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RESUM 

Projecte de disseny i càlcul d'un bar musical a Manresa 
 
El projecte consisteix en el desenvolupament dels següents punts: 
Canvi d'ús de local que fins al moment s’ha usat com a magatzem industrial en un  
edifici de vivendes a Manresa en un bar musical. 
Disseny constructiu adient a les necessitats del servei a donar en un bar de les 
característiques sol·licitades. 
Càlcul i projectat de l'obra civil necessària per la adequació del local a la nova activitat. 
Càlcul de les instal·lacions pel compliment de tota la normativa i pel confort general del 
local durant la utilització. 
Realització del pressupost per la realització de les obres. 
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1. PREFACI 

ORIGEN 

El present projecte  es redacta amb caràcter de projecte final de carrera. Sent possible després 
d’un posterior estudi de viabilitat portar-lo a terme. S’elaborarà en base als coneixements assolits 
al llarg de la carrera, enginyeria industrial, i en els assolits en el període laboral en empreses del 
sector de la construcció. 
 

 

MOTIVACIÓ 

Arrel de la disponibilitat del local familiar i de l’afició per la música del titular del projecte sorgeix la 
idea de l’aprofitament del treball dedicat al projecte final de carrera de l’Enginyeria Industrial per 
l’elaboració d’un projecte amb possibilitats reals d’efectuar-se i portar-ne l’explotació.  
 

REQUERIMENTS 

 

La finca és propietat de la empresa familiar Germans Ricart Ferrer amb NIF ......... i fins l’any 2000 
va ser usada com a magatzem de begudes i refrescs. La finca està ubicada al numero 23 de 
l’avinguda Tudela de Manresa. El local consta de un una planta de 360 m2 i un altell de 20 m2. 
Germans Ricart Ferrer ens demana fer l’adequació del local per tal de transformar-lo en un bar 
musical amb capacitat per 199 persones.  
 
El propietari a partir d’un estudi de viabilitat favorable sobre la realització d’un bar musical, en que 
l’estudi de mercat determinava que al Bages hi havia una demanda insatisfeta i creixent de locals 
d’aquest tipus, principalment en la zona del centre de la ciutat, ha decidit fer la inversió en un local 
que actualment tenia desocupat per falta de llogaters. 
 
La finalitat del projecte és aconseguir posar en funcionament el bar indicant un correcte 
dimensionat de les instal·lacions per la seva posada en funcionament i obtenir el confort pels 
clients, tant per les condicions ambientals com per l’efecte estètic, facilitat d’accessos i seguretat 
en el mateix. Així mateix, una finalitat fonamental d’aquest projecte serà la correcta aplicació de 
tota la normativa referent al funcionament de l’activitat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Pág.8 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Pág.9 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

2. INTRODUCCIÓ 

OBJECTIUS 

L’objectiu del projecte  present és, d’acord amb les condicions fixades pels propietaris, el disseny 
constructiu i de totes les instal·lacions necessàries per transformar el local en bar musical, així 
com el compliment de tota la normativa vigent (accessibilitat, contra incendis, acústica,...) i el 
pressupost. 
 
En la redacció i càlculs realitzats es tindran en compte les disposicions i preceptes continguts en la 
legislació vigent. Així doncs, el present projecte tècnic també servirà per l’obtenció de les 
autoritzacions i legalitzacions corresponents per la obtenció de la llicència municipal de les obres, 
així com la posterior obertura i posada en funcionament de l’edifici, complint en tot moment amb  
la normativa vigent, decrets i reglaments oficials que es concreten en el plec de condicions, així 
com les prescripcions tècniques, particulars i generals que s’ajunten. Tanmateix el projecte també 
ha de servir com a base per l’execució i direcció de les obres 

 

ABAST 

El projecte realitzat inclou la realització dels plànols arquitectònics del bar, així com el càlcul i 
disseny  de les instal·lacions acústiques, elèctriques, climatització, subministrament i sanejament 
d’aigua i l’aplicació de la normativa contra incendis i d’accessibilitat vigents, donant totes les dades 
i característiques per tal de marcar les directrius per la materialització de les obres i instal·lacions 
que es projecten.  
 

Sortirà fora de l’abast del projecte el càlcul de l’estructura necessària per la realització de la 
segona planta en la part posterior del local. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 

3.1. NORMATIVA REFERENT A L’ACTIVITAT 

La normativa referent a l’activitat que es seguirà serà:  
 

- Ordenança municipal de locals de pública concurrència de Manresa 
- Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas 

 

3.2. NORMATIVA REFERENT A LA CONSTRUCCIÓ 

La normativa referent a la construcció que es tindrà de respectar serà la següent:  
 

- Normativa tècnica (CTE) 
- condicionament tèrmic (referència a NBE-CT-79) 
- condicionament acústic (referència a NBE-CA-88)  
- condicionament tèrmic (referència a NRE-AT-87) 
- estructures d’acer,  NBE-EA95 
- accions a l’edificació, NBE-AE-88  
- NBE-MV-111-1980. Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificación 
En general es construirà complint amb el codi tècni de l’edificació, però es pendran dades i 
mètodes que s’han extret de les antigues NBE. 
 

3.3. NORMATIVA REFERENT A LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions estaran afectades per diferent normativa en funció del tipus d’instal·lació que 
realitzem, la relació serà la següent: 
Tipus instal·lació Norma 
Electricitat REBT 
Climatització Respectar CTE estalvi energètic,      

UNE 100 
Aigua RITE, NBA 
So Respectar NBE-CA-88, CTE 
Llums Lluminositat mínima que marca Reial 

decret 2816/1982, RD486/97 condicions 
al treball. 
CTE 

Calderes RITE S.U. 
Instal·lacions de protecció contra incendis CTE S.I. 
 
A part d’aquesta normativa hi hauran instal·lacions que hauran de complir normativa especifica 
segons el tipus de instal·lació 
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4. DISSENY CONSTRUCTIU 

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI INICIAL 

- Localització 
El local es troba situat als baixos de la parcel·la ... de l’Avinguda Tudela ... de Manresa, capital de 
comarca del Bages (Barcelona). 

 
Fig 4.1. Distribució actual del local 

 
 
- Activitat desenvolupada  
L’ús del local havia estat de magatzem de distribució de begudes i pàrquing pels camions de 
repartiment. Actualment està en desús. 
Planta del local inicial: 
 
- Característiques del local 
El local té una superfície de 304 m2 mes un altell de 20 m2. Es comunica amb l’exterior a través de 
la porta enrotllable que dona a l’Avinguda Tudela i amb una porta de pas de persones que dona al 
rebedor de l’escala. 
 
-Dimensions generals del local   
La planta del local està compost per dos rectangles de 11.8 x 6.4 i 25 x 9.2 metres, el que significa 
una superfície de 304 m2, l’alçada màxima del qual és 5.5 i l’alçada lliure interior és de 4.85m. 
 
-Tipus edificació 
Edificació entre parets mitgeres amb pilars vistos i jàsseres (construint un pòrtic) per suportar el 
terra de la primera planta del edifici. La part posterior està construïda amb una estructura 
metàl·lica de coberta a dues aigües. 
 
-Estructura    
L’estructura general del local esta formada a base de pòrtics de formigó , formats per  pilars i 
jàsseres. Els pòrtics estan separats aproximadament 4,2m (no tots iguals) i la llum entre pilars és 
de 6,2 metres els de la nau central i a la coberta de la part posterior la distancia entre les parets és 
de 9,2 metres. Els pilars son de 30x30 centímetres i amb una altura de 4.14 metres, mentre que 
les riostes estan formades per una biga de formigó armat de 30x70 centímetres. L’encavallada de 
la part posterior és metàl·lica. 
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-Solera 
Actualment l’interior del local està pavimentat amb una solera de formigó lliscat tipus amb un gruix 
esperat de 15 cm de formigó i 15 cm de graves. 
 
-Tancaments exteriors   
Els tancaments generals de l’edificació es fixen a base de paret de totxo de 14-15 cm, adossada a 
la dels edificis adjacents, també de 15 cm. La coberta de la part posterior del local és de dues 
aigües i està composta per plaques tipus sandwitch. Per la part  davantera del local el sostre és el 
forjat de la primera planta del edifici, suportat per unes jàsseres de 0.70 x 0.3 metres. L’edifici té 
dues obertures exteriors formades per una porta metàl·lica enrotllable de xapa d’acer galvanitzat i 
una porta de fusta per l’entrada a peu i que dona al vestíbul de l’escala de veïns. 
 
-Tancaments interiors  
Actualment dins l’edifici només un tancament que delimitada el lavabo, construïda maó arrebossat 
formant un envà de 10 cm. I una caseta prefabricada en xapa sandvitx i finestrals d’alumini. 
 
-Instal·lacions 
La instal·lació elèctrica és de Baixa tensió, amb un subministrament d’energia a una tensió de 
220V, que havia d’alimentar 6 endolls repartits per tot local, 20 fluorescents que il·luminaven la 
zona de treball i varis llums dins les oficines. La potencia contractada fins el moment és de 4,4 
KW. 
 
El subministrament d’aigua freda sanitària es realitza directament de la xarxa a partir d’una 
escomesa amb una canonada de diàmetre DN 1’.   
 
El sanejament esta format per una xarxa unitària, formada per baixants de fibra tipus “uralita” que 
condueixen a un conducte general i evacua l’aigua residual cap a la xarxa de clavegueram. 
 

4.2. CONDICIONS EXIGIBLES EN EL DISSENY CONSTRUCTIU  

El disseny constructiu de l’edifici es veurà afectat per la normativa descrita en el punt 2.1 i marcarà 
els límits de disseny i establirà unes obligacions mínimes que l’edifici haurà de complir. També 
caldrà respectar el reglament específic de l’activitat i dels elements constructius. Les principals 
limitacions, en funció de la part afectada, seran les següents: 
 
- Accessos o portes de l’edifici 
Segons el RD 2816/1982 els accessos del nostre edifici hauran de complir amb: 

- tenir dues sortides a vies públiques, amb amplada mínima de 1,2m una i 1m l’altre. 
- Es prohibirà aparcar davant de totes les portes d’accés al local 
- Totes les portes obriran en sentit de sortida 
- Les portes d’evacuació portaran la llum de senyalització adient i d’emergència de les 

mateixes 
- Les portes que comuniquin amb l’exterior i les que tanquen passos interiors tindran la part 

superior transparent per facilitar l’orientació del públic. 
- És senyalitzarà sobre les portes la indicació de sortida o sortida d’emergència segons la 

finalitat 
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Segons el Decret 135/1995 les portes hauran de complir amb les prescripcions següents: 

- Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada mínima de 2 m. 
- En cas de portes de dues o més fulles, una d'elles haurà de tenir una amplada mínima de 

0,80 m. 
- A les dues bandes d'una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l'obertura 

de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre (excepte a l'interior de la 
cabina d'ascensor). 

- Les manetes de les portes s'han d'accionar mitjançant mecanismes de pressió o de 
palanca.  

- Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què aquest sigui de seguretat, tindran un 
sòcol inferior de 30 cm d'alçada, com a mínim. A efectes visuals ha de tenir una franja 
horitzontal de 5 cm d'amplada, com a mínim, col·locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat 
contrast de color. 

 
-Escales 
Segons el CTE les escales per evacuar mes de 10 persones tindran les següents característiques 
bàsiques: 

- cada tram tindrà com a mínim 3 esglaons i no podrà superar una altura major a 3,2m,  
- La petjada mínima serà de 28 cm i la contrapetjada anirà de 13cm a 18,5cm que ho 

complim perfectament al tenir 29cm i 17cm respectivament. 
- Posarem passamans en els dos costats de l’escala ja que l’amplada d’aquesta és superior 

a 1,2m. No caldran passamans entremitjos. 
- El terra de les escales serà sense forats i antilliscant 

 
Segons el RD 2816/1982 les escales de complir amb: 

- 1,8m d’ample com a mínim fins a 500 espectadors 
- Escales han de tenir passamans 
- Cada tram tindrà com a màxim 18 esglaons i com a mínim 3 
- L’altura dels esglaons serà com a màxim de 17 cm i la petjada no serà menor a 28cm, i 

hauran de disposar d’una banda antilliscant en la cantonada dels esglaons 
 
Segons el Decret 135/1995 les escales hauran de complir amb les prescripcions següents: 

- L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima, de 30 cm 
- L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària. 
- L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. 
- El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12. 
- Els replans intermedis tenen una llargada mínima d'1,20 m. 
- Es disposa de passamans a tots dos costats. 
- Les baranes de les escales tenen una alçada entre 0,90 i 0,95 m. Els passamans de 

l'escala tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals. 
 

-Estructura 
Segons l’aplicació del CTE el nostre edifici es veurà obligat a tenir una estructura que  garanteixi 
una estabilitat al foc de 90 minuts (EF-90)  
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-Tancaments 
Degut a la implantació que es desitja realitzar serà molt important l’aïllament acústic de l’edifici per 
tal de respectar les ordenances municipals i per contaminar el mínim possible l’entorn, per això 
s’haurà d’aconseguir un aïllament acústic de l’edifici que compleixi amb totes les normatives que 
l’afecten. Els tancaments també hauran de complir amb altres característiques com assolir els 
nivells mínims d’aïllament tèrmic per un edifici segons normativa o tenir una resistència al foc en 
funció de la sectorització de l’edifici. 
 
-Local en general 
Segons el RD 2816/1982 el local haurà de complir amb: 

- No hi poden haver esglaons dintre la sala 
- En cap lloc del recorregut de sortida col·locarem miralls o mobles 
- L’altura lliure mínima de les sales serà de 3,2m 
- Capacitat cúbica del local ha de ser superior a 4m3 per persona 
- Hi ha d’haver infermeria per donar primers auxilis 
- Tot el material del local haurà de complir amb les NBE pertinents 

 
Segons el Decret 135/1995 El local haurà de complir amb les prescripcions següents: 

- Haurà de disposar d’un itinerari adaptat 
- Paviment no lliscant 
- No hi ha d'haver cap escala ni graó aïllat en la sala 
- El recorregut adaptat ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure 

d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 m. 
- En cada planta de l'itinerari adaptat d'un edifici hi ha d'haver un espai lliure de gir on es 

pugui inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.  
- En els canvis de direcció, l'amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d'1,20 m de 

diàmetre. 
 

-Lavabos 
Segons el RD 2816/1982 el local haurà de complir amb: 

- Pel serveis d’homes hi hauran 4 urinaris, 2 inodors i dos rentamans i per les dones hi 
hauran 6 inodors i 2 rentamans per cada 500 espectadors 

- Aquestes dependències estaran separades entre si, estaran ventilades suficientment, ben 
il·luminats i amb llums de senyalització i d’emergència, dotats d’aparells inodors de 
descàrrega automàtica d’aigua i terra i parets impermeables recobertes amb rajoles 

 
Segons el Decret 135/1995 haurem de complir amb les següents prescripcions: 

- Haurà de tenir una cambra higiènica adaptada tal hi com estableix el decret 
 

Segons l’article 37 de l’ordenança de locals de pública concurrència de Manresa:  

1. Els establiments de concurrència pública hauran de disposar de serveis higiènics separats 
per a ambdós sexes  i amb el nombre d'elements sanitaris, que s'indiquen en la taula 4.2. 
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Aforament Sexe Lavabos Inodors Urinaris 
Fins a 50 persones 
(excepte previsió punt 3) 

Homes 1 
 

1 1 
Dones 1 - 

De 51 a 100 persones 
Homes 1 1 1 
Dones 1 2 - 

De 101 a 200 persones 
Homes 2 1 2 
Dones 2 3 - 

De 201 a 400 persones 
Homes 3 2 3 

Dones 3 5 
- 
 

Taula 4.2. Lavabos necessaris segons aforament 

 

2. En tots els casos, almenys un dels serveis higiènics haurà de ser adaptat, amb dimensions i 
retolació adequada, per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
Disseny de les sales de música 
Alhora de fer el disseny de les sales de música es seguiran uns paràmetres mínims per dissenyar-
les correctament, tot i que en la música electrònica tingui més importància l’equip de so i que els 
tancaments tinguin un alta absorció acústica en aquest projecte es seguiran les directrius que es 
seguirien per fer una sala de concerts, ja que així podrem fer servir la sala per altres tipus de 
música. S’haurà de tenir present les dimensions i forma geomètrica de la sala més idònies per tal 
d’aconseguir un condicionament acústic de la sala i obtenir-ne el màxim confort acústic. 
Les formes d’una sala poden ser molt variables, poden ser rodones, rectangulars, trapezoïdals, 
amb forma de ferradura, hexagonals, etc... però tenint present que les tres sales de concerts 
considerades com les millors del món per la seva excel·lent acústica són rectangulars i per tal de 
fer un disseny constructiu pràctic les sales tindran una forma geomètrica rectangular. 
En les sales apareixen les denominades ones estacionaries o modes propis de la sala que són 
interferències constructives o destructives produïdes per la combinació d’ones incidents i 
relaxades. Cada mode propi porta associada una freqüència i esta caracteritzat per un nivell de 
pressió sonora SLP que varia en funció del punt considerat. La presència de modes propis 
provoca en cada punt una concentració d’energia al voltant de les diferents freqüències pròpies 
(entre 20-105Hz), el que dona un soroll característic a cada sala. Aquest soroll té el nom de 
coloració i normalment afecta molt en espais petits, tot i que les sales musicals de la discoteca es 
considerin de grans dimensions es dissenyaran de la manera més adequada per evitar aquests 
modes propis, per tal de fer la sala el més confortable possible. 
La distribució de les freqüències pròpies en l’eix freqüencial depenen de la geometria i de les 
dimensions del recinte. Per això convé escollir una relació entre les dimensions de la sala  tal que 
la distribució dels modes propis en l’eix de freqüències sigui el més uniforme possible. D’aquesta 
manera s’aconseguirà  evitar concentracions d’energia en bandes estretes de freqüències o, el 
que es el mateix, coloracions intenses de so. 
Les dimensions idònies per una sala rectangular són múltiples dels següents valors: 
Altura=1 
Planta=1,4x(1,6-2,4) 
Tenint present que les sales on principalment s’escoltarà música l’altura serà de 3m les 
dimensions en planta haurien de ser aproximadament de 4.2m x (4.8-7.2)m.  
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4.3. NECESSITATS DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR 

Segons l’especificació del propietari de local ha de tenir una capacitat de 199 persones el que 
significa que dimensionarem totes les superfícies a partir d’aquesta dada, tenint present que la 
planta de l’edifici és de 310m2. També es tindrà en compte la creació de dos sales diferents per tal 
de donar un major servei al públic, creant així dos ambients i beneficiar la partició del local en 
funció de les necessitats. 
A continuació es descriuen els diferents elements aproximats que hi ha d’haver a l’interior de 
l’edifici i les seves superfícies aproximades. 
 
Sala 1 
La sala té una superfície destinada al públic de 85 m2 (106 m2 – 21 m2 de barra) tenint present que 
l’ocupació en una discoteca (o sala amb públic de peu) és de 1 persona/m2 tindrà cabuda per 85 
persones. 
 
Sala 2 
La sala té una superfície neta de 82m2 (93 m2 - 11m2 de barra) tenint present que l’ocupació en 
una discoteca és de 1 persona/1,5m2 tindrà cabuda per 55 persones. 
 
Sala 3 
La sala té una superfície neta de 65m2 tenint present que l’ocupació en una  és de 1 
persona/1,5m2 tindrà cabuda per 44 persones. 
 
En total doncs es tindrà una capacitat aproximada de públic de 184 persones. En l’annex de 
compliment de normatives queda detallat l’aforament amb mes exactitud, la repartició en les 
diferents sales i l’ocupació màxima. 
 
Escales i ascensors 
Com que el bar té sales a diferents nivells, degut a la falta d’espai del local, es posaran escales 
per comunicar verticalment les diferents sales.  
 
Barres 
La superfície ocupada per les barres es considera aproximadament d’un 15% de la superfície de 
les zones públiques, en aquesta superfície considerada ja tenim present l’ocupació de la barra, 
l’espai pels cambrers i la superfície necessària per emmagatzemar la beguda necessària per 
satisfer la demanda d’una nit. 
  
Cabina Dj. 
La cabina del DJ és el lloc de la discoteca on  el DJ fa les mescles de les cançons mentres la gent 
balla. Tindrà un vidre que donarà a la pista de ball i estarà 1m per sobre el nivell de la pista, però 
comunicada directament amb aquesta perquè la gent pugui demanar-li cançons. La cabina del DJ 
disposarà de plats de mescles, taula de mescles, control de llums, altaveus per escoltar millor el 
que s’està escoltant a la pista i l’amplificador, que estarà darrere seu, ja que és com un armari 
gran, degut a la gran potència que haurà d’enviar als altaveus de la pista de ball.  
 
