d’aigua
abocada.
Si s'instal·la aigua calenta sanitària en els lavabos, aquesta estarà produïda per energia
solar.
El sistema de climatització de la oficina, si s'instal·la, serà d'alt rendiment tipus "inverter".
A1.14.- CONDICIONS D'EXPLOTACIÓ DIFERENTS DE LES NORMALS.Les condicions d’explotació diferents a les normals no han de significar cap mena de risc
pel personal ni el medi ambient.
A1.14.1.- Posada en funcionament.
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Per a la posada en funcionament efectiva de la infraestructura, només cal posar en servei
les diferents instal·lacions previstes d’acord amb els reglament de seguretat de les
instal·lacions que les afecti.

A1.14.2.- Fuites.
Les instal·lacions que poden produir fuites son la instal·lació de l’aire condicionat ( si
s’instal·la ), la d’aigua i clavegueram.
S’adoptaran tota una sèrie de mesures correctores per evitar vessaments de productes de
la deixalleria tal i com es justifica en les taules dels materials acceptats en la deixalleria,
així :
Líquids i/o productes així com de lixiviats dels contenidors.
• Tots els productes seran col·locats pels usuaris en els respectius contenidors, els quals
seran estancs per evitar vessaments.
• Els residus abocats ens els contenidors exteriors, preferentment, no seran transvasats,
si no que seran carregats i transportats directament al gestor o reciclador corresponent.
Dispersió d’aerosols i/o evaporació de dissolvents.
• Tots els aerosols seran dipositats en el corresponent contenidor, el qual estarà constituït
de tal manera, que un cop abocat, no es podrà tornar a recollir per l’usuari.
• Es requerirà que els dissolvents i pintures, àcids i alcalins (si es recullen) siguin
entregats en garrafes o pots estancs i tancats. Seran dipositats en contenidors
específics, de doble capa per evitar vessaments.
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ANNEX 2 : MEMÒRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
EN MATÈRIA D’INCENDIS LLEI 3/2010 PSMI
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A2. MEMÒRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS
A2.1. Antecedents
Es tracta de la implantació d’una deixalleria tipus bàsic en una parcel·la de propietat
municipal.
A2.2. Objecte del projecte.
L'objecte del present annex, n’és el de donar compliment a la Llei 3/2010 de 18 de febrer,
de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis en Establiments, Activitats, Infraestructures
i Edificis pel que fa a la justificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis.
D’acord amb el que determina la l’annex 1 de la Llei 3/2010 PSMI, i tenint en compte que
es tracta d’un establiment que tindria consideració d'industrial en configuració tipus E, que
el seu risc intrínsec és baix, el règim d’intervenció administrativa del present expedient, pel
que fa a matèria de prevenció i seguretat d’incendis, li correspon a l’administració local.
A2.3. Referències normatives
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Pel cas i al tractar-se d’un establiment destinat a deixalleria, d’acord amb el que determina
l’article 2 del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de seguretat contra
incendis en establiments industrials, i d’acord amb el que determina el CTE tenint en
compte que la superfície de les oficines és inferior a 250 m2, la normativa d’aplicació serà
el RD2267/2004 RSCIEI, així com :
• Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
• CTE, Codi Tècnic de l’Edificació 314/2006 de 17/03/2006, SI, SU.
• Normes UNE que li siguin d’aplicació.
• Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, de classificació productes de construcció
segons reacció i de resistència al foc.
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 02 d’agost i les seves
ITC-BT’s (Instruccions Tècniques complementàries).
A2.4. Dades generals
Titular :
Ajuntament de Mont-ras
NIF
:
P1711700C
Adreça : Plaça Ajuntament 1
17.253 Mont-ras
Baix Empordà
Tel. :
972.301.974
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Emplaçament.
Camí Ral s/n
Polígon 02, parcel·la 40
17253 Mont-ras
Coordenades UTM : X = 512610 Y = 4.639.005
Ref. Cadastral : 17117A002000400000LY
Comunicacions.
La parcel·la a on s’instal·larà la deixalleria es troba dins una finca més gran, de propietat
municipal, la qual, a través d'un camí dona directament al camí Ral, vial de doble sentit de
circulació de 4,5 mts d'amplada asfaltat en tot el seu recorregut que comunica el carrer de
la Ganota amb la zona de Torre Simona.
Està perfectament comunicada i és totalment accessible a peu o en vehicle.

