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1. OBJECTE DEL PROJECTE I ANTECEDENTS.

a) OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte de la present memòria, plànols i demés documentació que s’acompanya, és sol·licitar la llicència
ambiental per una activitat de UNITAT DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT, al solar situat a la dàrsena
esportiva del Port d’Arenys de Mar.

Aquest document substitueix el que s'ha presentat anteriorment en data d'abril de 2019, degut a un canvi
en l'emplaçament dels dipòsits de combustible i la seva capacitat.

2. DADES DE L’EMPRESA PETICIONÀRIA.

a) NOM FISCAL I NIF.

El peticionari de l’activitat és la societat CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE MAR amb NIF G08393753

b) REPRESENTANT LEGAL.

El representant legal és CARLES UBACH NUALART president del CNAM amb DNI 38758243T.

c) ADREÇA PER A NOTIFICACIONS.

L’adreça per a notificacions és a la Zona Portuària s/n, Apartat de Correus número 44, d’Arenys de Mar (08350).
El telèfon de contacte és: 937921600
L’adreça de correu electrònic de contacte és info@cnarenys.com

3. NORMATIVA APLICABLE.

a) NORMATIVA IMPLANTACIÓ D’ACTIVITATS.

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i

dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
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b) NORMATIVA GENERAL.

- RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
- RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments

industrials.
- Ordre INT / 322 / 2012 i Ordre INT / 324 / 2012, ambdues d’11 d’octubre de 2012, per les quals s’aproven les

ITC del RSCIEI i les ITC de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

- RD 842/2013, de 31 d’octubre, pel que s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.

- Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 90/1991 de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques (DOGC núm. 2043 de 28-04-1995). Documentació ( criteris i taules ) de
la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya.

- Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica ( DOGC núm. 3675 de
11/07/2002 ).

- 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.

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament

c) NORMATIVA INSTAL·LACIONS GENERALS.

- RD 1027/2007, de 27 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i
les seves Instruccions Complementàries (ITE).

- REBT de 2 d’agost de 2002 i Instruccions Tècniques Complementàries així com les disposicions del Govern
central i la Generalitat de Catalunya i normes particulars de la companyia subministradora.

- Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis ( RD 1942/1993 ).
- RD 1523/1999, d’1 d’octubre, pel que es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel RD

2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03 i MI-IP04.

d) NORMATIVA UNITATS DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT.

- RD 1905/1995, de 24 de novembre, pel que s’aprova el Reglament per la distribució al detall de carburants i
combustibles petrolífers en instal·lacions de venta al públic i es desenvolupa la disposició addicional primera de
la Llei 34/1992, de 22 de novembre, d’ordenació del sector petrolífer.

- RD 2201/1995, de 28 de desembre, pel que s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04
“Instal·lacions fixes per distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al
públic”.

- RD 1523/1999, de 1 d’octubre, pel que es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per RD
2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovada per RD
14727/1197, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada per RD 2201/1995, de 28 de desembre.
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4. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ.

a)  NOM, ADREÇA I CCAE.

Nom: BENZINERA CLUB NÀUTIC ARENYS DE MAR
Adreça: Zona Portuària s/n

08350 – Arenys de Mar
CCAE ( 2009 ): 4730 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

b) QUALIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

Qualificació i zona:
PE del Port

Zona Esportiva
(Clau E)

Ús complementari admès:
Subministrament de
carburants

Per tant, d'acord amb el
planejament aplicable, es
considera un ús admès.

c)  CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS.

La instal·lació de la benzinera constarà dels següents elements:

· Un dipòsit de 60m³ dividit en dos compartiments de 40 i 20m³, fabricat en acer al carboni de doble paret
inclosos els accessoris necessaris.

· Instal·lació mecànica de descàrrega als dipòsits.
· Instal·lació mecànica d'aspiració/impulsió.
· Xarxa de ventilació, i recuperació de vapors en fase I (emplenat de dipòsits principals) i fase II (repostatge

de vaixells)
· Equip de sondes
· Un sortidor de carburant compost per dues mànegues (benzina i gasoil).
· Sistema de filtrat
· Instal·lació de protecció contra incendis
· Separador d'hidrocarburs
· Instal·lació elèctrica
· Submarquesina i panell de preus
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ACCESSOS.