Lavabos 
Segons el real decret 2816/1982 sobre activitats recreatives i espectacles un local amb 199 
persones necessita  3 inodors i 2 rentamans per les dones que es corresponen amb una superfície 
aproximada de 10m2.  
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La superfície destinada al lavabo per homes s’ha obtingut a partir del RD 2816/1982 que 
especifica que els homes necessiten 2 urinaris, 1 inodors i 2 rentamans, a aquesta superfície s’hi 
sumarà una cambra higiènica per a minusvàlids de 4m2 aproximadament, que serà tant per a 
homes com per a dones i serà independent al lavabo d’homes però es considerarà junts per tal de 
facilitar la distribució en planta dels diferents espais. Aquest lavabo per minusvàlids es posarà 
segons el decret 135/1995 En total necessitarem una superfície de 15m2 pel lavabo d’homes i la 
cambra higiènica 
 
Vestíbul 
Per diferents motius els bars d’aquest tipus reben la majoria de la gent en una hora puntual, el que 
sol provocar cues de gent per entrar degut a la lentitud en la venta d’entrades i cues al sortir per 
l’aglomeració en el guarda-roba ja que la gran part de la gent abandona el local al voltant de l’hora 
de tancament. 
 
El vestíbul serà un recinte on s’establiran les dependencies per vendre les entrades, i per treballar 
com a pulmó per evitar formar llargues cues de gent que s’esperi al carrer alhora d’accedir al local.  
 
Venta d’entrades 
La  venta d’entrades es realitzarà des d’un punt  de venta situat a la dreta de l’entrada amb una 
longitud igual a la llargada del vestíbul per si en algun moment puntual s’haguessin d’habilitar dues 
caixes. Així la superfície aproximada que ocuparà la venta d’entrades serà de 7,5 m2. 
 
Magatzem 
El magatzem servirà per emmagatzemar les begudes, gel i altres elements de manteniment, com 
podrien ser llums de recanvi, discos o altres. Totes les begudes  seran subministrades amb 
ampolles de vidre per tal de reciclar-les un cop fetes servir i es deixaran un altre cop al magatzem. 
 
Es dissenyarà el magatzem perquè tingui la capacitat de contenir la beguda necessària per dijous, 
divendres i dissabte, de tal manera que només s’hagi d’omplir abans del cap de setmana. Evitant 
d’aquesta manera el subministre en dies festius. Aquesta capacitat  realment serà major, ja que en 
les neveres de les barres també hi haurà begudes preparades per satisfer la demanda de 
pràcticament una nit. 
 
El magatzem només tindrà una cambra frigorífica pel gel, ja que les ampolles es refredaran 
gràcies a les neveres de que disposarà cada barra. Ja que després de cada sessió es fa la 
reposició de les barres i les neveres per la pròxima obertura. 
A partir d’un estudi sobre el consum de begudes en bars i discoteques d’aquestes característiques 
es determina que cada persona consumeix de mitjana 2.5 consumicions durant una nit. El bar té 
un aforament de 186 persones (afegir rotacions i aforament real per marge de seguretat) que si 
s’omple els 3 cops que s’obrirà per setmana representa un total de 3490 consumicions. 
D’aquestes consumicions el 60% seran combinats amb alcohol i les que no seran refrescos o 
cervesa. Això significa que cada consumició anirà associada a una ampolla de refresc mes 
l’alcohol en el cas dels combinats. Així doncs  el magatzem tindrà una capacitat per contenir 3500 
ampolles de refresc juntament amb l’alcohol necessari per servir els combinats que 
aproximadament portaran 7 cl d’alcohol cada un, per tant considerant que 2095 consumicions són 
de combinats l’alcohol necessari serà de 147 l. L’alcohol serà subministrat amb ampolles de 75cl i 
per tant el magatzem haurà de poder contenir 110 ampolles.  
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Els refrescos i ampolles acopiades seran els següents: 
- cervesa 
- Coca-Cola 
- Fanta 
- aigua 
- Red bull 
- sucs de fruita 

 
Els combinats seran principalment amb Fanta, Coca-Cola, Red bull o sucs de fruita, per tant el 
60% de refrescos que hi hauran estaran formats per aquest tipus de beguda, amb un percentatge 
aproximat de 30%fantes, 30%Coca-Cola,25%Red bulls i 15%sucs de fruita. El beure ens serà 
subministrat amb diferents caixes, en funció del tipus de beure.  
 
En la taula 4.3. es pot veure, respecte les 3490 consumicions que hi hauran en un cap de 
setmana, totes les begudes que hi haurà en el magatzem i com ens serà subministrat:  
 

tipus beguda 
% respecte nº 
consumicions 

total 
ampolles 

Dimensions 
ampolla (cl) 

tipus 
caixa 

nº 
ampolles 

per 
caixa 

altura 
caixa 
(cm) 

amplada 
caixa 
(cm) 

llargada 
caixa 
(cm) 

caixes 
que 

tindrem 

mitjanes 5 175 33 plàstic 24 25 30 40 8 

Coca-Cola 25 875 25 plàstic 24 21 30 40 37 

fantes 25 875 25 plàstic 24 21 30 40 37 

aigua 5 175 25 cartró 35 20 30 40 5 

Red bull 20 700  25 plastificat 24 13 30 20 30 

sucs de fruita 20 700  25 cartró 35 20 30 40 30 

7cl.d'alcohol 70 110 75 cartró 16 33 30 40 7 

 

Taula 4.3. Estoc estimat en el magatzem 
 
Així doncs la superfície ocupada per a totes les caixes de beguda, contant els espais entre caixes 
per poder-ho organitzar correctament (35% mes de l’espai real entre les caixes) serà de 8,5m2. 
 
El material vari de la discoteca, com el de recanvi, eines pel manteniment i neteja 
s’emmagatzemarà a partir de postades i superfície lliure ocupant 2 m2 aprox. També es 
reservaran 2m2 de superfície per possibles usos inesperats. Es posaran  6 postades 
sobreposades de 0,4m d’ample amb una longitud aproximada de 2m, que ocuparan un total de 
0,8m2. Per tant l’espai ocupat per material vari ocuparà un total de 5m2. 
 
La superfície total ocupada per el material per emmagatzemar serà de mínim 13,5m2.  
 
Zones d’instal·lacions 
Es separaran les instal·lacions en dos espais i cada tipus tindrà la seva ubicació respectant la 
normativa com la CTE, REBT, RIGLO, RITE o reglament per comptadors d’aigua. Es concentraran 
en una mateixa zona per tal de facilitar manteniment i per facilitar l’aïllament dels mateixos ja que 
en la majoria dels casos hauran de constituir un sector propi o aïllarse acústicament.  
No es coneixen les necessitats reals  del local fins que no s’hagin dimensionat tots els equips de la 
instal·lació, per tant considerarem una superfície aproximada de 15m2 que es podrà modificar 
mínimament en funció de les necessitats finals. Per això i aprofitant la altura del local es muntarà 
un recinte a sobre els lavabos. Pel que fa a la climatització i la extracció de fums es construirà un 
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altre petit habitacle insonoritzat a sobre la coberta, sempre respectant les condicions de 
edificabilitat. 

4.4. RESTRICCIONS IMPOSADES A LES ALTERNATIVES 

Les diferents alternatives aniran vinculades a la relació que han de tenir els diferents locals entre 
si per tal d’aconseguir una distribució en planta que satisfaci les necessitats  i requeriments del 
bar.  
 
L’espai destinat al públic esta format pels diferents elements: 

1- Sala 1(incloent  barres, cabina Dj., escala)              100m2 

2- Sala 2(i una escala)       100m2 

3- Sala 3          70m2 

4- Lavabos homes         10m2  
5- Lavabos dones             10m2 

6- Vestíbul          20m2 

L’espai destinat als empleats esta format pels diferents elements: 
7- Venta entrades         10m2 
8- Magatzem i cuina         50m2 

9- Zona de instal·lacions        15m2  

 
A la hora de distribuir la superfície en planta es considerarà com dos blocs diferents. La part 
posterior amb una altura lliure superior i on s’hi construirà una doble altura i la part davantera on 
degut al forjat i les riostes de l’edifici disposem de una altura menor i serà una sola planta amb un 
fals sostre situat a una altura superior. 
Si es sumen totes les superfícies sol·licitades s’obté un valor total de  385m2 que no es pot satisfer 
amb la superfície neta de la planta que es de 310m2, per tant s’haurà de construir 
aproximadament 70 m2 en una planta superior. 
Degut a les dimensions de la sala 2 combinada amb alguna altre petita sala i la falta d’espai de 
l’edifici per complir les especificacions es col·locaran uns 100 m2 sobre la sala 1 (situada ja en la 
zona on hi ha mes altura), la qual, prèviament s’haurà variat el seu nivell per no sobrepassar la 
altura màxima edificable amb la suma dels dos nivells. 
 
Per obtenir una optima distribució entre els diferents elements de l’activitat es tindran presents les 
següents relacions bàsiques, que s’hauran de complir: 

- El vestíbul comunicarà l’entrada i s’orientarà a les sales 
- Els lavabos hauran d’estar pròxims a les dues sales 
- Lavabos d’homes al costat del de les dones  
- El magatzem de fàcil accés a l’entrada i amb la mínima interferència amb les sales 
- La sala 1 sota la sala 3 per poder aïllar-la millor de l‘exterior ja que serà la sala on la 
música sonarà mes fort  
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4.5. GENERACIÓ D’ALTERNATIVES 

Primera alternativa  

 
 

 

Segona alternativa 
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Tercera alternativa 
 

 

4.6. JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA 

La solució adoptada és la primera alternativa perquè permet obtenir una major seguretat 
d’evacuació en cas d’incendi, ja que al disposar del passadís protegit, les distàncies dels 
recorreguts d’evacuació disminueixen considerablement. En aquesta opció, els serveis estan just 
enmig del bar la qual cosa permetrà una major comoditat per accedir-hi i evitar aglomeracions en 
una mateixa sala. Aquesta distribució també té l’avantatge de l’aïllament acústic entre sales ja que 
la sala 1 amb música diferent i més forta està situada en un clot i serà més fàcil aïllar-la. 
S’intentarà buscar una nova ubicació del guarda-roba,  per un local d’aquestes dimensions no és 
imprescindible, per tant es farà un estudi durant l’explotació i si realment fos imprescindible 
s’ubicaria en una zona pròxima al vestíbul. 
 
 
 
 
 
 



 

            

Pág.23 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

5. ENGINYERIA DE LES OBRES 

5.1. INTRODUCCIÓ  

En aquest apartat es definiran les directrius constructives que l’edifici haurà de tenir, tant de 
tancaments, estructura, paviments o acabats interiors. El local haurà de complir amb molts i 
variats reglaments per tal de portar a terme l’activitat, però constructivament un punt molt 
important pel local serà complir amb l’aïllament mínim que l’edifici ha de tenir, sobretot 
acústicament, però també tèrmicament i complir amb les exigències que han de tenir els 
tancaments i estructura segons el CTE. Un altre factor molt important en el desenvolupament de 
l’activitat és aconseguir una bona qualitat del so interior i per això també cal que el condicionament 
acústic del local estigui present en l’enginyeria de les obres.  
Tots aquests aspectes constructius que afecten a l’activitat es poden solucionar a partir 
d’aïllaments, ja que gràcies a aquests es pot aconseguir un correcte aïllament acústic i tèrmic, 
aconseguir el condicionament acústic del local i també permeten protegir certs elements contra el 
foc, com podia ser el cas de l’estructura metàl·lica ja que aquesta no té estabilitat al foc i per tant 
necessita un aïllament tèrmic que la protegeixi contra aquest. Per tot això caldrà fer un estudi 
acurat d’aïllaments ja que són un factor molt important dintre aquesta activitat. 

5.2. RESUM ESTUDI AÏLLAMENTS 

Tal i com s’ha comentat els aïllaments són un factor molt important per l’enginyeria de les obres 
del local, per això en els annexes es pot veure un complet estudi d’aïllaments per aconseguir els 
paràmetres desitjats per l’edifici. A continuació es mostra un breu resum d’aquest estudi que ha 
permès determinar diferents elements constructius d’aquest. 
 
Aïllament acústic de l’edifici 
- Per fer l’aïllament acústic d’un local d’aquestes característiques cal tenir en compte un nivell 
sonor a l’interior de 90 dB segons paràmetres explicats en l’estudi d’aïllament. 
- L’ordenança municipal de Manresa, la més restrictiva de totes les consultades, dicta un aïllament 
mínim al soroll aeri en tots els tancaments exteriors de 65 dB. 
- L’aïllament acústic de la façana de l’edifici inicial és de 8 dBA per tant no assoleix els 65 dB. 
- L’aïllament acústic de la coberta de l’edifici inicial és de 37dBA per tant tampoc assoleix els 
65dB. 
- Edifici amb tancaments dissenyats en l’estudi, assoleix un aïllament de la façana de  70,62dBA i 
de 66dB o 64,3dBA en la coberta i forjat, per tant compleix amb la normativa. 
- També s’ha actuat en tots els tancament i especialment en la solera i pilars per tal d’evitar la 
transmissió dels soroll per impacte. Executant una llosa flotant sobre una làmina flexible i un  
trasdossat de pladur i llana de roca en tots els pilars i mitgeres. 
 
En l’apartat de tancaments s’expliquen les solucions constructives per arribar als aïllaments 
desitjats segons cada cas. Tal i com està explicat en l’annex de l’estudi de aïllaments, s’ha buscat 
materials basats en la llei de la moll-massa-molla per optimitzar l’absorció del so. D’aquesta 
manera s’aconsegueix un estalvi d’espai, materials i per tant econòmic. 
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Aïllament tèrmic de l’edifici 
La normativa referent a l’aïllament tèrmic per locals de les característiques del bar és menys 
exigent que l’acústica i amb els tancaments inicials ja es complia amb els mínims: 

KG edifici = 0,5028 < KGmàxim=0,65 Kcal/hºCm2 
 
De tota manera amb l’aïllament acústic construït es millora molt l’aïllament tèrmic inicial, amb els 
beneficis d’estalvi energètic que això suposa. 
 
Condicionament acústic de l’edifici 
El condicionament acústic de l’edifici és molt important per aconseguir una bona qualitat de so a 
l’interior de cada sala. Així, sent un local destinat a escoltar música s’ha tingut cura amb aquest 
apartat, tant amb la distribució i disseny dels equips de so com en l’ús de materials per l’acabat de 
sostres i parets. En resum els requisits i resultats del disseny del local son els següents, ampliant 
les característiques en l’apartat de tancaments: 
- El temps de reverberació ha d’estar entre 0,5 i 1 segon per musiques tipus electrònic i inferior a 
0,5 segons per tipus de música pop, rock o concerts. 
- Per fer els càlculs dels temps de reverberació de la sala s’utilitzarà l’equació de Milington ja que 
els valors del coeficient d’absorció son molt diferents. 
- Temps reverberació sala 1 amb tancaments definitius edifici és de 0,678 segons i per tant és un 
valor vàlid per la sala i no farà falta posar més materials absorbents en aquesta sala 
- Temps de reverberació sala 2 i 3, tenint en compte que el tipus de música serà mes comercial o 
pop/rock, amb tancaments definitius de l’edifici és de 0,18 segons i per tant és un valor vàlid per la 
sala i no farà falta posar més materials absorbents en aquesta sala. 
 
Aïllaments per la protecció contra incendis 
Com els aïllants tèrmics, l’ús de materials adequats en l’aïllament acústic ja aconsegueix protegir 
els elements susceptibles al foc. En els elements no protegits per l’aïllament acústic s’han 
seleccionat materials de la casa Isover per protegir-los. Basant-se amb taules. En general els 
elements metàl·lics no tenen estabilitat al foc i cal protegir-los. 
Així per una banda es protegirà l’estructura de la segona planta de la part posterior del local i les 
encavallades metàl·liques de la coberta i per altre els sectors d’incendis que cal protegir de la 
resta del local, com el passadís d’evacuació, la cuina i el local d’instal·lacions. 
Es poden observar les característiques de les proteccions generals en l’apartat de tancaments i 
les especifiques són les següents: 
Per assolir els nivells de protecció exigits per la normativa es protegiran els pilars metàl·lics de 
l’estructura amb panells Top Heat 150 AL de la casa Isover. Com s’explica en el següent capítol 
aquest aïllament es farà en funció de les dimensions finals de tots els elements. 

 

5.3.ESTRUCTURA 

L’estructura de l’edifici es pot separar en dues parts; l’estructura de l’edifici inicial i l’estructura per 
suportar els elements de la primera planta (sala 3, cuina i magatzem).  
 
L’estructura de l’edifici inicial és l’estructura general que suporta la coberta a la part del darrera i 
consisteix en unes encavallades metàl·liques, i per la part davantera del local sustenta l’edifici de 
vivendes i està formada per un forjat unidireccional amb revoltons ceràmics i riostes i pòrtic de 
formigó.  
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L’estructura per aguantar la divisió en dos plantes de la part posterior està fora de l’abast d’aquest 
projecte. Previsiblement serà una estructura metàl·lica de pilars i bigues amb un forjat col·laborant. 
Segons les dimensions finals dels elements d’aquesta estructura s’adaptaran els aïllaments de 
protecció contra incendis.  
Les especificacions constructives exigibles per aquesta estructura seran les següents: 

- haurà de tenir una estabilitat al foc de 90 minuts 
- L’altura de la planta baixa serà de 3,2m com a mínim (des del terra fins el fals sostre en la 

zona destinada al públic)  
- L’altura de la primera planta haurà de ser de 3,2m (des del terra fins el fals sostre en la 

zona destinada al públic) 
- Altura de lliure sota encavallada de coberta serà de 6,70m per tant el cantell del forjat com 

a màxim podrà ser de 30cm 
 
Dins l’estructura de la primera planta també s’inclouen les escales que donen accés a aquestes 
plantes que  seran de formigó per l’accés a la planta inferior i metàl·liques per l’accés a la planta 
superior. 
Les escales per accedir a la sala 3 hauran de complir amb les tres normatives que ens marquen el 
disseny d’aquestes com el decret 135, RD 2816 i CTE. Per tant escollirem els paràmetres més 
restrictius de cada norma per dissenyar l’escala, obtenint les següents característiques: 

- Esglaons de màxim 16 cm de contrapetjada 
- Petjada de 30 cm que és la mínima  
- Amplada superior als 1,8m  
- El màxim nombre d’esglaons entre replans serà de 12  
 

5.4. SOLERES I PAVIMENTS 

5.4.1. Soleres 
L’edifici disposa d’una solera de formigó amb les característiques següents:  
 

 
Fig. 5.1. Construcció solera actual 

      
Amb unes dimensions aproximades de 15 cm de graves i 15 cm de formigó lligat amb una malla 
electrosoldada de 5mm i 20x20cm de pas.  
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Sobre d’aquesta solera se’n construirà una altre de 7 cm de gruix de formigó sobre una capa 
d’aïllament tipus neoprè de 2 cm de gruix que servirà per aïllar els sorolls d’impacte tant del 
altaveus com de pas de la gent. La capa de formigó també portarà una malla electrosoldada per 
evitar les esquerdes i es deixarà en acabat bast per rebre el paviment definitiu definit en el 
següent apartat.  
Cal que durant l’execució d’aquesta solera es segueixin les recomanacions bàsiques marcades en 
els plànols. L’aspecte més important és remuntar l’aïllament acústic per tot el perímetre del local 
evitant qualsevol contacte de la nova llosa amb cap punt de l’estructura i parets. D’aquesta 
manera s’aconseguirà una llosa realment flotant. 
 
 

5.4.2.Paviments 
Es faran tres tipus de paviment diferents; un per les sales , un pels lavabos i l’altre per les 
Superficies destinades a personal com interior de barres, el magatzem i la zona d’instal·lacions . 
 
Les sales 1 i 2 tindran un paviment de terratzo continu, que es basa amb una combinació d’un 
aglomerant que li dona un color de fons, i unes càrregues minerals que li donen la textura i color 
desitjat. Amb aquest sistema també podrem crear qualsevol dibuix al paviment i forma, utilitzant 
perfils i motlles.  També permet uns acabats molt bons, és molt difícil de rallar, possibilitat de 
recuperació mitjançant el poliment i té una alta resistència al atac químic i a les taques. Per tot 
això fa que sigui ideal aquest tipus de locals. 
 
La sala 3, pel fet de ser una zona amb menys desgast i més exclusiva es donarà un acabat de 
parquet. Això aporta la avantatge de sobrecarregar menys l’estructura de la planta superior. El 
model escollit és de la casa Quick-step per la gran varietat de models, facilitat de muntatge i 
garantia. És un parquet amb acabat de roure aceitat enfosquit.  
 

 
Fig 5.2. Model parequet sala 3 
 
 

 
Fig 5.3. Paviment tipus de paviment sales  1 i 2 
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Els lavabos estaran formats per un paviment de gres format per peces de la classe Natural Stone 
de la casa Gres Catalan. 
 

 
Fig 5.4. Tipus de rajoles lavabos 
                     
El magatzem, local instal·lacions i interior de barres tindran un paviment format per la solera, la 
qual es pintarà amb pintura epoxi per marcar la situació de les caixes i zones de pas. 