Característiques generals del la parcel·la.
Al tractar-se d’una deixalleria tipus “Bàsica” i segons el terreny disponible i les necessitats
de l’Ajuntament, la instal·lació quedarà formada per :
• Recinte deixalleria, amb una superfície útil total de 1.165,30 m2 pavimentada, delimitat
per una tanca perimetral d’entre 1,5 i 2 mts. d’alçada, amb un portal d’accés, el qual
s’obrirà a través d’un targeta personal de l’usuari.
• Cobert pels residus especials, es tracta d’un cobert d'obra de fàbrica de 50,50 m2 de
superfície.
• Caseta de recepció, oficines i lavabo de 30,20 m2
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2.5.- Superfícies.
Local

Superfície
Útil

Construïda

Passadís entrada

211,50 m

2

227,10 m2

Pati deixalleria

953,80 m2

968,60 m2

Cobert

50,50 m2

54,00 m2

Oficina

24,20 m2

30,00 m2

Lavabo

6,00 m2

7,80 m2

1.246,00 m2

1.287,50 m2

Superfícies ......................

Caracterització de l’establiment.
Donat que la instal·lació està formada en una parcel·la que disposa d’una oficina i un
cobert els quals tenen una superfície inferior al 50 % del conjunt i la major part dels
materials estaran distribuïts en el pati exterior, d’acord amb l’annex 2 de la Llei 3/2010
PSIEA es tractarà d’un establiment caracteritzat :
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Tipus E
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A2.6. Límits a l’extensió de incendi.
Es tracta d’una parcel·la situada en sol rústic enmig de camps i al costat del camp de
futbol, per tant molt allunyada de qualsevol altre construcció i o de zones forestals.
A2.6.1. Sectorització interior
A2.6.1.1. Càrrega de foc
Tal i com s’ha dit es tracta d’una deixalleria municipal.
Pel que donades les característiques de les instal·lacions, els usos, els materials, la seva
distribució i les premisses anteriors, es realitzarà i justificarà la valoració del risc d’incendi,
d’acord amb l’annex 1 punt 3.2 del R.D. 2267/2004.
El càlcul de càrrega de foc ponderada i corregida es justifica tot seguit a partir de la massa
màxima de materials a emmagatzemar, ja que aquesta és coneguda.

Pel que :
 Quan es coneguda la massa dels materials

i

Qs =

∑G

i

* q i * Ci

1

* Ra

A
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On :
Qs

= Càrrega de foc ponderada i corregida

Gi

= Massa dels materials combustibles

qi

= Poder calorífic total dels materials

Ci

= Coeficient perillositat dels productes

A

= Superfície construïda del sector d’incendi

Ra

= Coeficient del risc d'activació

2

2

(MJ/m ) o (Mcal/m )
(Kg)
(MJ/Kg) o (Mcal/Kg)
2

(m )

Les equivalències entre els graus de perillositat "Ci" i el risc d’activació "Ra" segons el R.D.
2267/2004, taula 1.1, són:
• Grau de perillositat :
Alt

Mig

Baix

Líquids classificats com Líquids
classificats
com Líquids classificats com
classe A en la ITC MIE- subclasse B2, en la ITC MIE- subclasse D, en la ITC
MIE-APQ001.
APQ001.
APQ001.
Líquids classificats com
subclasse B1, en la ITC
MIE-APQ001.

Líquids
classificats
com Sòlids que comencin la
subclasse C, en la ITC MIE- seva ignició a una T > 200
APQ001.
ºC.

Sòlids capaços d’iniciar la
seva combustió a T<
100ºC.

Sòlids que comencin la seva
ignició a 100ºC < T < 200 ºC.
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Productes
que
puguin
formar mescles explosives
amb l’aire.

inflamables.