Al tractar-se d'una benzinera pel port l'accés habitual serà pels vaixells, a través de la zona navegable. La
benzinera estarà formada per una instal·lació a l'aire lliure, sense cap edifici auxiliar. L'accés rodat serà per la
dàrsena esportiva de la zona de "la sibèria", a través del carrer Moll de Llevant.

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES.

La instal·lació es disposarà en una plataforma volada sobre l'escullera de la dàrsena esportiva. Així mateix, la
instal·lació del dipòsit es realitzarà a la zona ampliada de la dàrsena que es guanya a la zona d'aigua, tal com es
reflecteix a la documentació gràfica. La zona ocupada pel dipòsit serà d'uns 70m² aproximadament. Totes les
canonades d'impulsió, vapors i ventilació, connectaran ambdós parts a través del vial de la dàrsena i també es
disposarà les de càrrega i vapors de la fase 1.

5. DADES DE L’ACTIVITAT.

a) DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT PROJECTADA.

- Establiment destinat al subministrament de carburants per a vehicles aquàtics a motor, per tal de donar servei
a l'activitat que realitza el Club Nàutic d'Arenys de Mar i bàsicament al lloguer d'embarcacions. L'equipament
serà manipulat per personal de club nàutic.

- S’oferirà la venda dels següents combustibles: GASOIL i BENZINA

Es considera que l’activitat té la classificació de “unitat de subministrament” en base a la definició realitzada per la
normativa aplicable:

- RD 1905/1995, a l’art 2 (Clasificación de las instalaciones de venta al público):
“... Aquellas instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes que distribuyan
tres o más productos diferentes de gasolinas y gasóleos de automoción, deberán disponer de los aparatos
necesarios para el suministro de agua y aire, ubicados dentro del recinto de la instalación, teniendo la
consideración de estaciones de servicio. Las que distribuyan menos de tres productos diferentes de gasolinas
y gasóleos de automoción se considerarán unidades de suministro.“

b) CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT.

Es tracta d’una activitat de “SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT” sotmesa al règim de tramitació establert per la
normativa aplicable:

- Activitat inclosa a l’Annex II de la Llei 20/2009, per tant sotmesa al règim de llicència ambiental.
- 12.20 “Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna”

c)  SITUACIÓ RELATIVA.

L’activitat es realitza a la zona de "la sibèria" de la dàrsena esportiva, a la zona portuària d’Arenys de Mar,
allunyada del nucli urbà.
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6. DADES D’ENERGIA.

a)  TIPUS D’ENERGIA. PROCEDÈNCIA.

La principal font d’energia existent serà l’electricitat subministrada en Baixa Tensió per la companyia FECSA –
ENDESA.

b)  POTÈNCIA NOMINAL.

La previsió de càrrega elèctrica prevista per al funcionament de l'activitat de benzinera és la següent:

EQUIP POTÈNCIA (W)
Monolit 250
Sortidor 200
Bombes impulsió 2.200
SAI 1.200
Computadors sortidor 300
Control de fugues 250
Interfonia 150
Seguretat 50
Presa SAI control 1000
TOTAL 5.600

Per tant, es preveu una potència admissible de 5,6kW en subministrament trifàsic a 400/230V.

c)  INSTAL·LACIONS.

Les instal·lacions corresponents a la unitat de subministrament de carburant són les descrites a l’apartat
corresponent del present projecte.

7. ÚS DE L’AIGUA.

No es requereix d'aigua pel desenvolupament de l'activitat.

8. DADES ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT.

a) MATÈRIES PRIMERES.

La matèria prima és la següent:

- Un dipòsit de 60.000 litres dividit en dos compartiments, un de 40.000 litres per a Gasoil A (GA) i un altre de
20.000 litres per a Benzina sense plom 95 (SP95) en estat líquid.

El dipòsit que s’indica per l'emmagatzematge de combustible serà inspeccionat per tal que compleixin l’especificat
en la norma UNE 63011 i les directrius contingudes en el ITC-MI-IP 04 RD 1523/99. La capacitat total
d’emmagatzematge de la unitat de subministrament és de 60.000 litres (60 m3).
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b) PROCESSOS.

Al tractar-se d’una activitat de emmagatzematge i venda directa de productes que no necessiten transformació, no
hi ha procés industrial.

c) PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS

Pel mateix motiu mencionat anteriorment, no existeixen ni productes intermedis ni finals.

d) PREVISIÓ DE PERSONAL. HORARI DE TREBALL.