5.5. TANCAMENTS  

5.5.1.Tancaments exteriors  
Els tancaments exteriors s’hauran de modificar per tal de complir amb tota la normativa acústica, 
tèrmica i el CTE ja que les necessitats dels mateixos han canviat al modificar l’activitat que es 
portarà a terme a l’edifici. 
 
- Façana edifici i tancaments perimetrals 
Els tancaments generals de l’edificació es fixen a base de maó massís en les tres cares interiors i 
una porta metàl·lica enrotllable a la façana. Les parets interiors estan recobertes per un 
revestiment de arrebossat bast i pintura. La porta principal ocupa pràcticament la totalitat de la 
façana, cosa que ens permetrà jugar amb la superfície i construir com més ens convingui.  
 
Els principals canvis que es produiran en la façana seran els següents: 
 

- Es traurà la porta de l’edifici inicial 
- Es posarà una doble porta que donarà al vestíbul i que farà la funció de porta principal. 
- Es posarà una sortida d’emergència a un lateral 
- La resta d’espai es tapiarà amb paret de gero i es revestirà amb pladur per l’interior. Per 

l’exterior es farà un revestiment amb el logotip, alumini i altres materials decoratius. 
Reduint el mínim les obertures ens serà mes fàcil i econòmic aïllar el so i el clima. 

- La combinació de tots aquests elements dona un aïllament acústic total de 70,62dBA. 
 
Les parets laterals i de fons del local també hauran de ser modificades perquè no compleixen amb 
les especificacions referents a acústica. Les actuacions seran les següents: 
 
 - S’afegirà un aïllament a base de trasdossat de cartró guix amb llana de roca per tal de 
millorar l’aïllament acústic d’aquests tancaments ja que els tancaments tenien un aïllament de 47 
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dBA que feia impossible arribar als 65 dB d’aïllament que havien de tenir. Per això sobre els 
tancaments existents es farà un trasdossat per dintre del local amb 2 plaques de guix de 13mm 
fixades a les partes amb rastrells collats amb silent blocs i s’omplirà l’espai que hi ha entre les 
parets i els panells de llana de roca, model arena màster de 90mm d’espessor de la casa Isover 
que ens faran assolir uns nivells d’aïllament en aquesta superfície de 74,2 dB, segons el fabricant. 
Aquest tipus d’aïllament també és molt interessant ja que té una bona absorció del so el que fa 
que el condicionament acústic de la sala millori. L’aïllament és superior al de la figura de 
continuació ja que aquest està calculat en base a un envà de 7 en comptes de una paret de 14cm. 

 
Fig 5.5. Trasdossat tipus 

 - Coberta i forjat 
Ni la coberta de l’edifici de la part posterior ni el forjat que sustenta la primera planta de l’edifici de 
vivendes de la part davantera no complia amb l’aïllament acústic mínim que havia de tenir i per 
això s’ha hagut d’afegir un fals sostre a l’interior del local per tal d’assolir els nivells d’aïllament 
desitjat.  
S’han unificat els criteris i es muntarà el mateix tipus de sostre en ambdós espais, tot i que en la 
part davantera passaria amb menys aïllament. Aquesta decisió surt de la suma importància que té 
el confort de els veïns ja que evitant possibles queixes o denuncies en un futur s’evitaran 
problemes i penalitzacions. 
Més endavant s’explica el sistema constructiu d’aquest tipus de falç sostre, ja que cal que sigui un 
falç sostre especial, per assolir els grans valors de aïllament acústic, tant al soroll aeri com al 
d’impacte. 
En la coberta no s’hi farà cap modificació general, excepte en la zona on aniran situades les 
màquines de clima, on es farà una petita sala de maquines més aïllada . 

5.5.2.Tancaments interiors  
 

- Parets interiors 
Paret recorregut d’evacuació 
Aquesta paret que separa el sector d’evacuació amb el de les sales de ball haurà de tenir una 
resistència al foc de 90 minuts. La paret d’aquest recorregut interessa que a part de tenir RF-90 
tingui un aïllament acústic mínim de 50dB i que sigui absorbent per tal de disminuir el temps de 
reverberació de la sala. L’aïllament acústic servirà per disminuir l’impacta del soroll a l’exterior i 
així disminuir els requeriments de la porta de sortida d’evacuació. Per tal de complir amb tots 
aquests requisits la paret es farà a partir de totxanes de 14 cm d’amplada enguixats a banda i 
banda amb 3 cm que donarà una resistència al foc de 120 minuts. 
 
Paret separació cuina i magatzem de sala 3 
La paret es farà a partir d’un tancament format per totxanes de 10cm amb un trasdossat format 
per dues plaques de guix de 13mm fixades a les totxanes a partir de una estructura metàl·lica. 
Entre les plaques de guix i les totxanes s’omplirà l’espai entremig amb panells de llana de roca, 
model arena màster de 90mm d’espessor de la casa Isover que ens faran assolir uns nivells 
d’aïllament en aquesta superfície de 63 dB, segons el fabricant.  
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Per la part interior de la paret (zona cuina i magatzem) la paret portarà un arrebossat previ per 
poder enrajolar. Aquestes dues zones van totalment enrajolades amb els materials definits a 
l’apartat d’acabats. 
Aquesta paret dona una resistència al foc de 90 minuts ja que les totxanes de 10cm arrebossada i 
enrajolada per una cara tenen una resistència al foc de 60 minuts i les plaques de paper-cartró li 
donen els altres 30 minuts per tal d’arribar els 90 minuts que necessita el tancament.  
 
Parets interiors planta baixa 
Per tal de simplificar al màxim tota la construcció dels tancaments totes les parets interiors de la 
zona de la planta baixa seran iguals, per tant totes les parets estaran formades per totxanes de 14 
cm d’amplada. Segons la zona se li donarà un acabat o un altre depenent de l’ús que ha de tenir. 
Les parets de les zones destinades al públic s’ha optat per executar-les amb aquest tipus de 
material ja que han de tenir una certa consistència mecànica perquè poden estar sotmeses a 
cops. 
Aquest tipus de paret inclou, la paret de tancament dels banys, sala de maquines i zona de 
vestíbul i venta d’entrades. 
 
 
 
 
 
Parets interiors (banys) 
Les parets interiors estaran formades per totxanes de 10cm amb arrebossat i enrajolat per les 
dues cares. No és necessari dotar-les amb cap mínim aïllament ni acústic, ni tèrmic ni de 
resistència al foc. Únicament és important que estigui tot enrajolat per temes higiènics. 
 
Les parets que separen els diferents sanitaris instal·lats dins la zona de lavabos estaran formats 
per separadors de HPL muntats sobre un marc d’acer inoxidable. Aquest material és impermeable 
i molt resistent amb un gruix molt petit. 
 
- Falsos sostres 
Segons estudi d’aïllaments el principal problema d’aïllament de l’edifici era acústic ja que el tèrmic 
ja complia. L’aïllament teòric de la coberta de l’edifici inicial és de 37dBA i per tant cal augmentar 
aquest aïllament fins als 65dB exigits. Aquest increment és complicat d’assolir per la llei de massa 
per la sobrecàrrega que això suposaria en l’estructura existent. Per tant s’ha buscat arribar a 
l’aïllament global afegint un material que es basi amb la llei massa-molla-massa per tal de tenir la 
mínima càrrega en la coberta. També és important que hi hagi un fals sostre format d’un material 
absorbent per tal de millorar les qualitats acústiques de la sala. Per això s’ha optat per fer dos 
falsos sostres, un per aïllar acústicament i un altre per absorbir el so. Aquests falçs sostres es 
penjaran de les encavallades i a les riostes del local i estaran separats entre ells per tal de formar 
una càmera d’aire per tal que hi passin les instal·lacions. El fals sostre que estarà en contacte amb 
la sala serà l’absorbent, ja que cal col·locar-lo en la part inferior per tal d’absorbir la màxima 
quantitat de so provinent de la sala i així aconseguir un baix temps de reverberació. 
 
Així la coberta quedarà formada per 3 tipus d’aïllament amb una càmera d’aire entre ells per tal de 
passar-hi instal·lacions i per obtenir millor aïllament del local, tant tèrmica com acústicament. Els 
tancaments de la coberta seran: 

- Coberta tipus sandwitch (a l’exterior) o forjat de llosa massissa a la part davantera 
- Càmera d’aire 
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- Aïllant acústic  
- Panells Euroacustic absorbents (material interior) 

 
El material absorbent del sostre estarà format per plaques Euroacustic model Tonga de 25mm de 
la casa Isover ja que tenen una bona absorció acústica, bon aïllament tèrmic i a part tenen una 
estabilitat al foc de 30 minuts que servirà per fer de pantalla protectora de les encavallades 
metàl·liques, tot i així encara farà falta protegir les encavallades amb algun altre sistema ja que 
segons el CTE la estabilitat al foc de l’estructura de la coberta hauria de ser de EF-90. 
Detall sostre Euroacustic 

 
Fig 5.6. Detall sostre Euroacustic 

 
El fals sostre aïllant acústic estarà compost per un material aïllant format per plaques de cartró-
guix amb llana de roca i llana de roca. Aquest sostre serà aïllant acústic i estarà subjectat a les 
encavallades mitjançant antivibradors per tal d’absorbir millor els impactes i vibracions produïts per 
altaveus i altres. 
 
L’esquema de la instal·lació del fals sostre serà la següent: 

 
On: 
2-antivibradors 
6-llana roca 
7-plaques cartró-guix 
8-angul de suport 
14-varilla roscada 
15-forquilla pressió 
16-Perfil primari sostre Euroacustic 
17-Panells Euroacustic absorbents 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir dels càlculs realitzats en l’estudi d’aïllaments s’ha determinat que el conjunt de l’aïllant 
acústic necessita un aïllament mínim de 62,3dBA i que per tal de donar una estabilitat al foc a les 
encavallades de 90 minuts també necessitava tenir una resistència al foc de 60 minuts, ja que els 
panells Euroacustic ja tenen els 30 minuts restants. Per tal de complir amb aquests dos 
paràmetres s’ha escollit un tancament de la casa Isover anomenat Arena 40R que està format per 

Fig 5.7. Esquema  construcció fals sostre 
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dues plaques de cartró-guix de  15mm amb llana de roca al mig de 90mm que es considera que té 
un aïllament acústic de 64,3dBA i una resistència al foc de 60 minuts.  

 
El fals sostre instal·lat haurà de cobrir tota la planta de l’edifici ja que s’ha de garantir la estabilitat 
al foc de l’estructura, per tant la superfície dels falsos sostres serà de 270 m2. El fals sostre 
absorbent només es posarà en les sales i en les altres superfícies com el els banys i la sala 
inferior es posarà un fals sostre format per de plaques d’escaiola reforçades amb fibra de guix de 
12,5 mm de gruix per tal de donar un bon acabat, aquest tipus de fals sostre també té una 
resistència al foc de 30 minuts. Aquest fals sostre també ens beneficiarà pel pas d’instal·lacions i 
la seva distribució. 
 

 
Fig. 5.8. Aspecte fals sostre muntat 
               
- Aïllament estructura 
Totes les estructures del local segons el CTE han de tenir una estabilitat al foc de 90 minuts.  
L’estructura de la coberta de la part posterior ja ha quedat protegida amb els falçs sostres 
col·locats. La resta de l’estructura existent és de formigó i ja compleix amb les especificacions 
necessàries. 
Com que l’estructura no està definida però previsiblement serà metàl·lica es considera que no té 
estabilitat al foc i necessitarà algun material que la protegeixi del foc. Hi ha vàries solucions per 
protegir una estructura metàl·lica com són les pintures ignífugues, morters projectats o plaques. 
Per raons estètiques en aquest projecte s’ha optat per protegir l’estructura a partir de plaques ja 
que donaran una estètica millor que les formes dels perfils. 
 
Com a exemple s’ha calculat l’aïllament necessari contant que els pilars metàl·lics fossin perfils 
HEB 360. Per tal de protegir els pilars es farien servir panells Top Heat 150 AL de la casa Isover 
que són panells d’alta densitat de llana de roca de composició especial resistent a altes 
temperatures. Aquest producte incorpora un complex alumini reforçat amb malla de fibra tèxtil per 
una de les seves cares. 
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Fig 5.9. Metode recobriment RF pilars 
 
Per simplificar el muntatge d’aquests panells es fa un muntatge de protecció a 3 cares en la part 
en que el pilar està en contacte amb les parets laterals del local, ja que la pròpia paret ja protegeix 
el  pilar contra el  foc en la seva cara exterior. Es farà un muntatge a 4 cares en la part que el pilar 
està aïllat al centre de la sala. 
 

 
Fig 5.10. Possibilitat protecció RF de pilars a 3 o 4 cares 

 
Per determinar l’estabilitat al foc que assoleix un pilar gràcies a aquests panells es coneix a partir 
de la massivitat(m-1) que presenta l’element en funció del seu muntatge. Utilitzant un muntatge a 3 
cares s’assoleix una massivitat de 56,5 per pilars HEB 360, segons les taules del fabricant. Amb 
un muntatge a 4 cares la massivitat és de 73,1. En funció d’aquesta massivitat es pot obtenir la 
estabilitat al foc dels pilars que pot variar entre 15 minuts i 240 minuts, variant el gruix dels panells. 
Per obtenir una estabilitat al foc de 90 minuts amb aquesta massivitat cal un gruix dels panells de 
30 mm que donen una estabilitat al foc de 120 minuts segons taules del fabricant.  

5.7. ACABATS 

- Pintura 
Els colors de les diferents sales es detallen a continuació: 

- Tota la zona de treballadors serà pintada de color blanc, tant el sostre com les parets. 
- Les sales tindran les parets de color vermell foc i sostre negre però el sostre no caldrà 

pintar-lo ja que els panells utilitzats ja són d’aquest color, excepte la sala 1 que es pintarà 
directament el forjat 

- Els lavabos no s’hauran de pintar ja que aniran enrajolats i el fals sostre no caldrà pintar-lo 
ja que els panells ja tenen el color desitjat 

- Els conductes de distribució d’aire que passin per les diferents sales seran pintats del color 
de la zona per on passin per integrar-los amb la decoració. 

 
- Enrajolats 
Els lavabos aniran enrajolats amb el model en paral·lel a la rajola de terra model Natural Stone de 
la casa Gres Catalan. Donant un aspecte modern i de qualitat. 
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Fig 5.11. Enrajolat lavabos 
 
Tant la cuina com el magatzem aniran enrajolats amb rajola blanca 20 x 20 cm. 
 
- Portes 
 
- Portes exteriors 
Les dues portes que comuniquin les zones destinades al públic amb l’exterior del local  seran 
acústiques per tal d’assolir els aïllaments de l’edifici desitjats.  
Es posaran 2 portes distribuïdes per la façana del local amb mides i situació segons plànols 
constructius. La porta que donarà accés a al bar serà de la casa acústica integral, model RS-4 que 
té un aïllament acústic de 43 dB, sense marc inferior. S’han hagut d’instal·lar aquest tipus de 
portes per tal d’assolir un aïllament acústic global de la façana de 65dB ja a que l’aïllament global 
dels tancaments està condicionat pels elements que tenen la capacitat d’aïllar menor o per això 
s’ha optat per reforçar els tancaments amb pitjor aïllament acústic com són les portes del local. 
Les mides i quantitat de portes acústiques seran les següents: 

- 1 porta 1,5m amplada amb una altura de 2m de dues fulles amb barres antipànic i visor 
circular 

- 1 porta de 0,8m amplada amb una altura de 2m de una sola fulla amb barra antipànic i 
visor circular 

 

      
Fig 5.12. Tipus de portes antipànic 

         
Totes les portes situades en les zones destinades al públic tindran la seva part superior 
transparent segons RD 2816/1982 i aniran equipades amb barres antipànic segons el CTE. 
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Totes les portes només obriran en un únic sentit, segons plànol constructiu ja que esta prohibida la 
utilització de portes de doble acció segons RD 2816. 
 
Portes interiors 
Hi hauran un total de 13 portes interiors, amb les següents característiques: 

 
 
  

- 6 portes que donaran accés tots els inodors de l’edifici seran de DM 
amb unes dimensions de 0,8mx2m 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 1 porta de 0,8mx2m pel lavabo de minusvàlids que serà de DM 
per pintar. 

 
 

- 3 portes que donaran accés al magatzem, passadís evacuació, 
porta local instal·lacions i porta venta entrades seran de 1 fulla 
amb dimensions  de 0,8x2m metàl·liques i seran subministrades 
per la casa Hormann 

  
 
 

 
 

 
 

 
- La porta que comunica la zona treballadors (cuina i magatzems) 

amb la sala 3 haurà de tenir una resistència al foc igual a la meitat 
de la resistència al foc dels tancaments segons normativa, per tant 
es posaran portes amb un RF-45 minuts i serà doble i de va-i-ve 
amb unes dimensions de 0,8x2m per facilitar l’entrada de materials 
i el tràfic dels cambrers. La porta del local de instal·lacions 
elèctriques haurà de tenir una RF-60 segons l’article 15 de la NBE-
CPI-96, ja que aquest local és de risc especial baix. Les portes 
dels lavabos tindran RF-30  segons normativa. 

 
 
 
 

 

Fig 5.13. Porta DM 1 fulla 

Fig 5.14. Porta metàl·lica d'una fulla 

Fig 5.15. Porta metàl·lica RF d'una fulla 
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6. ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS 

6.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es definiran les diferents instal·lacions que hi hauran al local, així com les 
hipòtesis considerades i elements instal·lats. Totes les instal·lacions s’han dimensionat respectant 
tota la normativa i per tal que el desenvolupament normal de l’activitat tingui les majors comoditats 
possibles i amb seguretat. 

  

6.2. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

6.2.1. Introducció 
Aquest punt té la funció de dissenyar les diferents instal·lacions de prevenció i protecció contra 
incendis que segons el CTE requereix el projecte com: 

- Extintors 
- Instal·lació de boques d’incendi equipades 
- Hidrants 
- Instal·lació ruixadors automàtics aigua 
- Instal·lació de detecció i alarma 
- Instal·lació alarma 
- Centraleta de incendis 

 
Tal i com queda relaxat a l’annex de justificació de compliment de normativa, de tots els sistemes 
de prevenció i extinció d’incendis, el bar musical només necessita la dotació suficient d’extintors. 

6.2.2. Normativa considerada 
En el disseny, la execució, la posta en funcionament i el manteniment de les instal·lacions contra 
incendis, així com els seus materials, components i equips hauran de complir tot el que marca el 
CTE, a més de la reglamentació específica, en aquest cas, dels extintors: 
 

- UNE 23.110 Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. 
- Reglament d’aparells a pressió i a la seva instrucció tècnica complementaria MIE-AP5 

6.2.3. Instal·lació extintors 
La col·locació dels extintors dintre el local es fa en funció del CTE que dona unes pautes a seguir 
per col·locar els extintors. 
 
- Requisits de disseny 
Segons el CTE es posaran extintors seguint els punt següents: 
 
1. Es col·locaran extintors per tal que des de qualsevol punt d’evacuació fins un extintor no hi 
hagin mes de 15m. 
1.2.Les sales del bar i en general tota la superfície destinada al públic es considerà com un gran 
recinte i la norma imposarà posar un extintor cada 300 m2 de superfície construïda i estaran 
convenientment distribuïts 
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2. Els extintors seran com a mínim d’eficàcia 21A-113B 
3. En els locals o zones de risc especial com les sales d’instal·lacions s’hauran de posar extintors 
amb una eficàcia mínima de 21A o 55B, segons la classe de foc previsible, respectant els criteris 
següents: 

a) s’instal·larà un extintor a l’exterior de la sala i pròxim a la porta d’accés, aquest podrà 
servir simultàniament per varis locals alhora 

b) Dintre del local també haurem de posar un extintor de tal manera que des de qualsevol 
punt d’evacuació fins un extintor no hi hagi una longitud superior a 15m per locals de risc especial 
baix o mig, contant l’extintor exterior.  
4. Els extintors es col·locaran tal i com marca la norma per tal de que puguin ser utilitzats de 
manera ràpida i fàcil. L’altura de l’extrem superior dels extintors no serà superior a 1.70m 
 

Els extintors seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, 
amb la seva eficàcia gravada a l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional i dispositiu 
d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 
 
 
- Distribució dels extintors instal·lats 
Els extintors aniran col·locats de la següent manera: 
 

Zona destinada al públic 
Superfície 
(m2) nºextintors Situació 

Sala1 100 1 1 dintre la barra 

Sala 2+ magatzem-cuina 100 1 

1 al lateral de la porta 
que comunica els dos 
espais 

sala gran 100 1 1 a la barra 

Sala d’instal·lacions 25 1 
1 el local i pròxim als 
quadres elèctrics 

Taula 6.1. Distribució extintors 
 
Hi heura dues classes d’extintors, els de CO2 i els de pols ABC ja que hi poden haver diferents 
tipus de foc dins el bar. EL extintors de CO2 són recomanables pels tipus de foc B (líquids i gasos 
inflamables)  i C (elèctrics) i els extintors de pols són recomanables pels focs A (sòlid comuns) i 
també pels focs B i C. Els extintors de pols instal·lats tindran una eficàcia de 21A-113B que és la 
mínima segons la CTE i , i l’extintor de CO2 serà de 5Kg i tindran una eficàcia de 34BC. L’extintor 
de CO2 es col·locarà al costat dels quadres elèctrics i zones amb possibilitat de patir un foc 
elèctric i la resta d’extintors seran de pols ABC.  
 