Productes
que
puguin
iniciar
la
combustió
espontània en l’aire.

C = 1,60

C = 1,30

C = 1,00

Nota: ITC MIE-APQ001 del Reglament d’emmagatzematge de productes químics, aprovat pel
Real Decreto 379/2001, de 6 d’abril.

• Risc activació:
Alt

Mig

Baix

Ra = 2,0

Ra = 1,5

Ra = 1,0

Nota: Risc alt, mig o baix segons taula 1.2 de l’apèndix 1 del R.D. 786/2001.

Els nivells de risc intrínsec venen determinats per la càrrega de foc ponderada en Mcal/m²

Nivell de risc intrínsec
Baix / 1
Baix / 2
Mig / 3
Mig / 4
Mig / 5
Alt / 6
Alt / 7
Alt / 8

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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Càrrega de foc ponderada
2
Mcal/m
100
200
300
400
800
1600

<
<
<
<
<
<

Qp
Qp
Qp
Qp
Qp
Qp
Qp
Qp

<
<
<
<
<
<
<
≥

100
200
300
400
800
1600
3200
3200

Per portar a terme el càlcul de càrrega de foc es te en compte el que determina la taula 1.4
del RD2267/2004 RSCIEI que estipula :
•

Fusta : 4 Mcal/kg.

•

Cartró : 4 Mcal/kg.

•

Oli mineral : 10 Mcal/kg.

•

Oli vegetal : 10 Mcal/kg.

•

Pneumàtics : 10 Mcal/kg.

•

Dissolvents, pintures : 10 Mcal/kg.

•

Plàstics : 10 Mcal/kg.

•

Maquinària, aparellatge : 2 Mcal/kg.

•

Andròmines : 2 Mcal/kg.

•

Roba : 4 Mcal/kg.

•

Oficina : 144 Mcal/m2

Pàgina 41/50

ÓRGANO

REGISTRE D'ENTRADA

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

E2021001061

Codi Segur de Verificació: 220e173c-59f2-4b00-867c-4ab914e53a6c
Origen: Ciutadà
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_12228008
Data d'impressió: 22/06/2021 08:58:05
Pàgina 42 de 49

SIGNATURES

Ì220e173c-59f2-4b00-867c-4ab914e53a6c-Î

DOCUMENT

1.- RIBAS XARGAY JOAN, 13/04/2021 11:37
2.- JORDI FABRELLAS (R:Q6755299B), 14/04/2021 17:04

P 203-21 Projecte tècnic : legalització de l'activitat de la deixalleria municipal

Ajuntament de Mont-ras

Així per cada zona a fa l'estimació de :

Zona

Materials

unitats

Qs s

Ra

Ci

Fusta

1500 kg.

4 Mcal/kg.

1,5

1

Cartró

1500 kg.

4 Mcal/kg.

1,5

1

Plàstics

250 kg.

10 Mcal/kg.

1,5

1

Andròmines

4000 kg.

4 Mcal/kg.

1

1

Pneumàtics

250 kg.

10 Mcal/kg.

1,5

1,3

Roba

200 kg.

4 Mcal/kg.

1

1

Oli mineral

40 kg.

10 Mcal/kg.

1,5

1

Oli vegetal

40 kg.

10 Mcal/kg.

1,5

1

Dissolvents i pintures

40 kg.

10 Mcal/kg.

2

1,6

Maquinària i aparellatge

250 kg.

10 Mcal/kg.

1,5

1

1

1

Exterior

Sota cobert

Oficina

30 m

2

144 Mcal/m

2

Pel que atenent els valors referits i segons el cas la càrrega de foc de cada espai
considerat serà :

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Zona

Materials

unitats

Ci

Q (MCal)

Fusta

5.000 kg.

4 Mcal/kg.

1

20.000

Cartró

1.500 kg.

4 Mcal/kg.

1

6000

Plàstics

1.000 kg.

10 Mcal/kg.

1

10.000

Andròmines

10.000 kg.

4 Mcal/kg.

1

40.000

Pneumàtics

3.000 kg.