En tractar-se d’un establiment destinat a la venda de carburants per a vehicles a motor en règim d’autoservei, no hi
haurà treballadors fixes en servei per a la instal·lació. No obstant, pot haver-hi puntualment personal en tasques de
manteniment o personal de les activitat complementàries al club nàutic que pot donar assistència a l’usuari.

e) IL·LUMINACIÓ.

Es disposarà de la instal·lació elèctrica per tal d’obtenir un nivell d’il·luminació adequat, per mitjà d'una columna o
altres elements dotats de projectors LED, per tal d’obtenir un nivell d’il·luminació adequat.

f) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.

La instal·lació elèctrica de les noves instal·lacions serà realitzada i legalitzada d’acord al vigent  Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió de 2 d’agost de 2002 i Instruccions Tècniques Complementàries així com les
disposicions del Govern central i la Generalitat de Catalunya i normes particulars de la companyia subministradora.

ITC-BT-29 “Prescripcions particulars per les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d’incendi o explosió”.

9. INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT DE SUBMINISTRAMENT.

a) INSTAL·LACIÓ MECÀNICA.

La instal·lació mecànica consisteix en un tanc d’emmagatzematge, que abasteix a un grup de dispensadors
destinats al subministrament de carburants per al servei públic. El tanc serà enterrat i subjectat a una llosa armada
d'acord amb el projecte d’obres corresponent. El tanc disposarà d’un sistema de ventilació conduïda i estarà
construït amb doble paret d'acer al carboni.

APARELLS SORTIDORS.

Un aparell dispensador multi producte, que abasteixen als vehicles. El sortidor comptarà amb dues mànegues amb
els productes següents: GA i SP95.
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DIPÒSIT.

Un dipòsit de 60.000 litres dividit en dos compartiments, un de 40.000 litres per a Gasoil A (GA) i un altre de 20.000
litres per a Benzina sense plom 95 (SP95) en estat líquid. El seu emplaçament es reflecteix als plànols, i comptarà
amb les diferents canonades d'impulsió, càrrega, ventilació i recuperació de vapors.

b) EMMAGATZEMATGE.

UBICACIÓ I DISPOSICIONS.

La capacitat total d’emmagatzematge de la unitat de subministrament és de 60.000 litres (60m3). Els dipòsits aniran
en el lloc dibuixat en el plànol corresponent, adoptant la disposició d’enterrats.

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES.

Els dipòsits seran sotmesos a una prova pneumàtica de pressió manomètrica superior a 20 kpa (0,2Kg/cm2)  i  no
superior a 30 kPa, certificada per un organisme de control competent degudament acreditat.

La prova serà realitzada pel constructor, augmentant contínuament la pressió de l'interior del dipòsit fins arribar a la
mesura indicada. Un cop aconseguida aquesta pressió es mantindrà el dipòsit sotmès a ella durant 30 minuts com
a mínim, sense que en tot aquest temps es presentin fuites en el dipòsit.

Juntament a la boca d’home el fabricant col·locarà a més del seu nom i data de construcció, la constatació de haver
realitzat la prova de pressió indicada en ell anteriorment.

c) CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ.

DIPÒSITS.

La boca d’inspecció del tanc, així com els accessoris i canonades que s’hi muntaran a la seva tapa, quedaran
allotjades en una arqueta de polietilè d’alta densitat que quedarà coberta amb una tapa de registre model
FIBRELITE FL 42 o similar. Les canonades de càrrega del tanc, arribaran fins 10 cm de distància respecte al fons
del tanc. La canonada de ventilació no penetrarà més de 2 cm, a partir de la tapa de la boca d’home.

BOMBES D’IMPULSIÓ

El subministrament de combustible des de els tancs d’emmagatzematge fins als aparells dispensadors es
realitzaran mitjançant la utilització de bombes d’impulsió situades al interior dels dispensadors. En el cas dels
aparells dispensadors les bombes seran trifàsiques 380V, 50 Hz, 1,5 CV Marca RED JACKET o similar.

Tots els aparells disposen de comptadors de volum en litres i d’indicadors de preu unitari i total euros del producte
corresponent.
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CANONADES.