Dels 4 extintors, 3 seran de pols ABC i 1 de CO2 que serà el que hi haurà en el local instal·lacions 
elèctriques. 
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-Característiques dels extintors instal·lats 
 
Extintors de CO2 
 
S’han instal·lat els extintors de CO2 en les zones en que el perill 
d’incendi per causes elèctriques era més gran com era el local de 
instal·lacions elèctriques i les dues zones dels DJ’s que és la zona on 
es concentren tots els dispositius elèctrics de control. El CO2 és  molt 
indicats pel tipus de foc de la classe C(equips elèctrics connectats)  
que són els focs que tenen molt risc de produir-se en aquesta zona ja 
que hi hauran molts equips elèctrics dintre la discoteca, ja siguin per 
llums, equips de so, etc.. aquest tipus d’extintor també és adequat per 
focs de la classe  B (derivats del petroli),  i no és gaire adequat per 
focs de la classe A (materials orgànics). Els extintors tindran un pes de 
5kg  que permetrà manejar-los amb certa facilitat i tindran una eficàcia 
de 34BC. 
 
 
 
Extintors de pols ABC 

 
 
 
 
S’han instal·lat aquest tipus d’extintors en tota la discoteca perquè són els que 
tenen una aplicació més gran i són els que serveixen per extingir més varietats de 
foc, ja que són indicats pels tipus de foc A(focs de materials sòlids), B(focs de 
líquids) i C(focs per gasos i elèctrics). Aquests extintors seran de 6Kg i tindran una 
eficàcia de 21A-113B. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 6.2. Extintor de CO2 

Fig 6.3. Extintor de pols ABC 



 

            

Pág.38 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

6.2.4 Sobrepressió passadís evacuació. 

Com ja s’ha comentat per l’aforament, distàncies d’evacuació i dimensions del local, no seria 
necessari la construcció del passadís d’evacuació segons el CTE. Però per tal d’incrementar la 
seguretat s’ha optat per introduir-li. A partir d’aquest punt, es considera el passadís com a 
passadís (o escales) d’evacuació especialment protegit. 

Així doncs el CTE indica que cal aplicar la UNE-EN-12101-6 tant per passadissos com per 
escales. 

Les especificacions que caldrà complir són: 

- Aportar una quantitat d’aire superior a la que entrarà per la porta d’evacuació per tal de que 
sigui més fàcil que l’aire vagi de l’interior del passadís que no pas que entri l’aire 
contaminat de les zones d’incendi. Es considera que la velocitat en que entra l’aire per la 
porta és de 0,75m/s- 

- Mantenir una pressió a l’interior del passadís de 50 Pa (o P superior a la de la zona 
d’incendi) 

Per tant el cabal necessari a aportar al passadís serà: 

 - Cabal: Q = V x S x 3600 = 0,75 x (2x1) x 3600 = 5400 m3/h 

On S és la superfície lliure de la porta i V la velocitat de pas per aquesta. 

Aquest valor s’incrementarà un 15% per més seguretat , quedant un cabal de Q=6200m3/h 

Amb aquest valor s’ha calculat (en l’annex C_Climatització) el conducte d’aportació d’aire exterior 
que agafarà aire a través de una reixa de la façana i aquest serà impulsat a l’interior del passadís 
mitjançant un ventilador de sobrepressió que s’activarà en només en cas de incendi. 

El ventilador serà de la casa VCT MANN amb les següents característiques: 

- Model VCT 12-110T 
- Potència: 1,1 KW, Imax: 2,69A, V:400V 
- Cabal nominal: 6500m3/h 
- Dimensions: 700 x 600 x 815 
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6.3. INSTAL·LACIONS D’AIGUA SANITARIA 

6.3.1. AIGUA FREDA SANITÀRIA (AFS) 
 
S’alimentarà amb aigua freda sanitària: 
 
Lavabos, inodors, aixetes i preses d’aigua per a rentaplats 

6.3.1.1. Connexió de servei d’AFS 
La instal·lació de aigua freda per a proveïment a l’edifici s’inicia en una connexió de servei d’aigua 
procedent de la xarxa de proveïment exterior pel lloc indicat en els plànols. La connexió de servei es 
realitzarà amb canonada enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per contenir el 
comptador instal·lat en un pericó. 
 
La canonada enterrada des de la connexió de servei exterior fins a l’interior de l’edifici es realitzarà 
amb canonada de polietilè tipus (PE.-100) segons norma UNE-EN 12201-2 sèrie S5 (PN 16 kg/cm2), 
amb accessoris del mateix material segons norma UNE-EN 12201-3; anirà muntada a l’interior de 
rasa segons les especificacions del fabricant de la canonada. 
 
Es muntarà un comptador general de subministrament d’aigua equipat amb filtre per a retenció 
d’impureses, vàlvula de retenció per evitar retrocés d’aigua a la xarxa de proveïment i vàlvules 
d’entrada i sortida per facilitar la seva reparació i desmuntatge, i aixeta o ràcord de prova. La seva 
instal·lació es realitzarà sempre en un pla paral·lel al del terra. 
 
El filtre serà del tipus auto neteja manual o motoritzat amb malla que garantitzi la no proliferació 
bacteriològica i un ombra de pas de 30 a 100 pm, la seva situació permetrà el seu registre i 
manteniment. 
 
El comptador disposarà de pre-instal.lació adequada per connexió d’enviament de senyals per 
lectura a distància. 
 
Des del comptador s’efectua una distribució per alimentar al dipòsit de reserva i acumulació d’aigua 
per a ús sanitari/a als punts de consum. 

6.3.1.2. Dipòsit d’acumulació d’AFS 
S’instal·larà un dipòsit d’acumulació d’aigua sanitària de 1m3 per a la totalitat de l’edifici. Aquest 
dipòsit estarà instal·lat sobre els lavabos, en una sala habilitada per aquests i el resta d’instal·lacions 
d’aigua.  
 
El dipòsit d’acumulació i reserva d’aigua disposarà de vàlvula de pas a l’entrada per a emplenat 
manual, electrovàlvula per a emplenat automàtic, sobreeixidor. 

6.3.1.3. Grup de pressió 
S’ha previst instal·lar un grup de pressió per alimentar la totalitat de necessitats de la xarxa de 
fluxors del local. 
 
El grup de pressió estarà format per una bomba centrífuga vertical. 
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Es muntarà un variador de freqüència de forma tal que permeti regular la velocitat de la bomba del 
grup de pressió i aconseguir que es comporti com una bomba de velocitat variable; amb la finalitat 
d’adequar el subministrament del cabal a la xarxa de manera proporcionada a la demanda, 
mantenint sempre una pressió constant en la xarxa. Per al bon funcionament d’aquest tipus de 
regulació es muntaran els següents elements (convertidor de freqüència adequat a la potència de la 
bomba, transductor de pressió amb senyal de sortida i mòdul de control electrònic). 

6.3.1.4. Distribució d’AFS 
Des del col·lector de sortida del grup de pressió amb bypass per a possible alimentació des de la 
connexió de servei s’efectua una distribució de canonades per alimentar els punts de consum. 
 
Per a alimentació als aparells sanitaris, el sistema utilitzat ha estat el d’efectuar recorreguts 
horitzontals per l’interior de falsos sostres fins a cada grup de serveis i fins a cada punt d’alimentació 
als aparells sanitaris, amb baixades verticals encastades per a cada aparell o punt de consum i 
protegides amb tub de PVC corrugat per a una lliure dilatació de les canonades i al mateix temps 
evitar desperfectes per contacte del material de l’obra amb la canonada. 
 
El material emprat en la xarxa de distribució general d’aigua freda serà la canonada de polipropilè 
segons norma UNE-EN ISO 15874-2 sèrie 3.2 (PN16) amb accessoris del mateix material segons 
norma UNE-EN ISO 15874-3 units per termofusió o amb accessoris electrosoldables. 

6.3.1.5. Valvuleria de la xarxa de distribució d’AFS 
Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d’aigua freda seran del tipus bola de llautó. 
 
Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d’aquesta manera 
es faciliten els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució. 

6.3.1.6. Aïllament de canonades d’AFS 
S’aïllaran totes les canonades d’aigua freda per evitar condensacions. Es deixaran sense aïllar les 
canonades de baixada d’alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC 
corrugat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el contacte entre el material d’obra i les 
canonades. 
 
L’aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 
W/m2 i de 10 mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix material. 
 
Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de 
colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre 
en els punts de registre, tocant a vàlvules o elements de regulació. 

6.3.2. AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 
 

S’alimentarà amb aigua calenta sanitària només els lavabos. 

6.3.2.1. Connexió de servei d’ACS 
La instal·lació d’aigua calenta sanitària per a l’edifici s’inicia en una derivació de la distribució general 
d’aigua freda, amb clau de tall a fi de poder independitzar la instal·lació en cas d’avaria o necessitat, 
facilitant els treballs de reparació  i manteniment. 
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6.3.2.2. Producció d’ACS 
Degut a l’escassa demanda d’aigua calenta sanitària es generarà i s’acumularà en un escalfador 
elèctric. Aquest segons els càlculs del annex D tindrà una capacitat mínima de 110 litres i una 
potència de 3,2 KW. 
 
S’ha escollit un escalfador elèctric de la casa Junkers model HS 150 - 2E, amb les següents 
característiques: 
 

- Temperatura de subministre: 70ºC 
- Potència 2,2 KW 
- Pressió de servei: 6 bars 

 
 

 
 

6.3.2.3. Distribució de l’ACS 
El material emprat en la xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària serà de les mateixes 
característiques que les descrites en l’apartat d’aigua freda. 
 
La distribució a l’edifici es realitza a partir dels acumuladors paral·lela a la descrita en aigua freda. 
 
A l’interior dels lavabos s’efectuarà una distribució de canonades d’aigua calenta sanitària a partir de 
la vàlvula de pas, paral·lela a la de l’aigua freda, pel fals sostre i amb baixades verticals encastades 
d’alimentació als aparells sanitaris. 
 
En la xarxa de distribució d’aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la 
xarxa d’aigua freda. 

6.3.2.4. Aïllament de canonades d’ACS 
S’aïllaran les canonades dels circuits d’aigua calenta per evitar pèrdues de calor. No s’aïllaran les 
canonades de buit, sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat a l’interior de les centrals 
tècniques. També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d’alimentació als aparells 
sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC corrugat per facilitar la seva lliure dilatació i evitar el 
contacte entre el material d’obra i les canonades. 
 
L’aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de conductivitat tèrmica menor a 0,04 W/m2 i 
de 30 mm de gruix per a diàmetres de canonada de 50 mm o superiors i de 20 mm de gruix per a 
diàmetres de canonada inferiors, amb accessoris aïllats a base del mateix material. 
 
Els dipòsits acumuladors d’aigua calenta sanitària, estaran calorifugats amb escuma de poliuretà 
rígid injectat. 
 
Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de 
colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre 
en els punts de registre, tocant a vàlvules o elements de regulació. 

Fig 6.4. Escalfador aigua calenta 
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6.3.3. APARELLS SANITARIS I AIXETES 

6.3.3.1. Distribució 
Lavabos 
Hi hauran tres lavabos dintre el bar, un per homes, un per dones i un per minusvàlids. El numero 
de sanitaris que ha de tenir el local el determina el real decret 2816/1982 sobre activitats 
recreatives i espectacles, segons aquest RD un local amb 186 persones necessita en els lavabos 
de dones: 

- 3 inodors 
- 2 rentamans 

Segons el RD 2816/1982 en els lavabos dels homes hi ha d’haver els següents sanitaris: 
- 1 inodors 
- 2 urinaris 
- 2 rentamans 

Segons el decret 135/1995 el local necessitarà una cambra higiènica adaptada  per a minusvàlids 
que serà tant per a homes com per a dones i serà independent al lavabo d’homes i dones. Aquest 
lavabo disposarà de: 

- 1 rentamans 
- 1 inodor 

Segons el RD 2816 tots els aparells sanitaris instal·lats hauran de ser de descàrrega automàtica. 
 
Aixetes i preses d’aigua 
S’han col·locat 2 aixetes distribuïdes pel local, una a cada barra per tal de facilitar el treball de 
neteja de les instal·lacions o altres usos que se li puguin donar durant l’espectacle.  
Es col·locaran preses d’aigua en les barres, magatzem, cuina per la connexió d’aparells tipus 
rentaplats i rentagots i altres aparells. Els consums i distribució d’aquestes preses queda relaxat 
en el plànol corresponent de distribució d’aigua.  

6.3.3.2. Característiques dels equips instal·lats 
Rentamans 
Tots els rentamans del bar seran amb obertura automàtica per tal d’estalviar aigua i evitar 
possibles saboteijos. El model és l’Amura de roca. 
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   Fig 6.5. Model de piques i aixetes lavabos 
Inodors 
Els inodors instal·lats seran amb fluxòmetre de descàrrega automàtica per tal d’optimitzar l’espai, 
per simplificar la instal·lació, i per aconseguir que l’aparell sanitari es conservi més net a la vegada 
que s’estalvia aigua. Els inodors seran de la sèrie Meridian de la casa Roca i el fluxor instal·lat 
serà de la sèrie aqualine que té les següents característiques: 

- Necessita una pressió mínima de 1kg/cm2 
- Temps de descàrrega entre 5-15 segons regulable 
- Cabal regulable entre 1 i 1,5 l/s 
 

 
Fig 6.6. Model WC instal·lat 

 
 

El lavabo adaptat estarà dotat de barres de suport. 

 
Fig 6.7. Barres per lavabos minusvàlids 
  
Urinaris 
Tots els urinaris seran amb fluxòmetre per les mateixes raons que les especificades en la part dels 
inodors. 
Els urinaris instal·lats seran tots de la sèrie victoria i portarà instal·lat un fluxòmetre Vortex que té 
les següents característiques: 

- Necessita una pressió mínima de 1kg/cm2 
- Temps de descàrrega entre 6-15 segons regulable 
- Cabal regulable entre 0,3 i 0,65 l/s 
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Fig 6.8. Model de urinari i fluxòmetre de descàrrega automàtica instal·lats 

 
 
Aixetes 
Les 9 aixetes instal·lades serviran per connectar-hi una mànega per rentar el terra o per agafar 
aigua per tal de realitzar les feines de neteja. Per aquest motiu es posaran vàlvules de bola que 
seran capaces de subministrar un cabal de 0,6l/s. 
 

 
Fig 6.9. Model aixetes instal·lades 

 

6.4. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

6.4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ  
 
La instal·lació de sanejament de l’edifici està formada pels següents sistemes: 
 

- Recollida d’aigües pluvials de l’interior de l’edifici. 
- Recollida d’aigües fecals. 

 
El sanejament de les aigües fecals s’ha projectat de la manera convencional, fent servir desguassos, 
baixants, col·lectors penjats i col·lectors soterrats que conduiran les aigües a l’exterior de l’edifici. Un 
cop als extintors de la urbanització, el col·lector general d’aigües fecals es canalitzarà fins el 
col·lector de sanejament municipal. 
 
La xarxa de pluvials estarà formada per la recollida de la superfície de la coberta de la part posterior 
de l’edifici. 
 
Amb objecte d’evitar connexions accidentals a les feines d’execució i en reformes posteriors 
d’aquestes instal·lacions, d’un tipus d’abocador a un sistema que no li correspon, s’han previst 
materials de característiques físiques i color diferent per cada sistema. 
 
A continuació es descriuen cada un dels sistemes previstos. 
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6.4.2. SISTEMA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 
 
Aquesta instal·lació ja és existent a l’edifici no serà modificada. 
 

6.4.3. SISTEMA DE RECOLLIDA D’AIGÜES FECALS  

6.4.3.1. Descripció general  
La instal·lació de sanejament fecal té per objecte l’evacuació i recollida dels aparells sanitaris.  
La instal·lació estarà formada bàsicament per desguassos individuals d’aparells i elements amb 
necessitat d’evacuació, baixants i col·lectors horitzontals d’evacuació general. 
 
Els baixants efectuaran el seu recorregut per patis o forats previstos per arquitectura o junt a pilars i 
elements estructurals pel seu millor suport. 
 
Els baixants i els col·lectors verticals principals es conduiran verticalment pel pati d’instal·lacions, 
fins el terra de planta inferior, on es realitza la recollida horitzontal principal que condueix les aigües 
fecals fins el sanejament exterior del carrer. 
 

6.4.3.2. Xarxa horitzontal 
La xarxa horitzontal d’evacuació general es preveu efectuar-la  enterrada per planta inferior 
evacuant per gravetat la totalitat de les aigües produïdes a l’edifici. 
 
La pendent dels col·lectors, serà com a mínim de l’1% en tot el recorregut dels col·lectors principals, 
amb objecte d’evitar profunditats d’enterrament importants. Pels desguassos i col·lectors secundaris, 
s’utilitzaran pendents no inferiors a l’1,5% amb objecte de millorar i facilitar l’evacuació. 
 
La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte les pendents d’evacuació de manera que 
la velocitat de l’aigua no sigui inferior de 0,3 m/s (per evitar que es dipositin materials a la 
canalització) i no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluït a altes 
velocitats). 
 
El sistema utilitzat per la xarxa de claveguerons enterrada serà mitjançant arquetes o pous i 
col·lectors conduits fins els exteriors de l’edifici. 
El recorregut dels col·lectors generals enterrats, s’ha previst per passadissos, patis i zones on el 
registre de la xarxa resulti més fàcil. També s’ha tingut en compte el traçat de la xarxa la situació de 
sabates i elements estructurals de la fonamentació de cada zona, amb objecte d’evitar creus i 
interferències amb l’obra. 
 
Es col·locaran arquetes o pous de registre, bàsicament amb l’objectiu de disposar de diferents punts 
d’accés i registre de la xarxa. Aquests elements de registre s’han previst en zones on el seu accés 
resulti senzill i no dificulti el funcionament de l’edifici.  
Les arquetes seran construïdes d’obra,  i els pous seran del tipus prefabricats, i tant uns o els altres 
seran d’una profunditat variable a la trobada de cada col·lector degut a la pendent que porten 
aquests. 
 
A partir del pou general de sortida, el col·lector d’aigües fecals i el de pluvials es conduirà a l’exterior 
fins el punt de connexió amb la xarxa de clavegueram municipal. 
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6.4.3.3.  Materials emprats 
El material emprat pels desguassos, baixants, desplaçaments i col·lectors penjats de la xarxa de 
sanejament d’aigües fecals serà el tub de PVC segons norma UNE-EN 1329-1 Tipus B o BD pels 
trams enterrats per evacuació d’aigües residuals a baixa i alta temperatura, amb accessoris d’unió  
encolats del mateix material. 
 
Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per evitar la transmissió 
d’olors des de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. 
 
En la sala 1 s’ha previst instal·lar boneres sifòniques per la recollida d’aigües, en cas d’emergència, 
pel fet d’estar sota rasant. Les boneres seran d’acer inoxidable o altre material resistent. El diàmetre 
d’evacuació mínim d’aquests elements serà de 110 mm. 
 
La xarxa enterrada de sanejament principal es realitzarà amb canonada de PVC per execució 
enterrada segons normes UNE-EN 1295 y UNE-EN 1852 / UNE-EN 1401-1:1998 amb accessoris 
d’unió del mateix material mitjançant junta elàstica amb espessor mínim de paret SDR29 i rigidesa 
anular nominal SN8. Aquest material permet profunditats d’enterrament importants i sobrecàrregues 
de pes per tràfic rodat per la seva elevada resistència l’aixafament i a les deformacions. 
 