10 Mcal/kg.

1,3

39.000

Roba

250 kg.

4 Mcal/kg.

1

1.000

Oli mineral

55 kg.

10 Mcal/kg.

1

550

Oli vegetal

150 kg.

10 Mcal/kg.

1

1500

Dissolvents i
pintures

400 kg.

10 Mcal/kg.

1,6

6.400

Maquinària i
aparellatge

500 kg.

10 Mcal/kg.

1

5.000

144 Mcal/m2

1

4.320

Exterior

Sota
cobert

Qs s

Oficina

30 m

2

Qs total = 200.655 / 1.287,50 m2 = 155,8 Mcal./m2
Amb el que s’obté un :
ZONA
ESTABLIMENT
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QTotal (MCal)
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Ajuntament de Mont-ras

A2.6.2. Sectorització respecte veïns
La distribució i superfície ocupada pels materials està molt per sota els valors límit
imposats per l’article 2.2 de l’annex II del RSCIEI, pel que es dona compliment a totes les
condicions pel que fa superfície màxima, volum màxim, altura de pila, longitud màxima de
pila.
A2.6.2.1. Elements compartimentadors
No aplica.
A2.6.2.2. Sectorització per coberta
No aplica.
A2.6.2.3. Sectorització per façana
No aplica.
A2.6.2.4. Sectorització dels espais ocults i passos d’instal·lacions
No aplica.
A2.6.3. Resistència al foc de l’estructura

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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L’apartat 4 de l’annex II del RSCIEI en els establiments industrials estableix l’estabilitat al
foc exigible als elements estructurals amb funció portant. Segons la taula 2.2 del
Reglament, l’estabilitat al foc d’aquests elements, en funció del nivell de risc d’incendi del
sector considerat, no tindrà un valor inferior a :
Edificis en general :
Nivell
de risc intrínsec
Baix
Mig
Alt

Tipus A
Planta
Planta sobre
soterrani
rasant
R 120
R 90
No admès
R 120
No admès
No admès

Tipus B
Planta
Planta sobre
soterrani
rasant
R 90
R 60
R 120
R 90
R 180
R 120

Planta
soterrani
R 60
R 90
R 120

Tipus C
Planta sobre
rasant
R 30
R 60
R 90

Pel cas particular tenim el cobert i la zona d'oficina, ambdós construïts amb obra de fàbrica
formats per parets mestres, biguetes i coberta inclinada d'obra i teula, pel que d'acord amb
l'annex F del SI del CTE, tenint en compte que les parets estaran formades per obra de
fàbrica perforada arrebossada per ambdues cares amb una amplada mínima de 15 cm. el li
configura un REI 180.
A2.6.4. Reacció al foc dels revestiments interiors i exterior de façanes
Els materials de revestiment tant del cobert com de l'oficina, d’acord amb l’article 3 de l’annex
II del RSCIEI, seran:
Terres: Classe CFL-s1 (M2) o més favorable
Parets i sostres: Classe C-s3 d0 (M2) o més favorable.
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Els productes inclosos en parets i tancaments seran Ds3 d0 (M3) o més favorable.
Els productes situats en falsos sostres o terres elevats Bs3 d0 (M3) o més favorable.
A2.7. Evacuació dels ocupants
A2.7.1. Càlcul de l’ocupació
L’aforament de la deixalleria, pel cas, ve determinat per a les condicions particulars d’ús de
les instal·lacions, així doncs, donades les característiques del servei prestat i la capacitat
de vehicles que podrien accedir dins les instal·lacions, es preveu que l’aforament en el
moment de màxima afluència de 20 persones.
A2.7.2. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
Es tracta d’una instal·lació a l’aire lliure.
La oficina i el lavabo, disposaran de porta de sortida de 0,8 mts. d’amplada.
Es disposa d’una porta peatonal de més de 0,8 mts. d’amplada per sortir del recinte, a
més del portal de pas de vehicles de 6 mts. d’amplada.
A2.7.3. Alçada d’evacuació
No aplica.