Totes les canonades abans de ser enterrades, hauran de ser sotmeses a una prova de estanquitat i resistència de
200 kPa o 2 bar durant 2 hores i cada reparació requerirà una prova. En tots els casos s’utilitzaran canonades de
materials plàstics de característiques diferents segons el servei, havent de complir estrictament amb l’especificat en
la NORMA UNE 53-361.

Canonades de descàrrega

-  La canonada de descàrrega serà de polietilè d’alta densitat i de simple contingut.
-  Esta prevista per una pressió nominal de 10 Kg/cm2 i tindrà un diàmetre nominal exterior de 110mm.
-  En cap cas la canonada tindrà una inclinació inferior al 2%.
-  La boca de càrrega estarà situada a una distància inferior a 2 m del àrea de rodadora destinada al aparcament

del camió cisterna del producte petrolífer.
-  Els accessoris per a la descàrrega del camió cisterna seran per Gasoil, acoblament mascle VK DN100, amb

cadena de fixació i xapes indicadores de producte. Els models homologats poden seran OPW.

Canonades de ventilació

- La canonada de ventilació serà de polietilè d’alta densitat fabricada per un procés de co-extrusió, complint amb
les exigències de normes BS, ISO i IN. Les connexions entre tubs i aquests accessoris es realitzaran per
electrocució. La canonada de ventilació és de diàmetre nominal de 63 mm amb pendent mínima.

- Totes les unions mixtes acer polietilè es realitzaran amb accessoris normalitzats i aprovats per el fabricant de
les canonades.

- La seva situació en l’exterior serà tal que accedirà a l’aire lliure, fora de l’abast de canalitzacions elèctriques i
les finestres per que no puguin ser avariades per factors naturals o provocats.

- L’extrem interior de la canonada de ventilació estarà en el tanc per la tapa de la boca d’home, on portarà una
subjecció ferma i estanca i no s’hi introduirà en el mateix més de 2 cm.

Canonades d’impulsió

- Les canonades d’impulsió seran de polietilè d’alta densitat de doble conteniment. Les canonades d’impulsió a
la zona dels tancs s’enterraran paral·leles i pròximes entre sí per facilitar la seva instal·lació.

- El diàmetre de les canonades d’impulsió serà de 75/63 a la sortida de l’arqueta de la boca d’home.
- Aquestes canonades es disposaran amb una pendent igual o superior al 1% cap al tanc.
- A les arquetes dels aparells dispensadors s’instal·laran vàlvules d’impacte 2” amb el fi d’evitar la sortida de

combustible en cas de bolcament accidental del dispensador, donat que el sistema treballa a pressió.

APARELLS DISPENSADORS.

- Disposarà de mesures de gran precisió amb registre en litres, comptador, totalitzador i computador electrònic
de preus.

- Aniran equipats amb pistola (boquerel) automàtica per evitar vessaments de combustible amb cànula de
sortida de 19 mm per gasoils, i en el cas de les gasolines amb sortida de 16 mm.

- L’arqueta del dispensador serà fabricada en polietilè d’alta densitat apta per als dispensadors elegits.
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d) RECUPERACIÓ DE VAPORS FASE I FASE II

FASE I

Es preveu la recuperació de vapors Fase I perquè els vapors procedents de les gasolines en el moment de la seva
descàrrega en els dipòsits no siguin expulsats a l’ambient exterior. El sistema de recuperació de vapors a adoptar
serà mitjançant col·lector enterrat en arqueta. La canonada de recuperació de vapors es realitzarà amb polietilè
d’alta densitat.

El sistema adoptat és a base de col·lector enterrat i es procedirà de la següent manera:

- Del compartiment de gasolina partirà un col·lector de 2” amb una vàlvula de flotador tipus OPW-53 VSS-0065 o
similar, instal·lada a l’interior del mateix i s’unirà a un col·lector de 3”. Aquest col·lector acabarà amb una
arqueta prefabricada EMCO A-1004 o similar col·locada junt a la boca de càrrega i en la que s’instal·larà un
adaptador de mànega OPW-1611 VRL o similar de 3”x2” per la seva connexió. Es col·locarà una tapa OPW
1711 o similar de 3”.

- Dita arqueta, unida al col·lector, partirà la canonada de ventilació que emergirà fins a 3,5 m d’altura des del
paviment acabat, en l’extrem del qual es col·locarà una tallafoc OPW-23-003 o bé 523-110, amb vàlvula de
pressió/buit o similar.