Els pous de registre seran de diàmetre 600 mm. Les tapes de registre seran de fosa estanques. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            

Pág.47 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

6.5. INSTAL·LACIÓ DE SO 

6.5.1. Introducció 
Per aconseguir una correcte qualitat del so el més important és aconseguir una harmonia entre el 
disseny arquitectònic de la sala i l’equip de so. 
La missió del disseny arquitectònic es aconseguir un confort acústic a partir d’evitar apareguin 
ones estacionaries, ni de baixes freqüències ni d’altes freqüències. Per eliminar aquest tipus 
d’ones el mes important és eliminar les reflexions del so que es produeixen en els tancaments i es 
pot aconseguir a partir de materials absorbents o difusors. Els materials absorbents eliminaran el 
camp reverbant de la sala per tal de disminuir la pressió sonora interior, molt important per aïllar el 
local correctament i els difusors són el mètode més adequat per aportar una gran quantitat de 
reflexions secundaries sense disminuir la pressió acústica d’un local, interessants per locals amb 
poca potència de so, però en el nostre cas no ens interessen per aquest fet sinó perquè l’ús de 
difusors provoca un so mes net, més precís i més real, per això tot i no ser convenients pel fet que 
ens augmenten el nivell de so interior del local és important que també que es tinguin presents, tal 
i com s’ha indicat en el condicionament acústic del local. El problema dels difusors i materials 
absorbents és que tenen molt bones propietats alhora d’eliminar freqüències altes, al ser menors 
les seves longituds d’ones, però tenen problemes per eliminar l’aparició d’ones estacionaries de 
baixes freqüències, que es poden reduir a partir d’una bona distribució dels altaveus juntament 
amb la correcta col·locació de materials difusors o absorbents. En aquesta instal·lació de so es 
procurarà aconseguir un disseny correcte per eliminar les ones de baixes freqüències  col·locant 
els altaveus de la millor manera possible. L’eliminació de les ones de mitges i altes freqüències 
s’estudiaran en el condicionament acústic  del local, dintre els aïllaments. 
 
L’equip de so és un conjunt d’aparells destinats a reproduir sons musicals i la qualitat d’aquests 
sons depenen directament de l’equip utilitzat i de la sala en que es reprodueixen els sons, tal i com 
s’ha comentat. És molt important dimensionar correctament l’equip de so i els diferents elements 
que el component per obtenir el nivell de so desitjat i per poder dimensionar correctament la xarxa 
elèctrica que l’alimenta. L’equip de so està compost bàsicament per tres tipus d’aparells, els 
captadors de senyal, els amplificadors i els reproductors (altaveus). També hi hauran altres 
elements que es posaran per obtenir un millor resultat de la instal·lació. 
Els equips captadors de senyal i de tractament d’aquesta estaran ubicats en la cabina del DJ i els 
equips reproductors estaran distribuïts per la sala. 
La cabina del DJ és el lloc dels bars i discoteques on  el DJ fa les mescles de les cançons mentre 
la gent balla. Tindrà un vidre que donarà a la pista de ball i estarà 1m per sobre el nivell de la 
pista, però comunicada directament amb aquesta perquè la gent pugui demanar-li cançons. La 
cabina del DJ disposarà de plats de mescles, taula de mescles, control de llums, altaveus per 
escoltar millor el que s’està escoltant a la pista i l’amplificador, que estarà darrere seu, ja que és 
com un armari gran, degut a la gran potència que haurà d’enviar als bafles de la pista de ball. 

6.5.2. Equips captadors de senyal 
Els equips captadors de senyal es dissenyaran independentment de la mida del local o del nivell 
acústic que es vol obtenir i només s’escolliran en funció del tipus de so que volem reproduir i els 
efectes que aquest se li vulguin donar. Al tractar-se d’un bar musical interessarà poder mesclar 
temes musicals i controlar les diferents característiques sonores de les cançons per tal d’obtenir 
bones mescles i una correcte qualitat musical. El senyal de so es captarà de discs de vinil i CD’s i 
serà captat per plats que fan la funció d’un tocadiscs i lectors de CD’s que aniran units a l’equip de 
so. Els plats utilitzaran un motor elèctric  per produir el moviment del plat, i a partir d’una agulla es 
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captaran els senyals provinents de les rugositats del disc per reproduir un so estereofònic. En el 
cas dels lectors de CD funcionen amb un raig que no entra en contacte amb el disc i funciona 
segons el rebot d’aquest raig. 
En el bar hi hauran 2 cabines de DJ., una per la sala inferior i una per la resta de zones. 
Els equips captadors de senyal seran semblants, però diferenciats pel tipus de música a reproduir 
i la qualitat. L’amplificació i la reproducció del so ja dependrà de les característiques 
arquitectòniques de cada sala i la potència màxima que es vol aconseguir.  
Així en la cabina del DJ de la sala 1 els equips captadors de senyal estaran formats per 2 plats i 
dos lectors de CD’s que enviaran el so cap un mesclador que serà l’encarregat de mesclar la 
música dels plats i donar-li els efectes que el DJ cregui convenient. Degut a l’evolució que hi ha 
hagut en el camp de l’electrònica  i noves tendències dels DJ també s’instal·larà un ordinador en la 
cabina per si es vol reproduir música en mp3. 
 
Els plats escollits són uns Technics SL-1210M5GE i els lectors de CD’s són uns Pioneer CDJ-
1000 MK3 de gran qualitat. Les característiques de ambdós aparells es poden consultar en l’annex 
de catàlegs.  

 
Fig 6.10.  Equips captadors de senyal 

 
Degut que hi hauran 2 plats i 2 lectors de CD’s la taula de mescles necessitarà una entrada de 4 
vies més micròfon i es tindrà present que porti els següents extres per facilitar la feina del DJ.: 

- Controls de guanys greus-mitjos-aguts (equalitzador) 
- Indicadors de beat (quan sonen greus o subwoofer) 
- Contadors de BPM (indica la velocitat en bombos per minut va la cançó) 
- Samplers (ofereixen possibilitats creatives al poder gravar petits fragments i després 

reproduir-los quan es vulgui) 
 
Per tot això la taula de mescles escollida és una Allen & Heath Xone:92 de 6 canals. 
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La taula de mescles té les següents característiques: 

- 6 canals entrada 
- 2 entrades micro 
- Auto comptador BPM 
- Efectes BEAT 
- Sortida auriculars mono-stereo 
- Cross fader 
- TRIM(controls independents per 

canal) 
- Equalitzador entrada 3 talls 
- Sortida màster 
- Greus - 2 mitjos - aguts per canal 
- Resposta de freqüències 20Hz-

20Hz 

- Dimensions 320x87x360mm 
- Pes 6kg 

En moltes ocasions és necessari un equalitzador per tal de filtrar (alterar) les diferents freqüències 
de la senyal, i per personalitzar la senyal compensant-la, ajustar-la o millorar el so segons gustos. 
Hi ha diferents tipus d’equalitzadors, des del més senzill que actua 2 bandes fins a equalitzadors 
que poden actuar sobre vàries bandes de freqüències. La taula de so ja actua sobre algunes 
freqüències, però a més es posarà un equalitzador que serà l’últim aparell que actuarà sobre la 
senyal acústica abans de ser amplificada. L’equalitzador escollit és un Numark modelEX 1500  
que té les següents característiques: 
 

- Estereo 15+15 bandes 
- 2/3 octava per canal 
- Ajustable +12dB a 12dB 
- Respostes per freqüència 20HHZ-20KHz 
- Nivell de sortida 17.5db(6v) 
- Tamany 483mm ample/44mm alt/ 200mmm fondo 
-  

 
Fig 6.12. Equalitzador escollit 

 
Per tant un cop el so hagi passat per la taula de mescles i l’equalitzador aquest anirà cap a 
l’amplificador les característiques del qual es descriuran a continuació. 

6.5.3. Amplificació 
 

-Elecció del tipus d’amplificació 
Per amplificar la senyal es tenen dues opcions, una és utilitzar amplificadors amb altaveus 
passius(no actuen sobre la senyal que els hi arriba, només la transformen amb pressió sonora) i 
l’altre opció és utilitzar altaveus actius que estan auto amplificats i que per tant no necessiten 
amplificador en l’equip de so i també tenen filtres per tal de separar la senyal en freqüències, en 

 Fig 6.11. Taula de mescles escollida 
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funció dels altaveus que tingui el bafle. El problema dels altaveus actius és que el seu cost és 
superior als passius ja que porten incorporat un amplificador que alhora també els fa ser més 
delicats. Tenint l’amplificació centralitzada s’aconsegueix una qualitat de so superior ja que a tots 
els altaveus els hi arriba exactament la mateixa senyal. Per tot això i per tal de tenir tots els equips 
de tractament de la senyal en un mateix lloc i així simplificar la instal·lació s’ha escollit fer 
l’amplificació amb altaveus passius que rebran la senyal dels amplificadors.  
 
Un aspecte important alhora de dissenyar l’amplificació idònia és que les persones escolten dB de 
pressió sonora i no pas watts de so i que per tant serà important generar aquests dB amb el 
màxim rendiment de watts. Aquest aspecte és important ja que al doblar la potència que rep un 
altaveu no es doblen els dB que envia l’equip ja que els dB tenen forma logarítmica. 
També cal tenir en compte que els amplificadors només generen un voltatge a la sortida i 
entreguen corrent en funció de la càrrega existent, així tenint present que els altaveus tenen una 
impedància que varia en funció de la freqüència, els amplificadors donaran més watts quan menor 
sigui la impedància. Aquests aspectes es poden veure millor en la següent taula: 

 
Taula 6.13. Equibalència Potència-Decibels 

 
En aquesta taula es pot veure que passar de 128W a 1024W suposa 9dBs, degut a la corba 
logarítmica dels dB, mentre que el preu de la etapa no respon al augment de SPL(nivell de pressió 
sonora que pot donar un altaveu a 1m) exigit, ja que aquest augment tant petit de pressió sonora 
en dB representa un cost molt important entre un amplificador i l’altre. Pitjor és comparar entre 123 
i 126dB, ja que per aconseguir aquest valor s’han d’invertir 2048 watts per produir un simple 
augment de 6dBs. Per tant el millor és utilitzar un altaveu més eficient o utilitzar potències més 
petites amb més altaveus i més amplificadors que poden donar el mateix nivell sonor a la sala 
amb menys cost. 
 
Per tant per generar nivells de pressió sonora elevats s’ha d’elevar la potència però tenint present 
que és millor varis equips petits que un de gran, ja que pràcticament aconseguirem el mateix 
efecte. 
 
Per amplificar una senyal hi han múltiples opcions, tal i com s’ha comentat serà millor disposar de 
varis equips petits que no pas un de gran i aquest sistema s’anomena multi amplificació que 
també permet que el fallo d’un equip pràcticament no es noti en la sala, si hi ha varis equips. Per 
multi amplificar es pot actuar sobre canals o sobre freqüències, sent la millor opció la d’actuar 
sobre freqüències ja que s’obté una millor qualitat del so ja que s’eviten errors, sorolls i distorsions 
entre rangs de freqüències i sobretot la millora dels resultat obtinguts pels altaveus ja que a cada 
altaveu se li envien les freqüències per les que ha estat dissenyat. Altres guanys importants per 
equips multi amplificats són: 
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- Aprofiten millor la potència ja que cada amplificador actua sobre un rang de potències en 
concret ja que no totes les freqüències tenen la mateixa potència, les potències màximes 
sorgeixen als 400Hz. 

- Augmenten la eficiència dels altaveus ja que a cada altaveu li arriba el seu rang de 
potències concret que fa millorar el rendiment d’aquest. 

- Més precisió ja que al filtrar la senyal sense abans d’amplificar-la fa que sigui més precisa 
 
S’ha escollit fer una biamplificació sobre freqüències que a l’utilitzar altaveus passius permetrà 
utilitzar amplificadors especialitzats per cada ús, tals com un gran amplificador a transistors per els 
altaveus de baixes freqüències i un amplificador d’alta qualitat però  baixa potència per les altes 
freqüències que fa augmentar la qualitat de l’equip de so. 
 
L’equip encarregat de separar la senyal en diferents freqüències dintre l’equip de so és el 
Crossover que actua com a filtre separant freqüències perquè posteriorment siguin enviades als 
amplificadors de greus o mitjos-aguts, en cas de la biamplificació, i cadascun d’aquets només 
amplifiqui un rang de senyals obtenint un rendiment més elevat de la instal·lació. 
 
El Crossover escollit és el JBSsystem XO 210  
 

 
Fig 6.14. Crossover instal·lat 

 
Les característiques d’aquest Crossover són les següents: 

- 2 vies estèreo/3 vies mono 
- selecció de freqüències entre 45Hz i 96000Hz 
- Filtre Linkwitz 
- Dimensions 183 x 44  x 136 mm 

 
 

 
Fig 6.15. Esquema de instal·lació de so biamplificada 

 



 

            

Pág.52 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

Dins de l'amplificador hi ha dos parts molt diferenciades, una és el pre-amplicador o previ, que 
s'encarrega de tractar el senyal per eliminar sorolls i distorsions, i adequar-la al rang de 
freqüències audible. L'altra part és l'amplificador pròpiament dit, que s'encarrega d'augmentar la 
potència, és a dir, amplifica el senyal que prové del previ però només en intensitat, sense canviar-
ne la forma. Després de sortir de l'amplificador el senyal passa directament als altaveus. 
 
- Potència d’amplificació 
La potencia de l’etapa ha d’anar amb consonància amb la sala a sonoritzar. Tot altaveu té una 
sensibilitat mesurada amb dB/w/m i indica els dB que ofereix atacat per una senyal de 1watt a 8 
ohms mesurat a una distancia de 1m, normalment entre 86 i 94dB. Tenint present que s’escolten 
dB de pressió sonora i no watts, el nivell de so que desitjat a la sala haurà ha d’estar pròxim a 90-
100dB.  
Dissenyar exactament l’equip necessari per obtenir aquesta pressió sonora a la sala és complicat 
ja que depèn de molts factors, com les dimensions de la sala, el tipus d’altaveus que s’utilitzaran, 
l’amplificador, etc...per obtenir un resultat exacte caldria fer un estudi a partir de programes per tal 
de determinar amb exactitud els watts necessaris per obtenir aquesta pressió sonora.  
 
Degut a la impossibilitat d’utilitzar aquests programes en aquest projecte, s’han predimensionat les 
potències de les sales seguint les indicacions de un professional de so i per semblança amb altres 
sales que s’han visitat de les mateixes dimensions.  
 
Així tenint present que la sala 1 té una superfície de 100m2 uns 2000W de mitjos-aguts i uns 
3000W de greus. En aquesta sala predomina la potència de greus ja que la música prevista és de 
tipus electrònic on és molt important el boom-boom que marca el ritme. 
Les sales 2 i 3, que utilitzaran els mateixos captadors de senyal, s’escoltarà una musica més 
plana, on al contrari de la sala 1 no serà necessari accentuar la potència de baixos. Per altra 
banda no es volen aconseguir potències sonores tant elevades pel fet d’estar en una zona més 
sensible a emetre contaminació acústica fora del local i perquè són sales on predomina la zona de 
públic assegut i els ha de permetre conversar. Així la potència de la sala 2 serà de 1000W i la de 
la sala 3 de 700W. Aquí tal i com s’ha comentat no es diferencia de greus, mitjos i aguts ja que 
aquestes potències s’aconseguiran mitjançant altaveus multifrequència. 
 
L’amplificador donarà la potència en watts, que connectat a uns altaveus amb sensibilitat e 
impedància determinades es convertiran en dB de pressió sonora, però com que els amplificadors 
tenen molts paràmetres comercials per vendre s’escolliran amb la mesura de watts RMS o 
continus que és la potència màxima capaç d’entregar de forma continuada que té un amplificador 
en funció de la impedància de l’altaveu. 
  
Sovint la potència que subministren els amplificadors als altaveus s’interpreta com un sinònim de 
qualitat i no sol ser així ja que la potència no és en absolut un indicador de qualitat, és més, a 
partir de certa potència és més complicat fer etapes de potència de qualitat.  
 
Tal com s’ha esmentat anteriorment en la sala 1 s’ha optat per fer un sistema biamplifiacat que 
dividirà la senyal en dos rangs de freqüències, la de greus i la d’aguts-mitjos que seran enviades 
als altaveus corresponents. Els altaveus de mitjos aguts tindran un filtre per separar els aguts cap 
al tweeter, els mitjos cap a l’altaveu de mitjos i els greus cap al subwoofer. A partir de cada senyal 
es posaran els amplificadors que calguin per assolir la potència d’amplificació requerida. 
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En resum les potències amplificades seran les següents: 
- Sala 1 

o 3000 W de greus 
o 2000 W de mitjos - aguts 

- Sala 2 
o 1000 W totals 

- Sala 3 
o 700 W totals 

 
- Tipus d’amplificadors 
Hi ha 5 classes de maneres d’amplificar per àudio: A, B, AB, súper A i D.  

- La classe A és molt apreciada, consumeix molta energia (més watts, ja que sempre està 
consumint al màxim) sol oferir menys potència de sortida(ja que només aprofita el 20% 
d’energia) dissipa molta calor, però el seu so és el més precís i musical, degut a que  el 
mateix circuit amplifica tot el cicle d’ona, per el que la distorsió de creuament és nul·la i 
ofereix menys distorsió harmònica (THD) . 

- La classe B, molt extensa en alta fidelitat, consumeix menys( només consumeix la etapa 
de potència si hi ha senyal d’àudio, augmentant el consum quant major és el senyal), 
ofereix més potència(rendiment d’energia sobre el 50%) però coloreja més (so menys pur a 
l’utilitzar dos circuits d’amplificació, cada un per un semicercle d’ona, i en el punt d’unió 
dels dos semicicles es produeixen interferències que provoquen distorsió de creuament, i 
augmenten la distorsió harmònica). 

- En el terme mig trobem hi ha la classe AB, consum mig ( es comporta a mig camí entre la 
classe A i B, la senyal s’amplifica per dos circuits com la classe B, però cada un amplifica 
més de 180º d’ona i menys de 360º) puresa a baixa potència de la classe A i força a alta 
potència de la classe B. 

- La classe Super A s’aplica exclusivament a aparells de referència, amb preus elevats i 
millora l’aprofitament d’energia de la classe A bàsicament. 

- La classe D aprofita un 90% de l’energia entrant, però ofereix molta distorsió per elevades 
freqüències per això es sol utilitzar amb filtres passabaixes aplicats en subwoofer, on 
ofereixen potències superiors a 500W sense gairebé dissipar calor i oferint poca distorsió. 

 
Per això per l’amplificador de baixos es podria utilitzar un classe D i pel de mitjos-aguts un classe 
AB. 
Per tal d’escollir els amplificadors també s’ha tingut present que al caure la impedància de 
l’altaveu connectat a segons quines freqüències, els requeriments d’energia per l’altaveu són 
majors. En teoria, al dividir  per dos la impedància a la sortida de l’amplificador, la potència 
requerida es multiplica per dos, però això depèn de la capacitat per entrega de corrent de la font 
de l’amplificador, la proporció per una bona font és a partir del 70-80% més de la seva potència 
RMS al dividir per dos la impedància, amb 70W RMS a 8 ohms haurien d’entregar 120W a 4ohms. 
Si la font no està ben dimensionada (transformadors d’alta corrent) pot passar que al decaure la 
impedància els requeriments de potència per l’altaveu superin el que pot entregar l’amplificador, 
activant circuits de protecció del mateix. 
 
- Elecció amplificadors 
Per escollir els amplificadors més adequats en cada cas primer farà falta conèixer quins bafles es 
munten a la sala ja que la potència que donen els amplificadors depèn de la resistència que tenen 
els altaveus. Per això abans d’escollir els amplificadors s’escolliran els altaveus i amb aquests 
s’escollirà l’amplificador que s’ajusti més als seus requeriments. A partir d’aquí s’hauran de posar 
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els altaveus que es necessitin fins assolir la potència d’amplificació desitjada, que és la potència 
amb la que es basa el disseny i no pas la potència dels altaveus. Aquesta elecció es farà en 
l’apartat posterior. 
 
Els amplificadors utilitzats en la instal·lació de so són els següents: 
-Per les sales 2 i 3, s’utilitzaran 4 Amplificadors de la casa BOSE PRO model  ENTERO 4200. 
S’han escollit aquests amplificadors ja que són del la mateixa cas que els altaveus escollits que es 
poden veure en l’apartat següent. 
 
Cada amplificador té quatre sortides, i per tant en total es tindran 16 sortides. Per tant, quedaran 2 
sortides lliures ja que hi hauran 6 altaveus a la sala 3 i 8 a la sala 2. 
 

 
Fig 6.16. Amplificador sales 2 i 3 de la casa BOSE 

 

 

Les característiques generals del amplificador són les següents: 
- Potència 4 x 200W a 8 Ohm o 4 x 310 W a 4 Ohm 
- Dimensions 483 x88 x 454 mm 
- Pes 20 Kg. 

 
- Per la sala 1 s’utilitzaran 3 amplificadors de la casa American Àudio model V4001.  
 

Aquest amplificador és idoni per aquesta sala ja 
que 1 d’ells es destinarà a els 2 subwoofers i els 
altres dos a els 4 altaveus de mitjos. Això és 
gràcies a que aquest amplificador dona 2 sortides 
de 1530 W a 2 Ohms o 2 sortides de 660 W a 8 
Ohms. 
 