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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A2.7.4. Protecció de les escales i vestíbuls d’independència
No aplica.
A2.7.5. Sistema d’evacuació de fums
No aplica.
A2.7.6. Espai exterior segur
D’acord amb la definició de l’annex A del SI del CTE, l’espai exterior segur de la instal·lació
resulta de :
- Superfície a considerar : 0,5 P m2 =► 0,5 x 20 = 10 m2
- Distància de la sortida : 0,1 P m =► 0,1 x 10 = 1 m.
Es compleixen aquestes condicions.
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A2.8. Instal·lacions de protecció contra incendis
A2.8.1. Sistema automàtic de detecció
No es requereix.
A2.8.2. Sistema manual d’alarma
NO es requereix.
A2.8.3. Sistema de comunicació d’alarma
No es requereix.
A2.8.4. Sistema d’abastament d’aigua
No es requereix.
A2.8.5. Hidrants
Qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant ha d’estar a menys de 100 m d’un hidrant de
100 mm de diàmetre. Aquests hidrants han de garantir, durant dues hores, un cabal de
1000 l/min, a una pressió mínima de 10 mcda i han d’estar emplaçats en espais
accessibles per a vehicles de bombers.

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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El hidrant haurà d’estar situat en una zona fàcilment accessible fora de l’espai de circulació
i estacionament, degudament senyalitzat d’acord la norma UNE 23 033.
Es disposa d’un hidrant connectat a la xarxa municipal d’abastament d’aigües a menys de
100 metres de l’edifici, (veure plànols adjunts).
A2.8.6. Extintors
En general es recomana la utilització d’extintors de pols seca ABC per la seva polivalència,
tot i que en zones on hi hagi combustibles líquids i equips elèctrics s’aconsella la utilització
d’extintors d’anhídrid carbònic (CO2).
La dotació d'equips d'extinció estarà formada per :
•

2 Extintor ABC de 5 Kgrms.
o
o
o
o
o
o

Eficàcia mínima 21A-113b.
Vàlvula de disparo ràpid d’alta precisió
Dispositiu de comprovació i manòmetre.
Mànega trenada.
Pols polivalent ABC i gas impulsor amb nitrògen.
Certificat Aenor.
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•

1 Extintors de CO2 de 3,5 kg.
o
o
o
o
o

Eficàcia mínima 89-B.
Vàlvula de disparo ràpid d’alta precisió.
Dispositiu de comprovació i manòmetre,
Mànega trenada.
Certificat Aenor.

Aquests elements estaran situats tal i com es detalla en el plànol adjunt, de tal manera que el
seu accés sigui el més fàcil possible i col·locats a una altura màxima des del terra a la seva
part superior de 1,2 mts., i mínima de 0,8 mts. estaran senyalitzats segons la norma UNE
23033-1.
Aquests equips compliran l’establert pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendi i seran revisats
periòdicament per una empresa degudament autoritzada amb la qual es signarà un
contracta de manteniment dels equips.

A2.8.7. Boques d’incendi equipades
NO es requereix.

A2.8.8. Columna seca
NO es requereix.
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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A2.8.9. Ruixadors automàtics d’aigua
NO es requereix.
A2.8.10. Sistema d’aigua polvoritzada
NO es requereix.

A2.8.11. Escuma física
NO es requereix.

A2.8.12. Extinció per pols
NO es requereix.
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A2.8.13. Extinció per agents extintors gasosos
NO es requereix.
A2.8.14. Enllumenat d’emergència i senyalització
- Disposició
D’acord amb el RD 2267/2001, comptaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència
de les vies d’evacuació, els sectors d’incendi dels edificis industrials, quan:
• Estiguin situats en planta sota rasant.
• Estiguin situats en planta sobre rasant, la ocupació sigui igual o major a 10 persones i
siguin de risc intrínsec mig o alt.
• En qualsevol cas quan la ocupació sigui igual o major a 25 persones.
Per altra banda, també comptaran amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència:
• Els locals o zones on estiguin instal·lats: quadres, centres de control o comandament de
les instal·lacions de serveis o processos.
• Els locals o espais a on hi hagi instal·lats els equips centrals o els quadres de control
dels sistemes de protecció contra incendis.
- Condicions