- En el cas del gasoil, serà suficient que la ventilació del tanc estigui a prop de la gasolina perquè, en cas de
canvi de producte amb una simple modificació de les canonades aèries es pugui incorporar a la recuperació.

- No obstant, en el cas de recuperació amb arqueta, es podrà deixar enterrada una canonada de 2” a la
proximitat de les boques d’home dels tancs de gasoil que es connectarà amb el col·lector de recuperació,
perquè en el cas de canvi de producte en els dipòsits es pugui realitzar recuperació de vapors.

FASE II.

En la Fase II, la recuperació de vapors procedents dels vehicles durant les operacions de subministrament, es
conduiran a un dels compartiments del dipòsit enterrat, per el qual es deixarà la instal·lació de la forma següent:

- De cada aparell sortidor partirà una canonada de polietilè, flexible de simple conteniment, amb pendent
contínua cap al dipòsit del 1% com a mínim 2” (63 mm), que s’uniran entre sí, i aniran connectades a la boca
d’home del tanc de gasolina sense plom SP95.

- En aquest cas es preveu la preinstal·lació de la recuperació de vapors de la Fase II.

e) MEDICIÓ ELECTRÒNICA I DETECCIÓ DE FUGUES.

El sistema de medició electrònica i detecció de fugues estan integrats en un únic equip que disposa d’una consola
central que rep les informacions dels sistemes de medició i detecció.

CONSOLA.

La consola o motor disposa de teclat per programar i operar. Es tractarà d’una consola de la marca VEEDER-
ROOT model TLS-350 Plus o similar. L’alimentació serà monofàsica a 220 V. La connexió amb el quadre general
de protecció es realitzarà amb un cable de 3x2,5 mm2. Disposarà de tres indicadors de llum i possibilitat
d’impressora.

- El sistema funciona de manera sectorial incorporant els següents mòduls:
- Interfase sonda / termòstat
- Interfase per líquid intersticial
- Interfase per sonda i vapor en arqueta de sortidor i en arqueta de boca d’home.
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La sonda de nivell es del tipus electromagnètic. S’instal·la a l’eix del tanc per la correcta mesura del combustible la
sonda recolzada sobre el fons del tanc disposant d’un flotador d’aigua que mesura el volum d’aquest líquid a
l’interior del tanc. També disposa d’un flotador de combustible que és el que efectua realment la medició.

- El conductor de senyal de la sonda que connecta amb la consola es del tipus armat de 2x2x0,5mm2.
- Les connexions son antideflagrants.
- La connexió entre cable de la consola i el cable de la sonda es fa a l’interior del tub de 3” mitjançant un sistema

submergit de segellat amb resines epòxid dels terminals a l’interior d’una bossa.

DETECCIÓ DE FUITES:

El sistema utilitzat és el del buit intersticial del tanc. El conductor de la senyal surt des de un recipient tancat situat
en la boca d’home del tanc fins a la consola central. Aquest conductor es armat de 2x2x0,5 mm2.

- Els conductor de la detecció de fugues surt per la arqueta de boca d’home per un tub de PVC. El tub es
segellarà en ambdós extrems amb ciment CENNOR 1, espuma adhesiva de poliuretà HILTI CF-116 o similar.

f) CLASSIFICACIÓ DE ZONES

En la instal·lació que ens ocupa es considera com a “volum perillós” aquell que per la seva proximitat a les boques
de càrrega dels dipòsits d’emmagatzematge, a les bombes dels sortidors i als boquerels de subministrament, és
probable el despreniment de vapors i líquids inflamables.

A efecte de delimitar la separació entre volums perillosos i no perillosos es considera que està assegurada
suficientment la ventilació al menys en els períodes d’activitat, el sistema de ventilació sigui capaç d’impedir la
acumulació de gasos inflamables de proporció tal que puguin ocórrer accidents. La instal·lació és en un espai obert
arran de mar pel qual la ventilació està assegurada.

g) DELIMITACIÓ DE VOLUMS PERILLOSOS

Es consideren volums perillosos els següents:

- El volum comprès entre la superfície de terra i un pla situat a 0,6 m per sobre d’aquesta.
- Una semiesfera de 1 m de radi amb el centre situat a sobre de la boca de càrrega.

