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1.OBJECTE   

 
1.1.OBJECTE. 

 
L’objecte del present annexa és donar resposta al requeriment de   sol·licitud de documentació  

per l’obtenció de  la corresponent Llicencia d’activitat,  que l’Ajuntament d’Arenys de Mar ens a 

fet arribar el 23/05/2018: 

      nº de expedient:  7.ACTIVITATS 2017/95 

2.TITULAR DE L’ACTIVITAT. 

 
RESTAURACION  AGROFRAME,  S.L.U. amb  N.I.F. B66907247 

 

3.DOMICILI. 

 
3.1.DOMICILI DE LA SEU SOCIAL. 

 
            Carrer Eduard Farrés 8 

            08360 de Canet de Mar. Barcelona 

 
3.2.DOMICILI DE L’ESTABLIMENT. 

 
            LOCAL A4,  DEL CONTRADIC DE PONENT DEL PORT D’ARENYS DE MAR. 
 

Municipi: Arenys de Mar 

Codi Postal: 08350 

 
3.3.DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS. 

 
Paulo Tella Reboredo 

            LOCAL A4,  DEL CONTRADIC DE PONENT DEL PORT D’ARENYS DE MAR. 

 Direcció electrònica: info@btakora.com  Telèfon: 692 679 692 
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4.RESPOSTA ALS REQUERIMENTS. 

 
Normativa a aplicar per a aquests requeriments 
 
Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la Comarca del Maresme, Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona de 5 d’agost de 2004. 

 
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. 

 
 

4.1.PLANOL DE LA XARXA INTERNA DEL CLAVAGUERAM. 
 
Existeix una instal·lació separativa amb xarxa d’aigües pluvials i xarxa de sanejament de 

residuals amb abocament posterior a la xarxa municipal. En l’edificació es projecten 

conduccions per recollir les aigües residuals procedents dels diferents punts de desguàs 

i una instal·lació totalment independent per recollir les aigües pluvials. 

El sanejament de l’edifici està composat per una xarxa de gravetat que recull les aigües 

negres dels locals fins un pou d’impulsió situat en la meitat de la façana construïda. La 

xarxa d’impulsió porta l’aigua fins l’entorn dels edificis existents al sector del Bareu, que 

ja es troben connectats a la xarxa general. 

L’estació d’impulsió disposa d’un sobreeixidor fins el rial i de dos grups d’impulsió, que 

es programaran per que funcionin alternativament. Es tracta de disposar d’una bomba 

alternativa per si hi hagués una avaria minimitzar el risc de vessaments. 

Així mateix  el pou d’impulsió disposa d’una certa capacitat de retenció per si l’avaria fos 

el tall de subministrament elèctric. 

El projecte preveu la construcció de la xarxa d’aigües residuals a partir d’una arqueta de 

60x60 situada al centre del local des d’on es porten les aigües a l’exterior. En paral·lel a 

la façana un col·lector de D200 portarà les aigües fins l’estació d’impulsió 

S’adjunta plànol de d’instal·lació de aigua potable i sanejament de l’edifici i plànol de la 

planta soterrani  i la planta baixa amb el detall del sanejament del local. A la planta 

soterrani es recullen les aigües residuals procedents de les dues plantes del local i son 

reconduïdes a la xarxa de clavegueram intern del port de Arenys de Mar. 
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Les aigües procedents de la cuina seran  lliures de greixos, segons es detalla en el 

següent punt. 

 
 

4.2.SEPARADOR DE GREIXOS. 
 

Tant  la cuina com a l a pica de rentat de plats s’ubicarà un separador de greixos 

especial per cuines, de polietilè,  de la marca BioTanks model GRM200 per un caudal 

de 2,20 l/seg aprox. per 220 menjars, un volum de 100 litres, amb presa de mostres 

inclosa, de dimensions 515 x 680 x 400 mm i canonades de 50 mm de diàmetre. 

 

 La seva funció és la de retenir els greixos vegetals o animals, sabons i elements 

flotants que conté l'aigua residual,  abans de ser abocada al sistema de clavegueram. 

 

Segons el serveis tècnics de l'Ajuntament, no serà necessari presentar una analítica de 

les aigües residuals de la cuina si l’activitat disposa d’un sistema de separació de 

greixos antes d’evacuar al col·lector. 

 

 

4.3.CARACTERISTIQUES DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. 
 

Per tal de donar compliment al Decret 190/2015 de protecció del medi nocturn, el local 

disposa d'una mínima il·luminació externa. Les terrasses de planta baixa i planta 

soterrani estan cobertes amb una pèrgola que impedeix que el seu enllumenat es 

projecti cap a l'exterior. En planta baixa (passeig) dos focus reforcen a l'enllumenat 

públic existent, juntament amb una lluminària en la porta d'entrada. El rètol situat en la 

planta coberta disposa de dos focus per ser vist en la nit. Tot això tal com s’indica en els 

plànols adjunts. 

Segons el mapa de contaminació lumínica de Catalunya,  la zona de protecció del port 

de Arenys de Mar  es la E3. Les zones E3, amb una protecció moderada de la 

contaminació lumínica, són les àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl 

urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona E1, E2 o E4. També es 

classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de 

persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no urbanitzable, 
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que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria de 

medi ambient aprova. 

La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, zones E1 o zones 

aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per evitar efectes 

pertorbadors en el medi. 

L’activitat s’exercirà en horari diürn i nocturn,  amb obertura a partir de les 6:00 hores i 

tancament fins les 2:30 hores,  i nits de divendres,dissabte i vigílies de festius, fins les 

3:00 hores. 

 
Característiques dels aparells d’iluminació exterior instal·lats: 

 

Aparells il∙luminació 
Flux 

lluminós 
Temp. 
Color 

IP 
Efic.  

Energètica 

2 Projectors  Led Slim 50 W de LYOPRO  9.000 Lm  3.000º  K  IP65  A+ 

2 Projectors 50W de LVWIT  9.000 Lm  3.200º  K  IP66  A++ 

1 Bombeta Led  1.500 Lm  4.000º  K  A+ 

TOTAL  19.500 Lm 

 

S’adjunta fotografia de la il·luminació exterior  de la Planta Baixa. 

  

Entenem que queda justificat el compliment del Decret 190/2015 de la il·luminació 

instal·lada al local. 
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5.DOCUMENTACIÓ APORTADA. 

 
5.1.PLANOL PLANTA SOTERRANI - SANEJAMENT. 

 
5.2.PLANOL PLANTA BAIXA - SANEJAMENT. 

 
5.3.PLANOL INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT DEL PORT. 

 
5.4.PLANOL PLANTA BAIXA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. 

 
5.5.FOTO PLANTA BAIXA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. 

 
5.6.FICHA TÈCNICA  PROJECTOR PLANTA BAIXA. 

 
5.7.PLANOL PLANTA COBERTA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. 

 
5.8.FICHA TÈCNICA  PROJECTOR PLANTA COBERTA. 
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6.CONCLUSIÓ. 

 
El tècnic que subscriu considera que el present document està suficientment especificat per la 

seva aprovació i legalització, i està disposat a aportar totes les dades necessàries. 

 
 
 
 
 
 
 
L’ENGINYER         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Pardo Pampillón 
Enginyer Industrial 
Col·legiat nº: 12.830 
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