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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La instal·lació dels sistemes d’enllumenat d’emergència complirà les següents condicions:
* Serà fixa, estarà proveïda d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament en servei
al produir-se una fallada del 70% de la tensió nominal de servei.
* Mantindrà les condicions de servei durant una hora com a mínim, des del moment en
què es produeixi la fallada.
* Proporcionarà una il·luminància d’1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els
recorreguts d’evacuació.
* La il·luminància serà com a mínim, de 5 lux en els espais a on hi hagi instal·lats
quadres, centres de control o comandaments de les instal·lacions tècniques de servei o
als locals on hi hagi instal·lats els equips centrals de protecció contra incendis.
* La uniformitat de la il·luminació proporcionada serà tal que el quocient entre la
il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40.
* Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió
de parets i sostres, i contemplant un factor de manteniment.
Existiran aparells que seran ambivalents, d'emergència i senyalització. Estaran en
funcionament, senyalitzant en tot moment, les portes, sortides així com també els extintors.
- Senyalització
Es disposarà de senyalització en les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com la dels
medis de protecció contra incendis d’utilització manual, quan no siguin fàcilment
localitzables tenint en compte el disposat en el RD 485/1997 (BOE), sobre disposicions
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
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A2.9. Accessibilitat per a bombers.
A2.9.1. Aproximació i entorn.
L’entorn de la instal·lació es troba totalment urbanitzat, ben comunicat i la via de
comunicació de la façana principal n’és el camí Ral, permetent l’accés des d'ambdós
constats, essent aquesta d’una bona capacitat portant i bona resistència al punxament.
La parcel·la a més disposa d'un portal pel qual es pot accedir des de la zona esportiva, per
la part posterior del camp de futbol.
A2.9.2. Accessibilitat.
Les condicions de l’entorn de l’activitat compleixen les exigències de l’apartat A.1. de
l’annex II
Amplada mínima
Alçada mínima lliure
Separació màxima de l’edifici
Distància màxima a accessos edif.
Pendent màxima
Capacitat portant del terra
Capacitat de punxaments del terra

:
:
:
:
:
:
:

4,4 mts.
4,5 mts.
< 10 mts.
< 30 mts.
< 10%.
> 2.000 Kp/m2.
> 10 t. / 20 cm. ∅

L’espai està lliure de mobiliari urbà, arbrat, i altres obstacles.
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A2.9.3. Franges de protecció respecte de la forest
L’espai està en zona rústica, enmig de camps, al costat de la zona esportiva, no hi ha bosc
o forest de mata baixa a l'entorn immediat.
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P01/05 Situació.
P02/05 Implantació.
P03/05 Mesures ambientals.
P04/05 Mesures correctores seguretat.
P05/05 Seccions.

2021.04.1

RIBAS
3 11:19:42
XARGAY
+02'00'
JOAN 77999976F 2015.023.
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Data

L.T.P.

Dibuixat

J.R.X.

Arxiu

DEIXALLERIA MUNICIPAL
DE MONT-RAS

24/03/21

Signat:

Escala

SITUACIÓ

1/2000

DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

Camí Ral, s/n (Parcel.la 02-par-40)
17253 MONT-RAS, GIRONA

PROJECTE TÈCNIC I LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

Titular:

Situació:

P203/21

Ref:

PL01/05

Nº Plànol:
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Passadís Entrada
Pati Deixalleria
Cobert residus
Oficina
Bany

TOTAL

1.246,00 m²

211,50 m²
953,80 m²
50,50 m²
24,20 m²
6,00 m²

SUP. ÚTILS

1.287,50 m²

227,10 m²
968,60 m²
54,00 m²
30,00 m²
7,80 m²

SUP. CONSTRUÏDA

SIMBOLOGIA

Data

L.T.P.

Dibuixat

Arxiu

J.R.X.