 Les principals característiques del aparell son: 

- Dimensions 88 x 482 x 412 
- Pes 21,5 Kg 
- Potències RMS 1090Wx2 a 4 Ohms, 

660Wx2 a 8 Ohms. 1530Wx2 a 2 Ohms 
 

 
- Resum de la potència amplificada 
Un cop ja es coneixen els equips amplificadors utilitzats la potència amplificada a cada sala 
quedarà de la següent manera: 

- Sala 1 
o 3060 w de greus 
o 2640 w de mitjos-aguts 

- Sala 2 i 3 
o 3200 w total 

Fig 6.17. Amplidicadors de la sala 1 de la casa 

American Audio 
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Aquesta amplificació ens suposarà un consum elèctric de 11400 watts elèctrics per la sala 1 i 6400 
watts per la sala 2 i 3 ja que els amplificadors necessiten que els hi arribi una potència elèctrica 
aproximada el doble de gran de la que amplifiquen ja que tenen un rendiment del 65% de l’energia 
que reben i el 15% restant  de l’energia elèctrica s’utilitza per compensar les oscil·lacions de 
consum que es produeixen al variar la impedància dels altaveus amb la freqüència. 
 
- Cables d’alimentació 
Els cables d’alimentació s’enllaçaran formant trenes des de la base dels cables de l’aparell fins els 
endolls, això farà que la senyal d’alimentació de corrent a cada aparell arribi molt més neta, al fer 
de filtre de xarxa, incloent una millora del so. 

6.5.4. Equips reproductors 
 
- Característiques altaveus 
- Potència 
Hi ha molta varietat de termes per definir la potència que aguanta un altaveu com la potència de 
pic, RMS, mitja, continua o de programa. 
- La potència mitja o RMS és la potència mitja que utilitza el voltatge mig pel seu càlcul. També és 
la potència màxima, en règim continu, que pot suportar l’altaveu abans de deteriorar-se. 
- La potència de programa no té massa significat, per molts fabricants és el doble de la potència 
mitja i per altres té petites diferències. La potència de l’amplificador com a molt pot ser igual a la 
de programa però és recomanable que sigui inferior. 
- Potència de pic correspon a una potència en base a voltatges de pic que és aproximadament la 
potència mitja multiplicada per 4. 
 

 
 

Fig 6.18. Gràfic localització potència de pic i RMS 
 
- Impedància 
La impedància(resistència d’un element al pas de corrent altern) d’un altaveu varia amb la 
freqüència per això els fabricants utilitzen la impedància nominal de l’altaveu per donar valors de 
potència que aquest pot donar. 
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- Directivitat 
Indica la direcció del so de sortida de l’altaveu que pot ser omnidireccional, bidireccional o 
cardioide. 

 
Fig 6.19. Tipus de direccionalitat de altaveus 

 
Tipus altaveus: 

- tweeter: altaveu de menors dimensions que està especialitzat en altes freqüències(4-
20KHz) 

- Mitjos: altaveu entremig especialitzat en freqüències mitges(400 a 4000Hz 
- Woofer: altaveu de majors dimensions especialitzat en baixes freqüències (30 a 400Hz) 

 
Relació amplificador-altaveus 
La relació entre amplificador - altaveu pot variar molt, depèn del tipus d’altaveus utilitzats i el tipus 
d’amplificador però en general s’ha d’elegir un amplificador que tingui una potència de sortida igual 
o per sobre de la potència RMS de l’altaveu. Això és degut a que l’amplificador només entrega la 
potència especificada amb senyal sinodal i entrega molta menys potència per una senyal real amb 
dinàmica. Per això es recomana que els amplificadors entreguin un 50% més de potència RMS 
que l’altaveu. Ja que si utilitzem un amplificador petit no obtindrem el nivell suficient, així que 
tendirem a saturar el amplificador i amb això posarem amb perill la integritat de l’altaveu. El 
problema de dimensionar amb més potència a l’amplificador que a l’altaveu és que si no es 
controla bé el nivell d’amplificació es poden cremar els altaveus. Un altre aspecte a tenir en 
compte amb la potència dels altaveus és que els Watts màxims que suporta siguin al menys el 
50% majors que la potència RMS de la sortida de l’amplificador, per evitar distorsions al portar-los 
al límit o inclús danyar-los, tenint present a més que l’amplificador ofereix més potència quant 
menys impedància de càrrega té l’altaveu( oferirà més watts amb altaveus de 4 ohms que de 8 
ohms) i que la impedància d’un altaveu varia amb la freqüència. 
 
Degut a aquests aspectes el que es farà és que la potència que doni l’amplificador en RMS amb la 
impedància de l’altaveu sigui igual a la potència RMS de l’altaveu ja que el nivell de so requerit 
està sobre - dimensionat i ens permetrà que els equips no hagin de treballar al 100% de les seves 
possibilitats. Aquesta potència calculada no serà exacta ja que la impedància de l’altaveu varia 
amb la freqüència i la potència de l’amplificador varia amb la impedància. 
Encara que els watts són importants, atenent a la qualitat del so també s’ha de tenir present a 
paràmetres com la resposta a la freqüència. 
Sensibilitat, per un bon altaveu ha d’estar per sobre dels 85dB/W/m. Una sensibilitat baixa dels 
altaveus  precisarà una major potència d’amplificació per excitar els  transductors, i una sensibilitat 
major pot ocasionar distorsions en la resposta de l’altaveu. 
Com que la instal·lació de l’equip de so es fa a partir d’una biamplificació ens permetrà que els 
altaveus ens ofereixin sons més nets  ja que cada transductor s’alimentarà amb una senyal 
independent.  
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Per escollir els altaveus haurem de separar-los entre els de mitjos-aguts i els altaveus de greus o 
també anomenats subwoofers. 
Com que la potència dels altaveus ha de ser igual que la sortida de l’amplificador o més petita 
necessitarem aproximadament les següents potències d’altaveus: 
 
- Altaveus escollits 
Per tal d’aconseguir un òptim rendiment dels equips i la millor unió possible entre ells s’escolliran 
els diferents altaveus i amplificadors de la mateixa casa en cada sala ja que normalment estan 
dissenyats per treballar junts. 
- Sala 1 
Altaveus aguts- mitjos: 

 
 

Fig 6.20. Altaveu escollit per sala 1de la casa FU;KTIO;-O;E 
 
Principals característiques: 
 

- Dimensions 920 x 522 x 445 mm 
- Pes 42 Kg 
- Potències per cada disc de membrana: 

 

 
 

Taula 6.21. Potència desgloçada de l'altaveu escollit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            

Pág.58 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

 
Subwoofers: 

 

 
Fig 6.22. Subwoofer escollit per la sala 1 de la casa FU;KITO;-O;E 

 
Principals característiques: 

- Dimensions 1600 x 580 x 850 mm 
- Pes 130 Kg 
- Potència 1500 W a 2 Ohms 

 
Sala 2 i 3 
Els altaveus d’aquestes sales seran de dimensions més reduïdes, n’hi haurà més quantitat i faran 
la funció de reproduir tant les freqüències agudes-mitjes com les baixes o greus. 
 
 
 
 

Característiques principals:  
- Dimensions: 590 x 210 x 180 mm 
- Pes 7 Kg 
- Potència 120W a 8 Ohm 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 6.23. Altaveus escollit per les sales 2 i 3 de la casa BOSE 
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- Col·locació altaveus 
Hi ha molts factors que influeixen en la col·locació dels altaveus a la sala, com la connexió entre 
amplificador i altaveus, la dispersió horitzontal i vertical dels altaveus., etc...Les freqüències que 
més afecten a la col·locació dels altaveus són les de baixa i és important que no ens generin 
distorsió ja que els materials absorbents solen tenir un bon coeficient d’absorció d’altes 
freqüències però no de baixes. 
 
Així els altaveus de mitges i altes freqüències on donen el millor resultat és penjats en suports, 
lluny de les parets i que apuntin cap a l’àrea que hi hagi el públic. Els altaveus de grans 
dimensions no donen tants problemes de ressonància com els de petites dimensions però tot i així 
és recomanable situar-los lluny de les parets.  
 
Els altaveus d’aguts (tweeter) hauran de situar-se a una altura pròxima a l’altura de les orelles dels 
ocupants de la sala ja que les freqüències més altes són les més directes i si els situem fora de la 
zona d’audició rebrem el so limitant la resposta original.  
 
Per tant tots els altaveus aniran penjats a uns 2,5 metres del terra a excepció del subwoofers de la 
sala 1 que aniran recolzats a terra sobre una petita bancada. 
 
Per totes aquestes raons s’han situat els altaveus tal i com es pot veure en els plànols. 

6.5.5. Cablejat 
S’haurà de tenir present la polaritat dels altaveus i que les longituds dels cables siguin exactament 
iguals des de la sortida de l’amplificador fins l’altaveu dret i fins l’altaveu esquerra, si fossin 
diferents la carga que rebrà un canal serà diferent a la que rebrà l’altre. 
 
Tot circuit elèctric genera un camp electromagnètic que pot pertorbar la senyal d’àudio directa o 
indirectament (magnetitzant elements metàl·lics com connectors, cables, caps de lectura, etc...Hi 
han elements que absorbeixen aquesta càrrega magnètica quan es produeix com des-
magnetitzadors de circuits. Per això el cablejat des de l’amplificador als altaveus haurà de ser de 
qualitat( coure d’alta puresa lliure d’al·lògens, bona secció,...) el més curt possible i d’igual longitud 
des de l’amplificador fins els altaveus. Aquests cables travessaran una ferrita que se li afegirà per 
eliminar interferències electromagnètiques i de radiofreqüència( fa de filtre, quan més llarga sigui 
la ferrita més efecte tindrà) i terminals els extrems. 
 
També es substituirà el cable de xarxa elèctrica de sèrie de l’amplificador per models amb filtres 
(apantallats o de ferritas) per eliminar paràsits que interfereixen en la corrent, s’ha de tenir en 
compte que el so final prové de l’energia elèctrica que alimenta l’aparell, per tant aquesta també 
s’haurà de cuidar.  
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6.5.6. Esquemes de la instal·lació so 
 
INSATAL·ACIÓ SO SALA 1

amplificador American Audio          
model V4001

plat 1

plat 2
taula de 
mescles

equalitzador crossover amplificador American Audio          
model V4001

plat 3

amplificador American Audio          
model V4001

Altaveu FUNKTION-ONE 
Model  RESOLUTION 2

Altaveu FUNKTION-ONE 
Model  RESOLUTION 2

Altaveu FUNKTION-ONE 
Model  RESOLUTION 2

Altaveu FUNKTION-ONE 
Model  RESOLUTION 2

Subwoofer de la casa 
FUNKTION-ONE Model F-221

Subwoofer de la casa 
FUNKTION-ONE Model F-221  

Esquema 6.24. Instal·lació so sala 1 
 
 
 
 
RESUM INSTAL·LACIÓ SO SALA 2 I 3

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W
amplificador BOSE          

model ENTERO 4200

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W
amplificador BOSE          

model ENTERO 4200

plat 1 altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W
plat 2 taula de mescles equalitzador crossover

altaveu BOSE 120 W

plat 3 altaveu BOSE 120 W
amplificador BOSE          

model ENTERO 4200

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W

altaveu BOSE 120 W
amplificador BOSE          

model ENTERO 4200

Sortida de reserva

Sortida de reserva  
Esquema 6.25. Instal·lació de so lases 2 i 3 
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6.6. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

6.6.1. Introducció 
La instal·lació de il·luminació del local es separarà en diferents apartats en funció de l’ús que tingui 

dins el local, així es diferencien la il·luminació d’emergència, la il·luminació bàsica del local i la 

il·luminació destinada a donar efectes decoratius a la sala i ambientar-la.  

6.6.2. Normativa aplicable 

El local haurà de complir amb les exigències d’enllumenat que marca el CTE (SU 4) i el RD 

2816/1982 d’activitats de pública concurrència. També es tindrà present el  Reial decret 486/1997 

que especifica els requeriments que ha de complir un local de treball. 

6.6.3. Nivells d’il·luminació aplicats 
D’acord amb les normatives aplicables a aquest local els càlculs realitzats efectuats amb el 

programa de càlcul d’il·luminació Dialux són els següents: 

 

Les Sales 1, 2 i 3 s’han calculat amb dos supòsits de funcionament; els funcionament durant 

l’activitat de ball, en la qual es funcionarà amb baix nivell d’il·luminació basat amb les lluminàries 

d’ambientació i les de senyalització simultàniament, on l’objectiu serà aconseguir un mínim 5 lux a 

2 m d’alçada i durant l’activitat normal on el mínim serà de 50 lux en totes les zones excepte les 

escales que el mínim serà de 75 lux. En ambdós supòsits s’evitarà crear zones de penombra 

absoluta. 

 

La resta de zones s’han calculat només amb un funcionament normal, buscant una il·luminació per 

tal de desenvolupar l’activitat de l’estança amb comoditat i seguretat, sempre complint amb la 

normativa i on els valors de il·luminació mitjana són: 

 

- Cuina i Magatzem: 250 lux 

- Vestíbul entrada: 250 lux 

- Venta d’entrades: 200 lux 

- Lavabos homes, dones i minusvàlids: 100 lux 

- Passadís d’evacuació 250 lux 
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6.6.4. Il·luminació emergència i senyalització 
L’enllumenat de senyalització serà el que estarà encès durant l’espectacle i l’enllumenat 

d’emergència s’engegarà automàticament quan marxi la llum del local i haurà de garantir la llum 

suficient per fer sortir el públic.  

 

Enllumenat emergència 

El local disposarà d’enllumenat d’emergència ja que hi ha mes de 100 persones i sobretot haurà 

de facilitar l’evacuació del local, posant especial atenció en il·luminar totes les escales, 

passadissos i sota cada porta de sortida. 

També hi  haurà d’haver llum d’emergència en els locals de risc especial, lavabos, els locals on hi 

hagin els equips generals de les instal·lacions de protecció i els quadres de distribució de la 

instal·lacions d’enllumenat abans citades. 

S’han col·locat llums sota de cada porta dels diferents locals, de manera que tothom pugui tenir-

les de referència a l’hora de l’evacuació, aquestes llums també condueixen a la sortida 

d’emergència. Les llums sempre aniran col·locades a la part interior de la sala, ja que així 

condueixen a la sortida. 

L’enllumenat d’emergència estarà format per lluminàries que porten incorporada una bateria 

interior amb una autonomia mínima de 1 hora. Aquestes lluminàries seran de la  casa Sagelux 

model rectangular ja que cobreixen superfícies més grans. 

 

Característiques de les lluminàries: 

 

- dissenyada conforme les normes UNE-EN 60598.2.22 i UNE 20392.93 

- Caixa d’acord la norma UNE-EN 60598.1 

- Aïllament  classe II A 

- Grau de protecció IP-22 IK-04 

- Bateries de Niquel Cadmi (niCd) estanques d’altes temperatures protegides contra sobre 

intensitats 

- Làmpada de tub fluorescent 

- Alimentació a 230V i 50 Hz 

- Senyalització de presència de xarxa i de càrrega de bateries mitjançant 2 LEDs 

- Dimensions 254mm llarg,90mm alt i 60 de profunditat 

- Fluxes de 40 a 615 lúmens en funció de la seva posició, que cobreixen superfícies de 8m2 

fins a 123m2 

 

-  

 
 

 

Tots els llums d’emergència que estiguin ubicats a les sales de ball seran de 615 lúmens que 

cobreixen una superfície de 123m2 amb tub 11 Watts. 

Fig 6.26. Lluminària d'emergència 
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 Segons el RD 2816-1982 cada esglaó de l’escala haurà de portar un pilot a raó de un per cada 

metre lineal. Per això s’instal·laran pilots de la casa Sagelux rodons.  

 

Característiques dels pilots: 

 

- Flux lluminós de 5 lúmens 

- Autonomia de 1 hora 

- Aïllament  classe II 

- Dimensions 75mm diàmetre 

- Color grafit 

-  

 

 

 

 

Les dues escales, que comuniquen la sala 3 amb la sala 2 i la sala 1 amb la sala 2, portaran 

aquests llums d’emergència. S’instal·laran 2 pilots per graó a 20 cm de la paret, indicant l’amplada 

de l’escala. 

 

Il·luminació senyalització 

Segons el RD 2816-1982 en tot moment hi haurà d’haver un enllumenat de senyalització en el 

local que ha de permetre localitzar les diferents vies d’evacuació i els diferents equips de protecció 

contra incendis. L’enllumenat de senyalització es col·locarà sobre les portes que portin a sortides, 

escales (pilots a cada graó), passadissos i vestíbuls, per tant aquest enllumenat ha d’estar 

col·locat als mateixos punts que el d’emergència. Així, l’enllumenat de senyalització funcionarà 

durant el transcurs de l’activitat i senyalitzaran les sortides d’emergència i situació dels equips.  

Tots els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, que no siguin fàcilment 

localitzables des de cap punt de la zona protegida pel propi mitja hauran de ser senyalitzats.  

En cada equip de protecció contra incendis es posaran senyals autoluminoscents perquè puguin 

ser visibles des de qualsevol punt de la sala que hauran de complir amb la norma UNE 23035. 

Segons la UNE 81501 la superfície de cada senyal, en m2, haurà de ser com a mínim igual al 

quadrat de la distància d’observació, en m, dividida per 2000. En el local la distància màxima que 

ens podem trobar és de 20m des del punt d’observació fins la senyal, per tant totes les senyals 

tindran una superfície mínima de 0,3m2. Aquestes senyals seran subministrades per l’empresa 

que ens subministri els equips de protecció i les senyals utilitzades seran les definides a la norma 

UNE 23033.  

6.6.5. Il·luminació bàsica 
El local disposarà de diferents tipus de lluminàries en funció de l’ús que tindrà la sala, de les seves 

dimensions i de les exigències d’il·luminació segons la normativa. Tot seguit s’especifiquen els 

diferents tipus de lluminàries que s’utilitzaran i la seva situació. Els detalls de la quantitat i 

Fig 6.27. Pilots il·luminació escales 
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distribució exacte de les lluminàries es pot consultar a l’annex E_Il·luminació o en els plànols 

corresponents. 

 

Downlights 

Aquest tipus de lluminària es dona un bon rendiment, ja que ofereix una qualitat de llum ben 

repartida amb una baixa potència ja que funciona amb llamperes de baix consum.  

 

En general es muntaran aquestes llums en zones on hi hagi fals sostre, que aquest no estigui a 

molta altura i es necessiti una intensitat de llum moderada i uniformement repartida. Un altre punt 

a destacar és que ofereixen una llum semblant a la que donen pantalles fluorescents però amb 

una estètica mes afavorida.  

 

Seguint amb aquestes directrius, s’han col·locat aquestes lluminàries en els lavabos d’homes, 

dones i minusvàlids i en el passadís d’evacuació. 

 

El model escollit és de la casa Troll, model Optics. Pel que fa a la bombeta s’ha escollit un tipus 

diferent en funció de l’espai a il·luminar, la repartició de les lluminàries i les necessitats 

d’il·luminació. 

 

Fig. 6.28. Downlights de la casa TROLL 
 

Llums penjats 

S’ha optat per aquesta solució en els casos de sostres elevats, zones de taules on és interessant 

de dirigir el focus de llum en alguna zona i donant-hi una certa estètica. 

 

Així es muntaran aquestes lluminàries en les sales 2 i 3. Els càlculs d’aquesta lluminàries s’han 

efectuat amb aquestes uniformement repartides, però durant el muntatge es podran ajustar a 

l’espai desplaçant-les una mica per tal de fer-les coincidir amb les taules o altres. 

 

El model escollit és de la casa Troll model Pendel de 42W de potència. Aquesta lluminària té la 

característica de poder ajustar l’alçada del bulb i per tant encaixarà tant amb la sala 2 com la 3. 
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Fig 6.29. Lluminàries penjades de la casa TROLL 
 

Regletes de fluorescents 

S’han escollit aquestes lluminàries en zones d’ús privat ja que són senzilles de muntar, eficients i 

econòmiques. Son zones on predomina més la practicitat que l’estètica i per tant aquest tipus serà 

l’idoni. 

 

Les escollides seran del tipus estanc pel fet d’anar en espais humits o amb qualitat de l’aire baixa 

com la cuina, on s’acumulen greixos i fums. El model serà el NIX de la casa Troll amb dos tubs 

fluorescents per unitat. 

 

Fig 6.30. Regletes fluorecents de la casa TROLL 
 

Projectors 

Les lluminàries tipus projector serviran per crear ambients on no es vulgui una llum tant repartida, 

s’hagin de muntar lluminàries de superfície o per dirigir els focus de llum en punts concrets amb 

una determinada estètica. 

 

Es muntaran dos models diferents depenent de la sala. En l’entrada i la zona de venta d’entrades 

s’ha escollit el model “Compact2 Variofocus” de la casa Troll per la seva estètica i petites 
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dimensions i per la direccionalitat del seu focus. Aquestes funcionen amb bombetes tipus Hit de 

35W i l’amplitud del focus no és excessivament concentrada,  ja que tampoc es vol il·luminar cap 

punt en concret. 