El volum determinat per la envoltant del punt de subministrament definit per les superfícies verticals situades a 5 m,
del punt i un pla horitzontal situat a un metre per sobre de la posició normal del boquerel en posició de
subministrament.

h) DISPOSITIUS DE SEGURETAT

Per protegir al personal davant les accions perilloses i agressives d’origen imprevist, s’han disposat els següents
dispositius i requisits:

- Receptors d’enllumenat d’emergència i senyalització
- Diferencies d’alta sensibilitat en enllumenat i força
- Instal·lació elèctrica segons REBT
- Presa de terra electrostàtica
- Canonades de ventilació amb talla flama
- Boques de càrrega per carburants homologats d’acoblament ràpid
- Col·locació de cartells NO FUMAR
- No carregar els vehicles amb el motor en marxa, llums enceses o motor re escalfat
- Toma de terra general i particular de cada circuit en la instal·lació elèctrica

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 28/02/2020, per R
icard A

lsina Salicrú (7763). Per validar la inform
ació d'aquest docum

ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 
i utilitzar el codi 5C

281B
26028C

6E
26

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 43de1d3a60a047148c2491743616eec6001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2020/2954 - Data Registre: 28/02/2020 13:33:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Annex II  – Activitat de UNITAT DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT

RA  - 3068      Pg.14

i) RESUM DE MESURES MEDIAMBIENTALS ADOPTADES

Les mesures principals preses per evitar contaminar el subsòl de la instal·lació, tractar les aigües superficials, i
evitar la contaminació atmosfèrica son:

- Dipòsit de doble confinament, acer al carboni.
- Detector de fuites. Els tancs posseeixen un manòmetre per al control de la depressió de la cambra d’aire

intersticial, que estan connectats a un equip de control que serveix per donar un senyal òptic i sonor en cas de
perduda.

- Vàlvules limitadores de descàrrega que fan difícil que es produeixi vessaments en el tancs, ja que evita que
aquests s’omplin totalment.

- Arquetes de descàrrega anti vessament OPW-2400.
- Arquetes boques d’home estanques amb tapes de rodadura amb juntes totalment estanques.
- Equip de medició de tancs. Dit equip, de control de los nivells de producte, posseeix també dispositius de

detecció d’aigua al interior, a més de posseir també la capacitat de realitzar proves d’estanqueïtat dels tancs.
- Pista de subministrament formada per paviment resistent a la filtració dels hidrocarburs. El paviment serà de

formigó lliscat amb “mallat” mínim i acabat amb pols de quars.
- S’instal·larà un equips de tractament d’aigües hidra carburades format pel separador de hidrocarburs amb

decantador incorporat i l’arqueta de presa de mostres.
- Dits equips seran netejats i mantinguts periòdicament i quan sigui necessari, per alguna empresa autoritzada

per la Junta de Residus, tal com es disposa en el Decret 93/99 sobre procediments de gestió de residus.
- S’instal·laran sistemes de recuperació de vapors per tal d’evitar, durant els processos de càrrega o descàrrega

de benzines, emanacions de vapors a l’atmosfera. La recuperació de vapors és de dos tipus, tal i com s’explica
a continuació.

- Recuperació primària de vapors, anomenada Fase I. Consisteix en recuperar el vapor desplaçat que surt del
tanc durant les descàrregues des de la cisterna del camió. Aquest vapor es condueix cap a l’interior de la
cisterna en un circuit tancat en el moment de la descàrrega, i llavors es tractat en la planta.

- Recuperació secundària de vapors, anomenada Fase II. Consisteix en recuperar el vapor desplaçat de l’interior
dels dipòsits dels vehicles durant el procés d’omplerta de dit dipòsit. Aquest vapor es condueix cap a l’interior
del tanc de combustible, mitjançant us sistema de doble mànega en el sortidor.
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10. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.

a) NORMATIVA APLICACIÓ.

En referència a l’activitat considerada (unitat de subministrament de carburant) la normativa d’aplicació es la
Instrucció Tècnica Complementària MI-IP04 “Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en Instalaciones de venta al público”.

b) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

PROTECCIÓ AMB EXTINTORS.

A les zones de descàrrega del camió cisterna que continguin productes de classe B (la gasolina ho és) es
disposarà d’un extintor de pols sec sobre carro de 50 kg, d’eficàcia extintora 144B per als productes de la classe B
(gasolina) i 89B per als productes de la classe C (gasoil).