PL02/05

Nº Plànol:

P203/21

Ref:

Columna

Columna 8 mts / 5 uts
Projector Led 40 W 3000ºK

Rètol Deixalleria
Informació i Horaris

24/03/21

Signat:

Escala

IMPLANTACIÓ

1/200

DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MONT-RAS

PROJECTE TÈCNIC I LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

Titular:

Situació:

Reix
a
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rtiva
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Oficina
PVC

Arqueta
Clavegueram

Columna

PVC 160

Contenidor
9,00 m³

Contenidor
9,00 m³

Reix
a

Columna

Contenidor
6,00 m³
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ARQUETES DE DECANTACIÓ AIGÜES PLUVIALS

Contenidor
6,00 m³

PVC
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b ta
Columna
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enid
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Z on
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Situació:
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Columna
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PLANTA

Arquetes decantació
Aigües pluvials

PVC
160

CANALETA DESAIGÜE PLUVIALS

Seccio GG

Camí Ral, s/n (Parcel.la 02-par-40)
17253 MONT-RAS, GIRONA

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

Seccio FF

Columna

Data

L.T.P.

Dibuixat

J.R.X.

Arxiu

Signat:

24/03/21

MESURES CORRECTORES AMBIENTALS

1/250

Escala

DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MONT-RAS

PROJECTE TÈCNIC I LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

Reix
a

P203/21

Ref:

PL03/05

Nº Plànol:
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Bany

Oficina

Columna

EX

TIN
TOR

Reix
a

PLANTA DISTRIBUCIÓ OFICINA I COBERT E: 1/100

Columna

pa
am
b ta
ors
enid
ont
aC
Z on

INTO
R
EXT

Ì59dde1dd-f333-4703-82c2-27ae8a5146dd9Î

Contenidor
9,00 m³

Contenidor
6,00 m³

Columna

EXTINTOR

Hidrant

SIMBOLOGIA CONTRA INCENDIS

Quadre Elèctric

Extintor d'eficàcia 21A/113B, 6 kg. p.p.

Llum d'emergència i senyalització 300 lum.

Extintor 34B-C CO ² - 3,5 Kg

Rètol extintor

Farmaciola

≥ REI 30

SIMBOLOGIA SECTORITZACIÓ

Columna

24/03/21

Data

L.T.P.

Dibuixat

J.R.X.

Arxiu

Signat:

Escala

MESURES CORRECTORES SEGURETAT

1/250
1/100

DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MONT-RAS

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
Camí Ral, s/n (Parcel.la 02-par-40)
17253 MONT-RAS, GIRONA

Hidra
nt

INTO
R
EXT

EXTINTOR

Bany

Columna

Contenidor
6,00 m³

Situació:

Titular:

PROJECTE TÈCNIC I LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

Reix
a

P203/21

Ref:

PL04/05

Nº Plànol:

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
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DOCUMENT

6.00

EXTI NTOR

9.00

Cobert

A

A'

4.05

EXTI NTOR

EXTINTOR

0.60

Bany

2.70m

1.65

6.30

Oficina

1.75

1.65

6.00

Situació:

Titular:

Camí Ral, s/n (Parcel.la 02-par-40)
17253 MONT-RAS, GIRONA

AJUNTAMENT DE MONT-RAS

2.95

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT

Quadre Elèctric

Circuit de posada a terra

Llum d'emergència i senyalització 300 lum.

Punt de llum

Regleta fluorescent 1x58W

Punt de llum mural

Interruptor sencill

Base d'endoll 10/16 A.

Interruptor commutat

Interfono

Extractor ventilació bany

Data

L.T.P.

Dibuixat

J.R.X.

Arxiu

4.45

24/03/21

Signat:

Escala

SECCIÓ I FAÇANA OFICINA I COBERT
ENLLUMENAT

1/100

DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MONT-RAS

PROJECTE TÈCNIC I LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

PLANTA DISTRIBUCIÓ OFICINA I COBERT

0.95

50
1.

Ì59dde1dd-f333-4703-82c2-27ae8a5146dd9Î

2.70m

EXTINTOR

4.05

2.40m

P203/21

Ref:

PL05/05

Nº Plànol:
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