 

Fig 6.31. Projectors de la casa TROLL 
 

Per altre banda s’han muntat projectors model Arc de la casa Troll de 150W a la sala 1. Aquests 

tenen una estètica adient al tipus de sala, ofereixen un amplitud de focus que permetrà crear 

cercles al terra de la sala sense arribar a unir-los, fet que crearà un efecte desitjat de sala de 

festes. 

 

Fig 6.32. Projectors de la casa TROLL 
 

Llums indirectes 

Aquestes lluminàries permetran il·luminar zones en concret amb una bona qualitat sense 

enlluernar altres parts integrar-les en l’espai. Permeten a més empotrar-les en parets. 

 

S’utilitzaran aquestes lluminàries en les escales per tal d’il·luminar correctament tots els graons 

sense interferir amb les il·luminacions de les sales. 
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Les escollides son el model Atrium de la casa Erco amb 70W cada una. En l’escala de baixada a 

la sala 1 aniran empotrades a banda i banda ja que l’escala és considerablement ample. En 

l’escala de pujada a la sala 3 només es col·locaran a una banda ja que l’altre anirà a l’aire i estarà 

ocupada per una barana decorativa semi translúcida. 

 

 

Fig 6.33. Lluminària indirecte de la casa ERCO 

6.6.6. Il·luminació especial 
Els llums especials són tots aquells que no són instal·lats per millorar la luminància del bar, sinó 

que són instal·lats per ambientar el local, fent efectes especials, acompanyant el so i decorar el 

local. Aquests equips de llum aniran penjats a les parets o al sostre. La instal·lació d’aquests 

equips es farà en funció de la decoració que el propietari vulgui posar a les diferents sales, de 

l’ambient que vulgui crear a cada sala, etc...per això la instal·lació d’il·luminació especial es farà 

juntament amb la decoració del bar i per tant no es tractarà en aquest projecte. Si que es tindrà en 

compte per les previsions de la instal·lació elèctrica amb les estimacions que es poden veure el 

l’annex d’electricitat. Aquesta il·luminació està basada amb aparells com roquetes, flaixos, 

espartans, pantalles, etc... 
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6.7. VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ 

6.7.1.Introducció 
La instal·lació tindrà com a objectiu mantenir les condicions interiors ambientals de temperatura, 

humitat relativa, qualitat de l’aire, velocitat de l’aire i un bon nivell acústic del local, dintre d’uns 

límits predeterminats, segons l’ús del local o l’activitat que es desenvolupa en el seu interior, que 

son diferents a les condicions de l’aire exterior (variables al llarg de l’any).   

 

Els càlculs de climatització s’han realitzat a partir de diferents normes de disseny per tal 

d’aconseguir un confort tèrmic per el públic i un bon dimensionat dels diferents aparells que 

intervenen en la climatització.  

 

En l’apartat de càlculs es pot veure el dimensionat dels diferents elements i la justificació de les 

solucions preses. 

6.7.2.Normativa considerada 
La normativa considerada per la instal·lació de climatització ha estat: 

- Reglamento de instal·lacions tèrmiques(RITE) 

- ITE 02 (instal·lacions técnica complementaria de diseño) 

- ITE 03 

- Norma UNE 100-001: Climatización. Condiciones climàticas para proyectos 

- Norma UNE 100-014: Climatización. Bases para proyecto. Condiciones exteriores de 

cálculo 

- Norma UNE 100-011: la ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización 

de locales 

 6.7.3.Descripció de la instal·lació 

 

DISSENY 

La instal·lació de climatització s’ha dissenyat a partir dels següents punts: 

- Condicions exteriors de disseny 

- Condicions interiors de disseny 

- Pèrdues calefacció per tancaments 

- Pèrdues calefacció per ventilació 

- Pèrdues refrigeració per tancaments 

- Pèrdues refrigeració per ventilació (calor sensible i latent) 

- Pèrdues per refrigeració degut a guanys interiors (persones, llum...) 

 

 

L’edifici s’ha dividit en quatre zones diferents per realitzar el disseny, ja que tenien característiques 

de disseny diferents i perquè així es puguin climatitzar independentment unes zones de les altres, 

que són: 
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- Sala 1 

- Sala 2 i 3 

- Serveis públic (Vestíbul i lavabos públics) 

- Zona privada (cuina i venta d’entrades) 

- Zona no climatitzada (magatzem, locals instal·lacions i passadís) 

 

A  partir de les consideracions de disseny s’han obtingut les següents característiques que ha de 

tenir la climatització  

 

Zona pèrdues per 
calefacció (W) 

pèrdues per 
refrigeració (W) 

cabal renovació 
(m3/s) 

cabal ventilació 
(m3/s) 

sala 1 54887,14 72918,10 2,13 1,8 
sala 2 i 3 70759,81 92371,43 3,42 2,69 
lavabos 12935,16 14867,94 0,26 0,4 
cuina 2455,58 4957,58 0,18 0,066 
total 141037,69 185115,06 5,99 4,956 

 

Taula 6.34. Pèrdues i cabals del bar musical 
 

*La justificació de tots aquests valors es pot veure en l’annex C de la instal·lació de climatització. 

 

TIPUS DE CLIMATITZACIÓ 

El tipus de instal·lació que més s’ajusta a les necessitats d’aquest local és un sistema per aire. 

Aquest proporciona tres grans avantatges: 

 

- Es centralitza la maquinaria amb un sol punt, de manera que hi ha un estalvi de tirada 

d’instal·lacions i no ocupa espai en les diferents sales 

- Degut a les característiques del local i l’ús que se’n farà es necessita un gran volum d’aire 

de ventilació (i a la vegada de renovació/extracció) i aquest sistema de climatització es 

base en el moviment d’aire per incrementar o disminuir la temperatura de l’interior del local. 

- Pràcticament tot el local s’ha de climatitzar amb les mateixes condicions de temperatura i 

humitat. Si no fos així aquest sistema tindria més dificultats en funcionar correctament. Es 

considera un local unizona. 

 

El sistema per aire estarà format per una unitat de tractament d’aire que serà la encarregada de 

fer la ventilació de l’aire, ja a la temperatura desitjada. 

El segon element per completar la instal·lació serà un extractor per retirar l’aire viciat del local. 

Com queda explicat el l’annex C, es necessita pràcticament el mateix cabal de renovació que el de 

ventilació. Per tant la unitat de tractament d’aire no tindrà recirculació d’aire com és comú. 

Per contra, com que no hi ha recirculació d’aire, i per no baixar molt l’eficiència del sistema, es 

muntarà un recuperador de calor/fred que perescalfarà/prerefredarà l’aire exterior abans d’entrar a 

la unitat de tractament d’aire (UTA) i minimitzarà el salt tèrmic que tindria si l’aire fos a temperatura 

exterior. 
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6.7.4. Equip de climatització 
Per fer la instal·lació de climatització a partir d’un sistema d’aire s’han instal·lat els  següents 

equips: 

- Unitat de tractament d’aire amb free cooling, ventilador impulsió i retorn i bateries de fred i 

calor 

- Unitats generadores de calor i fred 

- Conductes de distribució 

 

Aquest tipus de instal·lació per aire es pot fer a partir de un roof-top (bombes de calor aire-aire). 

El roof-top és una unitat de tractament d’aire compacte, que porta incorporada una bomba de calor 

aire-aire que permet generar calor o fred i el seu gran avantatge es que amb un únic equip es té 

tota la instal·lació, evitant conductes de distribució des dels generadors de calor i fred fins a les 

unitats de tractament d’aire. També té l’avantatge de un més fàcil manteniment.  

L’inconvenient d’aquest sistema aplicat a aquest local és que l’equip de clima necessari per la 

potència demandada és un aparell important, amb un pes de uns 2000Kg. Les UTA’s van 

instal·lades a la coberta, i la coberta del local no està preparada per suportar aquest pes. 

Aleshores cal tenir en compte aquest fet i en un racó de la coberta a dos aigües fer una petita 

estructura per suportar-la.  

Com s’explica a l’annex d’aïllaments, apart de la suportació de la UTA i de l’extractor (molt menys 

pesat) es farà un habitacle insonoritzat per disminuir el soroll de cara als veïns. Per completar 

aquest efecte, les entrades i sortides de la UTA i l’extractor estaran dotades de silenciadors.  

 

 

 

Fig 6.35. Esquema de la instal·lació de climatització 
 

Roof-tops 

Els roof-tops són unitats compactes que porten un ventilador de retorn, una secció free-cooling, 

filtre d’aire, bomba de calor reversible i un ventilador d’impulsió. 

La UTA escollida és de la casa Lennox ja que fan una gran gamma de roof-tops amb diferents 

potències, són lleugeres amb relació a la potència que poden subministrar, tenen unes dimensions 

reduïdes i tenen la relació potència a submnistrar- cabal submistritrat molt pròximes a la relació de 

disseny que requereix l’equip del bar. 
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El model escollit instal·lar el model FLEXY 160W. Com es pot comprovar en l’annex C aquest 

model s’ajusta molt bé a les necessitats del bar. 

 

Característiques roof top Flexy 160W: 

-Capacitat frigorífica de 188 kW 

-Capacitat calorífica de 221kW 

-Potència max. consumida de 70kW 

-Cabal nominal 150Pa 7,7m3/s 

-Cabal màxim de 8,88m3/h 

-2,910m llarg, 2,255m ample i 2m altura 

-Pes de 1850 kg 

                                                               

                                                                                                                                                                                                  

6.7.5. Xarxa de distribució de l’aire 
 

Disseny 

El disseny de la xarxa de distribució d’aire estarà formada per conductes de fibra tipus Climaver 

model Neto o similar en zones de pas per falçs sostres i amb conductes circulars de xapa 

enrotllada helicoïdalment per les zones on el conducte va vist . 

Tots els conductes amb aire tractat que passin per l’exterior a través de la coberta aniran 

degudament aïllats i seran del tipus doble planxa d’acer amb fibra al mig. Els conductes 

d’extracció no serà necessari aïllar-los tèrmicament.  

 

Tot els conductes a les entrades i sortides de les màquines (roof-top i ventiladors) portaran 

atenuadors de soroll. 

 

Tot conducte que travessi un sector d’incendi portarà un element per tal de evitar la propagació del 

foc en cas d’incendi. Aquest serà en funció de les dimensions del conducte, una reixeta 

intumescent, una comporta tallafocs o un “collarin”. 

 

Tots els elements i accessoris dels conductes queden reflectits en els plànols corresponents i en 

el pressupost. 

 

Distribució de l’aire a les sales 

A cada sala es col·locarà un tipus de element d’impulsió en funció de l’alçada de la sala i del tipus 

de sostre, ja que en sales sense fals sostre no queda estètic l’ús de difusors. 

 

 

 

 

 

Fig 6.36. Roof-Top escollit 
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Les zones on es posaran difusors seran les següents: 

- Lavabos 

- Venda d’entrades 

- Cuina 

La difusió d’aire per reixes es farà a les següents zones: 

- Sala 1 

- Sala 2 i 3 

 

Distribució d’aire per reixes 

Les reixes d’impulsió de les sales 1 i 2 seran reixes especials de la casa koolair que s’adapten als 

conductes circulars. Les de la sala  3 seran planes per adaptar-se al fals sostre de la sala. Totes 

les reixes són de doble deflexió i per tant es tindrà un extra de capacitat de direcció de l’aire, 

podent així orientar cada reixa a la zona o mes convingui i variar-ho en funció de les necessitats 

de cada moment. 

Les reixes es dimensionaran en funció del cabal d’aire que han d’impulsar, les dimensions de la 

sala i la geometria. Com s’ha explicat anteriorment no importarà excessivament els dBA que 

emetin les reixes degut a que el propi ús del local ja emet quantitats de so molt superiors. 

 

Fig 6.37. Reixa impulsió de la casa KOOLAIR 
 

Distribució d’aire per difusors 

Es durà a terme en les estances citades anteriorment ja que en aquestes es té la possibilitat de 

distribuir i empotrar el difusor. Els difusors són mes silenciosos i ens donen mes qualitat de difusió.  

Els difusors es classifiquen en funció del seu diàmetre i a partir de la velocitat que tenen al coll i 

per si tenen més o menys radi d’abast o tenen més o menys cabal.  

Els difusors instal·lats seran de la casa Koolair i per escollir el  seu diàmetre es faran servir les 

gràfiques de cabal/velocitat en la zona ocupada, i prenent com a referència les distàncies entre 

difusors i a la alçada respecte la zona ocupada. Les gràfiques s’adjunten amb els catàlegs de 

Koolair. 

 

Fig 6.38. Difusor de la casa KOOLAIR 
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Distribució d’elements d’extracció 

L’extracció d’aire es faran mitjançant dos sistemes.  

Per els lavabos es col·locaran boques d’extracció situades en el fals sostres just sobre de cada 

inodor. Aquestes seran de la casa Koolair, que en fan de diferents mesures i dissenys.  

 

 

 

 

 

 

Per la resta de sales, es farà mitjançant reixes semblants a les de impulsió però sense ser els 

elements de direccionalitat, ja que les velocitat i el la orientació no és tant important. També seran 

de la casa Koolair, de dimensions i quantitat variables segons la sala. 

 

 

Fig 6.40. Reixa d'extracció de la casa KOOLAIR 
 

La dimensió i quantitat estan justificades en l’annex C i relaxades en els plànols corresponents. 
 

Conductes de distribució de l’aire 

Els conductes de distribució d’aire seran vistos en les sales 1 i 2, tant els de impulsió com els de 

retorn. En la sala 2 és necessari que els conductes siguin vistos ja que s’ha optat per col·locar el 

falç sostre per sobre de l’alçada màxima recomanable de les reixes (en cas contrari caldria 

impulsar l’aire a través de tuberes o altres elements capaços de fer arribar l’aire a una velocitat i 

cabal adequats a totes les zones). Apart en la sala 2 per sobre el fals sostre s’hi troben les riostes 

del forjat de la primera planta que no queda suficient espai pel pas dels conductes. 

La sala 1 no tindrà fals sostre degut a les limitacions d’alçada lliure entre la solera i el forjat i per 

tant forçosament es muntaran conductes vistos. 

Tots els conductes vistos tindran una secció circular, seran de xapa galvanitzada amb una 

soldadura espiral. Aquests conductes seran subministrats per la casa espiro i tindran diferents 

diàmetres i espessors en funció del cabal d’aire a transportar. 

Aquests conductes hauran de complir amb la norma UNE 100-101, UNE 100-102, UNE 100-103, 

UNE 100-104. 

 

En la resta d’espais i sales els conductes transcorreran per l’interior del fals. Aquests  seran 

rectangulars de fibra de vidre model Climaver neto de la casa Isover que ens permetrà obtenir 

qualsevol secció, ja que es construeixen a l’obra. Amb aquests conductes s’obté major aïllament 

Fig 6.39. Boca d'extracció 

de la casa KOOLAIR 
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tèrmic i s’evita les pèrdues innecessàries al fals sostre. Aquests conductes  hauran de complir 

amb la norma UNE 100-101 i UNE 100-105.  

Tots els conductes que comunicaran els difusors amb els conductes rectangulars de distribució 

seran circulars del tipus flexible i tindran el mateix diàmetre que els difusors alimentats per tal de 

garantir les especificacions de disseny. 

 

Ajustos dels equips de climatització 

Es muntaran reixes de regulació en el conducte d’entrada de cada sala per tal de poder controlar 

el cabal que entra a cada estança i així aproximar al màxim al cabal de ventilació desitjat. Amb un 

disseny acurat de les dimensions dels conductes, ja seria suficient per la repartició correcte de 

l’aire, però amb les reixes de regulació es tindrà un element més per ajustar millor els cabals. 

Aquestes seran accessibles des de registres en el fals sostre. 

 

Per altra banda caldrà regular la potència del roof-top per tal de que el cabal total de la maquina 

sigui igual a la demanda total de totes les estances. 

Pel que fa a l’extracció de fums, el cabal serà una mica superior al de ventilació per tal de crear 

una lleu depressió i aconseguir una qualitat de l’aire superior. 

 

En locals com la zona de venda d’entrades s’aportarà el cabal de ventilació sense extreure’n per 

tal de crear una sobrepressió i així millorar les condicions de treball, ja que dificultarà l’entrada de 

fums. La pressió de més tendirà a sortir per la finestreta o les portes. 

 

Un altre local que anirà amb sobrepressió serà el passadís d’evacuació d’incendis. Però d’aquest 

ja se’n especificaran els detalls en el capítol de instal·lacions contra incendis, ja que no afectarà al 

funcionament normal del local, perquè només es sobrepressionarà en cas d’incendi. 
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6.8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

6.8.1. Introducció 
En aquest Bar musical s’han unificat les fonts d’energia i s’ha optat per la comoditat de l’energia 
elèctrica per alimentar tots els aparells de climatització, ACS, cuina... per tant és molt important un 
bon estudi per un correcte funcionament i per minimitzar possibles problemes en el futur.  
 

6.8.2. Normativa aplicable 
En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments: 
 

- RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques 
complementaries. 

- UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 
- UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts 

per a tensions de 1 a 30kV. 
- UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 

sobreintensitats. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal.lacions elèctriques en edificis. Connexió a terra i 

conductores de protecció. 
- EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció 

incorporada per intensitat diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, 

interruptors-seccionadors i combinats fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió. 
- EN 60 898 (UNE - NP): Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i 

anàlogues per a la protecció contra sobreintensitats. 
  

6.8.3. Contractació Tarifa elèctrica 
Degut a que s’ha desestimat la possibilitat de contractar una escomesa de mitja tensió, per les 
complicacions i inversions de la col·locació d’un trafo, només queda una possible tarifa a 
contractar degut a la potència estimada. 
 
Previsió de consum 
Per poder realitzar l’estudi, s’ha fet una estimació de la potència a contractar. Aquesta s’ha 
obtingut a partir de la màxima potència simultània, o sigui la suma de la potència nominal dels 
receptors considerant un factor de simultaneïtat. 
Segons els càlculs, que es poden consultar en l’annex F, la potència instal·lada en el bar és de 
126,79kW i la potència a contractar és de 76,41kW aplicant els factors de simultaneïtat. 
 
Tarifa elèctrica 
Com es pot observar a la taula següent, dins les tarifes de baixa tensió només queda la possibilitat 
de contractar la 3.0.2 ja que és la única que ofereix una potència suficient per cobrir les 
necessitats del bar. 
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Fig 6.41. Tarifes elèctriques obtingudes del BOE 312 de 29 de desembre de 2007 

 
Complements 
Al escollir la tarifa 3.0.2 no es poden aplicar cap mena de complements. 

6.8.4. Instal·lació d’enllaç 
Aquesta instal·lació és la compresa entre l’abonat i la xarxa de distribució pública. El tipus de 
instal·lació d’enllaç del bar serà un subministrament per un únic usuari ja que l’activitat serà 
totalment independent de l’escomesa de l’edifici de vivendes. 
En aquest tipus de instal·lació no existeix línea general d’alimentació ja que el subministrament és 
per un únic usuari, i la caixa general de protecció (CGP) i equip de comptatge s’engloben en la 
caixa de protecció i mesura (CPM). A partir del CPM hi haurà la derivació d’enllaç fins el 
interruptor de control de potència (ICP) i d’aquest la línea anirà fins el quadre general de 
distribució (QGD) o interruptor general automàtic (IGA). 
 

 
Fig 6.42. Esquema escomesa elèctrica 

 
La CGP es situarà a la zona coberta entre la reixa i l’última porta del passadís d’evacuació i es 
fixarà la situació d’acord amb la companyia subministradora. El model instal·lat serà definit per la 
companyia subministradora en el preceptiu informe tècnic de la instal·lació. 
L’equip de protecció i mesura (CPM) serà individual i contindrà : 

- Fusible de protecció 
- Transformador d’intensitat 
- Comptador d’energia activa i reactiva 
- Interruptor seccionador (pot ser o no l’ICP) 
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La derivació individual és el conductor que va des de la centralització de comptadors fins la 
instal·lació de l’abonat, que ve regulada pel REBT, en la instrucció tècnica complementària         
ITC-BT-15. 
La derivació individual del local estarà constituïda per un conductor aïllat en el interior d’un tub 
enterrat, aquest tub haurà de permetre ampliar la secció de la derivació inicial en un 100% i el 
diàmetre exterior mínim és de 32mm. La derivació individual estarà formada per conductors 
unipolars de coure amb un aïllament de 450/750 V i el cable serà no propagador de incendis. Les 
dimensions del cable s’especificaran en l’annex F. 
Els dispositius generals de comandament i protecció són els elements encarregats de protegir la 
instal·lació interior de l’usuari. Aquests comandaments com a mínim seran els següents: 

- ICP (Interruptor de control de potència) 
- IGA (interruptor general automàtic) 
- Interruptor diferencial general per a la protecció contra contactes indirectes 
- Interruptors magnetotèrmics per a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits  de 

cada un dels circuits de la instal·lació. 
Tots aquests dispositius es poden veure dimensionats a l’annex F. 