SISTEMA AUTOMÀTIC D’EXTINCIÓ.

En tractar-se d’una unitat de subministrament de carburant desatesa, sense presència de personal, serà necessari
disposar d’equips automàtics d’extinció d’incendis.

S’instal·larà un sistema FIRE-TEX ® o similar:

- L’equip FIRE-TEX-ES es un sistema automàtic i manual de detecció i extinció d’incendis, que té per objectiu
detectar un foc incipient en una estació de servei en la que pot haver-hi vigilància humana o no, de forma que
una vegada que el detecta, s’activa de manera automàtica i/o manual un sistema d’extinció que projecta pols
químic ABC per 2 difusors a ambdós costats de la illa de subministrament de combustible.

- L’equip FIRE-TEX-ES inclou un contenidor de 50 kgs de pols ABC-50 que pot activar-se de forma manual des
de la pilona manual de disparo o de forma automàtica quan els fusibles tèrmics detecten una temperatura igual
o superior a 74ºC.

- L’equip d’extinció està permanentment pressuritzat amb Nitrogen sec a 15 Bar i a la fabricació de l’equip es
verifica la seva estanquitat. La vàlvula que incorpora és d’accionament manual/automàtic per accionament
neumàtic i es verifica la pressió del tanc mitjançant un manòmetre auxiliar de lectura que incorpora la vàlvula
en el seu exterior. A la vegada, la vàlvula compta amb un lector auxiliar extern de pressió addicional al
manòmetre, permetent tenir fiabilitat al 100% de que el contenidor té o no té la pressió interna adequada per al
seu funcionament.

- El sistema FIRE-TEX-ES esta fabricat tenint en consideració que la seva instal·lació es realitza en estacions de
servei que estan a la intempèrie, motiu pel qual tots els materials reben un acabat adient.

- El conjunt “Caja Bordillo” és una caixa metàl·lica que es pot instal·lar en el voral i sota del sortidor (1 per cada
cara de la illa en cas de que el sortidor tingui 2 posicions de repostatge) o sobre el voral. Cada equip FIRE-
TEX-ES inclou 2 “cajas bordillo” i cadascuna inclou fusible tèrmic calibrat i fabricat per actuar a 74ºC, un
sistema de molla-tensor, una ampolla de CO2 per enviar la senyal a l’equipo d’extinció i un difusor de llautó.

- Si el fusible tèrmic rep 74ºC de temperatura, el sistema actua de la següent manera: el fusible allibera la molla
tensora y mitjançant un percutor, trenca el segellat del l’ampolla de CO2; el gas CO2 es condueix a través de
“latiguillo” cònic de ¼” fins la vàlvula de l’equipo d’extinció, fent que la vàlvula actuï pneumàticament i deixi
sortir del seu interior per la mànega de disparo l’agent extintor fins el difusor; quan el pols arriba al difusor surt
l’exterior de forma triangular a uns 10 cm del terra, cobrint una àrea de forma triangular d’uns 4,5m2

aproximadament. La cobertura que realitza un equip FIRE-TEX-ES complert amb con les 2 “cajas bordillo”
muntades és de uns 9m2 en 25 segons de disparo, oferint cada difusor un cabal de 1 kg/s de pols.
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- Pilona d’accionament manual, que inclou al seu interior tos els elements necessaris per la connexió del
pilotatge del sistema mitjançant CO2. A més es disposa de la preinstal·lació d’un pressòstat per enviar una
senyal de maniobra realitzada per l’equipo FIRE-TEX-ES a qualsevol sistema de vigilància que tingui la estació
de servei i així poder activar el tall elèctric de les bombes de subministrament dels combustibles.

Croquis de la instal·lació
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11. FOCUS EMISSORS I MEDI POTENCIALMENT AFECTAT

a) FOCUS EMISSORS CONTAMINANTS DE L’AIRE.

No hi ha cap focus emissors contaminant de l’aire que requereixi control específic.

b) FOCUS EMISSORS CONTAMINANTS DE LES AIGÜES RESIDUALS.

NORMATIVA.

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- Afectacions passives al Decret 130/2003 per part de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,

administratives, financeres i del sector públic.

PERMÍS D’ABOCAMENTS.

D’acord amb el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament,
les aigües residuals produïdes a l’establiment objecte de projecte són aigües residuals no domèstiques.