6.8.5. Quadres elèctrics 
El REBT en la guia-BT-28 especifica una sèrie de paràmetres que han de complir les instal·lacions 
en locals de pública concurrència com: 

- El quadre general haurà de situar-se en el punt més pròxim possible a l’entrada de 
l’escomesa  o derivació individual i es col·locaran amb ell els dispositius de 
comandament i protecció establerts en la instrucció ITC-BT-17. D’aquest quadre 
general en sortiran les línies que alimentaran directament els aparells receptors o 
generals de distribució, a les que es connectarà mitjançant caixes o a través de 
quadres secundaris de distribució dels diferents circuits alimentadors. Els aparells 
receptors que consumeixin mes de 16 ampers s’alimentaran directament des del 
quadre general o des dels secundaris. 

- El quadre general de distribució i els secundaris, s’instal·laran en llocs als que no tingui 
accés el públic i que estiguin separats dels locals on existeixi perill d’incendi o pànic. 

- Per les instal·lacions d’enllumenat de locals el número de línies haurà de ser tal que el 
tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del total de 
làmpades instal·lades en el local. 

- Les canalitzacions estaran constituïdes per conductors aïllats, de tensió assignada no 
inferior a 450/750V, col·locats sota tubs o canals protectores, preferentment empotrats 
en especial en les zones de públic. 

 
Una altre prescripció complementaria per locals d’espectacles i activitats recreatives serà que a 
partir del quadre general de distribució s’instal·laran línies distribuïdores generals, accionades per 
mitja d’interruptors omnipolars per cada local destinat al públic com per exemple cada sala.  
 
Quadre general 
Així es farà un únic quadre general de distribució que estarà situat dins un armari de la sala de 
instal·lacions elèctriques, no sent accessible per tant, a personal no autoritzat.. Als esquemes 
adjunts, es detallen les característiques de cada circuit, així com les proteccions de què disposarà. 
Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 
Aquest quadre de protecció general incorporarà dos analitzadors de xarxa centralitzats per obtenir 
la informació de potències, tensió, consum, cosφ. 
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El quadre general de distribució disposarà de l’embarrat de posada a terra, del qual partirà la línia 
principal de terra, fins la connexió amb les piques de posada a terra.  
L’agrupació en funció de la tensió que necessiten els receptors farà que hi hagin sortides per 
receptors trifàsics i quadres pels receptors monofàsics. 
Dintre aquests es separaran els quadres en funció del tipus de receptor i de tal manera que les 
fases quedin compensades. Aquesta distribució es farà en funció de la distribució final dels 
conductors elèctrics i la potència que tingui cadascú. 
 
Del quadre general penjaran quatre subquadres dividits en cada una de les sales i la zona privada. 
Dins el quadre hi hauran tres sortides directes mes que alimentaran; la climatització i extracció, els 
lavabos que estan just a sota la sala d’instal·lacions elèctriques i finalment una sortida per les 
preses i il·luminació de la pròpia sala d’instal·lacions elèctriques i la d’hidràuliques. 
 
A la porta de cada armari s’instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre 
actualitzades segons possibles variacions aparegudes durant el transcurs de l’obra. 

6.8.7. Materials 
Tots els materials utilitzats a l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les característiques 
especificades a continuació, utilitzant-se sempre materials homologats segons les normes UNE 
citades en l’ instrucció ITC-BT-02 que els siguin d'aplicació. 
 
- Conductors elèctrics 
Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars de 
coure aïllats de 0,6/1 kV. 
 
Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran constituïdes 
per conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R. 
 
- Conductors de neutre 
La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques i trifàsiques, serà la que 
a continuació s'especifica: 
 
Segons l’ Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per tenir en 
compte les corrents harmòniques degudes a carregues no lineals i possibles desequilibris, la 
secció del conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases. 
 
Per el cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució, les seccions a considerar seran les 
següents: 
 

- Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase. 
- Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 

10 mm² per coure i de 16 mm² per alumini. 
  
- Conductors de protecció 
Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els 
passos a través de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència, que serà, 
a més a més, no conductor i difícilment combustible quan travessi parts combustibles de l'edifici. 
 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i 
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químic, especialment en els passos a través d'elements de la construcció. 
 
Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments soldats sense 
utilització d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. Aquestes peces seran de 
material inoxidable, i els cargols de tancament estaran previstos d'un dispositiu que eviti el seu 
afluixament. 
 
Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes 
electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 
 
- Identificació dels conductors 
Els conductors de la instal·lació s'identificaran pels colors del seu aïllament: 
 

- Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars. 
- Blau clar per al conductor neutre. 
- Groc - verd pel conductor de protecció. 
- Vermell per el conductor dels circuits de comandament i control. 

  
- Tubs protectors 
Classes de tubs a utilitzar 
 Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures: 
 

- 60 °C per a tub aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 
- 70 °C per a tub metàl·lics amb folres aïllants de paper impregnat. 

  
Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascú d'ells 
Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció del tipus 
d'instal·lació i del número i secció dels cables a conduir, s'indiquen en l’ ITC BT 21, en el seu 
apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs deurà ser declarat pel fabricant. 
 

6.8.8  Normes d'execució de les instal·lacions 
- Col·locació de tubs 
 
Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 21. 
 
Prescripcions generals 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten el local on es fa la instal·lació. 
 
Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 
continuïtat que proporcionen als conductors. 
 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locats i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que calguin, i que en trams rectes 
no estaran separats entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades entre 
dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs després de 
col·locats aquests. 
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Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors 
als tubs, o servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació. 
 
Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin rebut durant el seu 
muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura antioxidant. 
 
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la 
possibilitat de que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual s'elegirà 
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l’evacuació d'aigua als punts més baixos 
d'ella i, si fos necessari, establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el 
sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te" deixant un dels braços sense utilitzar. 
 
Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, cal que la distància entre 
dues connexions a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 
 
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
 
Tubs en muntatge superficial 
Quan els tubs es col·loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les següents 
prescripcions: 
 
Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50 metres. Es disposaran 
fixacions d'una i altre part en els canvis de direcció, en els embrancaments i en la proximitat 
immediata de les entrades en caixes o aparells. 
 
Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s’instal·len, corbant-los o utilitzant 
els accessoris que calguin. 
 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no serà superior al 2%. 
 
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2.5 m sobre 
el sòl, amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 
 
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de interrompre els 
tubs, quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm aproximadament, i acoblant-se 
posteriorment mitjançant maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 
 
Tubs encastats 
Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les següents 
prescripcions: 
 
La instal·lació de tubs encastats serà admissible quan la seva col·locació a l'obra es faci després 
de finalitzar els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat d'aquests pot 
aplicar-se posteriorment. 
 
Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa 
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d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als angles el gruix por 
reduir-se a 0.5 cm. 
 
Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé previstos de colzes o "tes" 
apropiats, però en aquest últim cas sols s’admetran els previstos de tapes de registre. 
 
Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una 
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 
revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. 
Igualment, en cas d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els recorreguts 
horitzontals a 50 cm, com a màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o 
cantonades no superior a 20 cm. 
 
Tubs en muntatge al aire 
Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida 
des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en compte 
les següents prescripcions: 
 
La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una alçada 
inferior a 2 metres. 
 
Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en les 
connexions, les característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes a la taula 
6 de l’ instrucció ITC BT 21. 
 
- Caixes d'acoblament i derivació 
 
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant, 
si són metàl·liques, protegides contra la corrosió. 
 
Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que hagin de 
contenir, i la seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50 % 
d'aquest, amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat 
interior. 
 
Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han d'utilitzar-se 
premsaestopes adequats. 
 
En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrotllament entre ells, 
sinó que haurà de fer-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint 
blocs o reglets de connexió. Pot permetre's, així mateix, la utilització de brides de connexió. Les 
unions hauran de fer-se sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivació. 
 
Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots 
els filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d’estrènyer entre una arandela 
metàl·lica baix el seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 
deuran connectar-se per mitja de terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de 
qualsevol sistema que siguin, no quedin sotmeses a esforços mecànics. 
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Per a que no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors per la seva fricció amb les vores 
lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió 
o aparell, estaran previstos de becs amb vores arrodonits o dispositius equivalents, o bé 
convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim 
sobresortirà uns quants mil·límetres de la seva coberta metàl·lica. 
 
- Aparells de comandament i maniobra 
 
Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i 
material aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan col·locats sense permetre la formació 
d'arcs permanents, i no podran prendre una posició intermitja. 
 
Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no pugui excedir 
de 65°C en cap d'elles. 
 
Ha de poder fer-se al voltant de 10.000 maniobres d'obertura y tancament a la intensitat i tensió 
nominals, que estaran marcades en lloc visible. 
 
- Aparells de protecció 
 
Protecció contra sobreintensitats 
Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automàtic contra les 
sobrecàrregues i contra els curt circuits. 
 
Aplicació 
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclòs el 
conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits). 
 
Protecció contra sobrecàrregues 
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de sobrecàrrega als 
conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament perjudicial per a l'aïllament, a 
les connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions. 
 
El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantida pel 
dispositiu de protecció utilitzat. 
 
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de 
característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de 
tall. 
 
Protecció contra curt circuits 
S’han de preveure dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curt circuit abans de 
que aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i mecànics produïts als conductors i a les 
connexions. 
 
A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits la capacitat de tall 
del qual estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al punt de la seva 
instal·lació. 
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S'admeten com a dispositius de protecció contra curt circuits els fusibles de característiques de 
funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic. 
 
Situació i composició 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran a l'origen d'aquests, 
així com als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions 
d’instal·lació, sistema d'execució, o tipus de conductors utilitzats. 
 
Normes aplicables 
 
Petits interruptors automàtics (PIA) 
Els interruptors automàtics per a la protecció contra sobreintensitats s'ajustaran a la norma UNE-
EN 60-898. Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics amb tall a l'aire, de tensió 
assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 125 A i poder de tall nominal no 
superior a 25000 A. 
 
Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 
 

- 230 V Pels interruptors automàtics unipolars i bipolars. 
- 230/400 V Pels interruptors automàtics unipolars. 
- 400 V Pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars. 

  
Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 
Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100 y 125 A. 
El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 i 25000 
A. 
La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està determinada per la 
seva corba: B, C o D. 
 
Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions: 
 

- El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de 
disparament instantani (B,C o D) per exemple B16. 

- Poder de tall assignat en ampers, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats. 

- Classe de limitació d'energia, si és aplicable. 
  
Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N". 
 
Interruptors automàtics de baixa tensió 
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats a 
ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern. 
S'aplica qualsevol siguin les intensitats assignades, els mètodes de fabricació i l’ utilització 
prevista dels interruptors automàtics. 
 
Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les següents 
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indicacions: 
 

- Intensitat assignada (In). 
- Capacitat per al seccionament, si fa al cas. 
- Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | si s'utilitzen 

símbols. 
  
També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de la 
naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el símbol que indiqui les característiques de 
desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió. 
 
Fusibles 
Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 
Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada i 
que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció de circuits, 
de corrent alterna i freqüència industrial, on la tensió assignada no sobrepassi 1000 V, o els 
circuits de corrent continu la qual tensió assignada no sobrepassi els 1500 V. 
 
Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb ampers ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
 
Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat construïts. 
 
Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionant sota l'efecte d'intensitats 
residuals s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats a 
ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassi 1000 V en corrent altern o 1500 
V en corrent continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats assignades. 
 
Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 
Característiques principals dels dispositius de protecció 
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 
 

- Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin sotmesos, 
presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions 
d’instal·lació. 

- Els fusibles es col·locaran sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de 
forma que no puguin projectar metall al fondre's. Permetran el seu recanvi de la 
instal·lació sota tensió sense cap perill. 

- Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el 
seu funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent 
màxim del circuit on estiguin col·locades, sense permetre la formació d'arc permanent, 
obrint o tancant els circuits, sense possibilitat de prendre una posició intermitja entre les 
corresponents a les d'obertura i tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curt 



 

            

Pág.85 PROJECTE DE DISSENY I CÀLCUL DE BAR MUSICAL A MANRESA  

circuits la seva capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui 
presentar-se al punt de la seva instal·lació, excepte que estiguin associats amb fusibles 
adequats que compleixin aquest requisit i que siguin de característiques coordinades 
amb les del interruptor automàtic. 

- Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin 
presentar-se al punt de la seva instal·lació, i en cas contrari han d'estar protegits per 
fusibles de característiques adequades. 

  
Protecció contra contactes directes i indirectes 
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s'executaran següent 
les indicacions detallades en l’ ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 
La protecció contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a protegir les 
persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels materials 
elèctrics. Els medis a utilitzar son els següents: 
 

- Protecció per aïllament de les parts actives. 
- Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 
- Protecció per mitjà d'obstacles. 
- Protecció per posta fora d'abast per allunyament. 
- Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 

  
Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en cas 
d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials. 
 
El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un 
temps no superior a 5 s. 
 
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra elèctricament diferent, a 
un potencial superior, en valor eficaç, a: 
 

- 24 V als locals o emplaçaments humits o mullats. 
- 50 V a la resta de casos. 

  
Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa connexió de terra. 
Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials. 
Ha de complir-se la següent condició: 
 

 Vc 
R <= —— 
 Is 

On: 
 

- R: Resistència de connexió a terra (Ohm). 
- Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos). 
- Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a 

partir del qual l'interruptor diferencial ha d'obrir automàticament, en un temps 
convenient, la instal·lació a protegir). 
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6.8.9 Xarxa equipotencial 
Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents i les masses 
dels aparells sanitaris metàl·lics i tota la resta d'elements conductors accessibles, com ara marcs 
metàl·lics de portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri aquesta protecció haurà d'estar 
preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors, o bé, fixat 
solidàriament als mateixos per collars o un altre tipus de subjecció apropiat a base de metalls no 
ferris, establint els contactes sobre parts metàl·liques sense pintura. Els conductors de protecció 
de connexió a terra, quan n'hi hagin, i de connexió equipotencial han d'estar connectats entre ells. 
La secció mínima d'aquest últim estarà d'acord amb el disposat en l’ ITC-BT-19 per els conductors 
de protecció. 
 

6.8.10 Instal·lació de connexió a terra 
Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de 
protecció. Es durà a terme segons l'especificat en l’ ITC-BT-18. 
 
Naturalesa i seccions mínimes 
Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que: 
 
El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 
funcionament de l’ instal·lació, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i 
els requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació. 
 
Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment 
des de el punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 
 
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d'alimentació 
seran de coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² si disposen de protecció mecànica i de 4 
mm² si no disposen d'ella. 
 
Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definits en l’ ITC-BT-
18. 
 
Estesa dels conductors 
Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del elèctrode. 
 
El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors 
de protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No estaran sotmesos 
a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 
 
Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb els 
elèctrodes 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts 
metàl·liques i masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes, les 
connexions hauran de fer-se mitjançant peces d'acoblament adequades, assegurant les 
superfícies de contacte de forma que la connexió sigui efectiva mitjançant cargols, elements de 
compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió. Es prohibeix l’ utilització de soldadures de baix 
punt fusió tals com estany, plata, etc. 
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Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran 
incloure's en sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin aquests. La connexió de 
les masses i els elements metàl·lics al circuit de posta a terra s'efectuarà sempre mitjançant born 
de posta a terra. Els contactes ha de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui 
fàcil que l'acció del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. 
 
Deurà preveure d’instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de 
terra, de protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de que fossin necessaris, també els de 
posta a terra funcional. 
 
Prohibició d'interrompre els circuits de terra 
Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es permet 
disposar un dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de forma que permeti mesurar la 
resistència de la connexió de terra. 
 

6.8.11 Enllumenat 
 
Enllumenats especials 
Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repetir-se entre, al menys, dues línies 
diferents, amb un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits per 
interruptors automàtics de 10 A d'intensitat nominal com màxim. 
 
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim 
d'altres canalitzacions elèctriques quan s’instal·len sobre parets o encastades en elles, i quan 
s’instal·len en buits de la construcció estaran separades d'aquesta per envans incombustibles no 
metàl·lics. 
 
Han d'ésser previstos d'enllumenats especials els següents locals: 
 

- Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 
persones o mes, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments 
tancats i coberts per mes de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que 
condueixin al exterior o fins les zones generals del edifici. 

- Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i 
cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casins, hotels, establiments 
sanitaris i qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o 
llocs on la il·luminació natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar a l'eix 
dels passos principals una il·luminació mínima de 1 lux. 

 
Enllumenat general 
Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpares o tubs de descàrrega hauran d'estar 
previstes per a transportar una càrrega en voltampers al menys igual a 1.8 vegades la potència en 
watts de les làmpares o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa 
secció que els de fase. 
 
Si s'alimenten amb una mateixa instal·lació làmpares de descàrrega i d'incandescència, la 
potència a considerar en voltampers serà la de les làmpares d’incandescència més 1.8 vegades la 
de les làmpares de descàrrega. 
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Deurà corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0.90, i la 
caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de d’instal·lació de 
enllumenat, serà menor o igual que 3%. 
 
Els receptors consistents en làmpares de descàrrega seran accionats per interruptors previstos 
per a càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no inferior al doble de 
la intensitat del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada làmpares d'incandescència, 
la seva capacitat de tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble 
de la intensitat de las làmpares de descàrrega. 
 
En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de línies haurà d'ésser 
de forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpares 
instal·lades en aquest local. 
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7. IMPACTE AMBIENTAL I SOCIAL DEL PROJECTE 

 
La reducció de l’impacte ambiental d’aquest projecte es centrarà bàsicament en reduir al màxim 
els consums de matèries primers durant la construcció, amb la utilització de materials reciclats o 
reciclables i finalment amb el disseny del local per tal de que durant l’explotació el consum tant 
d’energies sigui el més contingut possible. 
 
Per assolir aquests objectius s’han pres les següents mesures: 
 

- La utilització d’àrids reciclats en la formació de la base de la solera 
- Increment de l’aïllant tèrmic dels tancaments exteriors per sobre dels recomanats per la 

norma per optimitzar la climatització 
- Muntatge de recuperador de fred/calor el la sortida de fums per preescalfar/prerefredar 

l’aire d’aportació al climatitzador. 
- Muntatge de difusors d’aire a totes les aixetes i rentamans del local 
- Tant els vàters com els urinaris com les aixetes del rentamans dels lavabos de públic 

aniran amb detector de presència. Amb aquesta mesura s’obtenen dos avantatges; el 
manteniment de la neteja dels lavabos i el consum just d’aigua. 

- Utilització de regletes fluorescents i bombetes de baix consum en les zones on sigui 
possible. 

 
Pel que fa al impacte social, és evident que un projecte sobre un bar musical crea forces 
discrepàncies dins el veïnat. Principalment els punts de conflicte són dos; per una banda el soroll 
emès per aquets locals i per l’altre els aldarulls produïts el carrer en algunes ocasions pel fet de 
que els clients quan surten del local estan sovint en estats d’eufòria produïts per la combinació de 
l’oci, la música i l’alcohol. 
 
Així, les per tal de minimitzar aquests inconvenients d’aquest tipus de locals s’han tingut en 
compte dos aspectes. Durant el disseny s’ha acomplert escrupolosament amb l’aïllament acústic 
del local i durant l’explotació es dotarà el local amb limitadors de so a els aparells reproductors per 
contenir els decibels màxims emesos i així amb combinació amb els aïllants evitar que s’emetin 
fora del recinte sorolls molestos pels veïns. Per altre banda serà obligatori disposar de vigilant de 
seguretat a la porta per tal de dissuadir conductes incorrectes tant durant l’entrada com sobretot la 
sortida dels clients. 
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8.BIBLIOGRAFIA 

 

8.1. Normatives 

Obra civil: 

• CTE: Codigo Técnico de la Edificacion 

 

Tancaments: 

• NBE-CA-88: Condiciones Acústicas. 

• NBE-CT-79: Condiciones Térmicas 

• Ordenança municipal de locals de pública concurrència de Manresa. 

 

Instal·lacions elèctriques:  

• REBT-02: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• ITC-84: Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Instal·lacions de ventilació i cliamtització: 

• RITE-98: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

Instal·lacions d’aigua sanitària: 

• NBE-IISA: Instal·laciones Interiores de Agua Sanitaria. 

 

Instal·lacions d’aigües residuals: 

• NTE-ISS: Instalaciones de saneamiento. 

 

Instal·lacions contra incendis: 

• NBE-CPI-96: Condiciones Protección contra Incendios  

 

Accessibilitat: 

• Codi d’accessibilitat generalitat de Catalunya 
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8.2. Catàlegs 

Catàleg Isover: Trasdossat, Parets interiors, Fals sostre. 

 

Catàleg Acústica integral: Aïllats acústics i portes 

 

Catàleg Gres Catalan: Ceràmiques i gres. 

 

Catàleg Roca: Sanitaris. 

 

Catàlegs Troll i Erco: Lluminàries. 

 

Cataleg Koolair: Reixes d’impulsió i extracció. 

 

Catàleg Lennox: Climatitzador. 

 

Catàleg Junkers: Termo elèctric. 

 

Generador de preus: Presto 

 
 