No es compleixen les condicions de l’art.7.1 que implicarien la necessitat d’obtenir el permís d’abocament:

- Activitats incloses a les seccions C,D i E de la classificació CCAE-93.
- Activitats que generin abocament superiors als 6000m3/any.

SISTEMES I UNITATS DE TRACTAMENT – ARQUETA REGISTRE.

Abans la connexió al sistema de sanejament, es disposa d’una arqueta de registre lliure de qualsevol mena
d’obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a la obtenció de mostres.

Atès que el volum d’aigua consumida i el volum d’aigua abocada seran molt similars, la mesura del cabal d’aigua
per abastament podrà ser utilitzada com aforament del cabal abocat.

c) FOCUS EMISSORS DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. ESTUDI ACÚSTIC.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica ( DOGC núm. 3675 de
11/07/2002 ). 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.

- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i mapa de capacitat acústica del terme municipal d’Arenys de
Mar, publicada al BOPB de 30 de desembre de 2010.

- DB HR Protecció davant el soroll ( CTE ).

DEFINICIÓ DEL TIPUS D’ACTIVITAT. HORARI PREVIST DE FUNCIONAMENT

Es tracta d’una activitat de UNITAT DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT. Les zones de subministrament de
carburant funciona en règim d’autoservei ininterrompudament. En qualsevol cas, l’horari de funcionament queda
comprès en "horari nocturn”.
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ZONIFICACIÓ ACÚSTICA

L’emplaçament de l’activitat està situat en una ZONA B2 (sensibilitat acústica moderada – predomini de sòl d’ús
terciari diferent a C1).

Mapa zonificació acústica
Arenys de Mar

NIVELL SONOR EN EL LOCAL EMISSOR

El nivell sonor previst a l’activitat serà igual o inferior a 84dB(A). Aquest és el nivell habitual per activitats similars i
es correspon a una activitat compresa dins el GRUP IV de la Ordenança:

NIVELLS MÀXIMS PERMESOS

Així, els nivells sonors d’immissió màxims admissibles s’ajustaran als valors assenyalat als annexos 3 i 4 de la
Ordenança:

- Ambient exterior : 55 dB(A).

L’activitat descrita està inscrita dins una zona de sensibilitat acústica baixa (C2) com indica la normativa acústica
municipal. Tampoc està ubicada en una zona que sigui contigua amb zones residencials. En tot cas, l’activitat veïna
és més sorollosa que la del present document.

Per tant, i segons l’article 13 de l’ordenança acústica municipal, l’activitat estudiada no suposa un increment
significatiu dels valors acústics de l’entorn. I per tant, es dona compliment a la norma
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d)  RESIDUS.

L’activitat s’haurà d’inscriure al Registre de productors de residus industrials i tindrà les obligacions següents:

- Codificar i classificar els residus segons el Catàleg Europeu de Residus (CER).
- Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les determinacions del Catàleg de

residus de Catalunya (CRC).
- Formalitzar correctament la Declaració Anual de Residus Industrials, en els casos que sigui necessari.
- Formalitzar les fitxes d'acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels diferents residus.
- Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de transportistes i amb

autorització específica per al residu, en els casos que sigui necessari.
- Informar al transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les característiques i els perills dels

residus que ha de transportar i sobre el mètode d'actuació en cas d'accident.
- Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents: el codi segons el CER l'origen de

producció ( procés, causa...) la descripció gestió que es realitza amb cada residu: destinatari i data de sortida
(si s'escau), documentació utilitzada (FA, FS...), transportista.

12. CONCLUSIÓ FINAL.

El titular es compromet a ajustar-se a allò que s’estableix en el present projecte i a dur a terme totes aquelles
mesures de seguretat i correctores que dictamini la direcció facultativa de les instal·lacions així com les addicionals
o correctores que les administracions competents estableixin com a necessàries. Així mateix es responsabilitza del
correcte manteniment de les instal·lacions i de que es facin totes les inspeccions periòdiques corresponents que li
afectin segons la legislació vigent.

Arenys de Mar, febrer de 2020

L’Enginyer Industrial:
RICRD ALSINA SALICRÚ
Nº col·legiat : 7763

El titular:
                           CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR
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Arenys de Mar, febrer de 2020

L’Enginyer Industrial:
RICARD ALSINA SALICRÚ
Nº col·legiat : 7763

El titular:
CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR
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Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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