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RESUM  

Es presenta a continuació el Projecte Final de Carrera a l’Escola d’Enginyeria 

Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Gonzalez Carreras, estudiant 

d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat de Mecànica. 

El que s’ha realitzat en aquest projecte és l’adequació d’una sala de festes d’ús 

privat a Tiana, i la adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent per 

poder-la obrir al públic i obtenir la llicència d’activitat. Les instal·lacions que 

s’han tractat són:  reformes constructives, electricitat, il·luminació, ventilació, 

climatització, protecció contra incendis, i sonorització. A partir de les normatives 

europees, nacionals, autonòmiques i municipals, s’han anat dissenyant les 

diverses instal·lacions i fet els plànols corresponents que s’han cregut 

convenients, així com la informació addicional utilitzada per a realitzar el projecte 

en els annexos. 

RESUMEN 

Se presenta a continuación el Proyecto Fin de Carrera en l’Escola d’Enginyeria 

Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Gonzalez Carreras, estudiante  

de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Mecánica. 

En este proyecto se ha realizado la adecuación de una sala de fiestas privada en 

Tiana, i la adaptación de las instalaciones a la normativa vigente pera su 

obertura al público i la obtención de la licencia de actividad. Las instalaciones que 

se han tratado son: reformas constructivas, electricidad, iluminación, ventilación, 

climatización, protección contra incendios y sonorización. A partir de la norma 

europea, nacional, autonómica i municipal, se han realizado los cálculos y  planos 

correspondientes que se han creído convenientes, así como información adicional 

usada para realizar el proyecto en los anexos.  
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ABSTRACT 

We show now de Final Tesis in l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de 

Barcelona (EUETIB) made by Marc Gonzalez Carreras, student of Technical 

Industrial Engineering (Mechanical). 

In this Thesis we propose an improvement of a private dance saloon in Tiana, 

and the adaptation of systems and installations to the active rules to get the 

activity permission. These systems and installations are: structural reformations, 

electricity,  illumination, ventilation, climate, fire working, and sound systems. 

According to the regulation, we did the calculus and draws to define the systems 

and installations. Moreover, there’s additional information in the attached 

documents.
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CAPÍTOL 1: 

DEFINICIÓ DEL 

PROJECTE 

 

1.1. Objecte del projecte.  

El present projecte consisteix en la revisió, recuperació, i/o remodelació de totes 

les instal·lacions i elements constructius, que formen part de la sala de festes 

que pertany a la societat privada Casino de Tiana, per tal d’obtenir la llicencia 

d’activitat i els permisos necessaris per la obertura de dita sala al públic general.  

Per a la realització d’aquest projecte s’ha seguit en tot moment la normativa 

vigent establerta per a aquest tipus d’activitat, tenint en compte les 

particularitats de cada tipus d’instal·lació pel que fa a normativa. 

En tot moment s’ha escollit entre diferents solucions alternatives als problemes 

que presenta el local, tenint en compte criteris de viabilitat, econòmics i d’acord 

amb l’Ajuntament de Tiana, municipi on s’emplaça el local a habilitar.  
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1.2. Justificació. 
 

Aquest projecte es realitza per la adequació de totes les característiques del 

local, per tal d’obtenir la llicència d’activitat com a sala discoteca, complint amb 

la normativa de locals de pública concurrència i la normativa local de 

l’Ajuntament de Tiana.  

La finalitat de la reforma és augmentar l’explotació de la sala com font 

d’ingressos principal de la institució Casino de Tiana, adequant-ne i modernitzant 

les actuals instal·lacions. 

 

1.3. Abast del projecte.  
 

La totalitat del projecte esta continguda i dividida en 3 volums: 

El volum I conté la memòria, els pressupostos i el plec de condicions.  

En la memòria s’exposen les característiques  i la problemàtica del local, i es 

descriuen, s’exposen, i es justifiquen totes les reformes que cal fer en cada 

instal·lació, així com les reformes constructives que exigeix la remodelació de la 

sala. En els pressupostos es detallen tots els costos que comporta la realització 

del projecte, i per últim, en el plec de condicions s’estableixen totes les clàusules 

que haurien de ser acceptades abans de posar en practica el projecte.  

El volum II conté tots els plànols tècnics de cada instal·lació dissenyada, 

juntament amb els que mostren les característiques constructives del local.  

Per últim, el volum III conte els annexos on apareixen tots els càlculs realitzats, 

catàlegs dels productes utilitzats i altres aspectes tècnics. 
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CAPÍTOL 2: 

CARACTERÍSTIQUES 

GENERALS 

 

2.1. Descripció i característiques  
 

El local sobre el qual tracta el projecte, es troba situat a la planta baixa d’una 

masia que forma part del recinte del  club de socis Casino de Tiana. Segons les 

dades trobades als arxius del club, la masia va ser construïda el 1847 i la seva 

planta baixa va ser habilitada com a sala de festes el 1956. L’antiguitat de la 

construcció afecta notablement a tot el conjunt de la  problemàtica en relació a la 

adaptació de totes les instal·lacions i elements constructius per a la obtenció de 

la llicència d’activitat. 

En total la planta baixa de la masia disposa d’una superfície útil de 494,4 m2, 

dels quals 393,2 m2 estan destinats al conjunt que constitueix la sala de festes, i 

101,2 m2 que la institució destina magatzems i altres usos.  

La sala no disposa de cap sistema de ventilació llevat de la ventilació natural que 

aporten 3 finestres i la porta de entrada. Com a sistema de climatització hi ha 



Marc Gonzalez Carreras  

 - 10 - 

instal·lats 2 aparells d’aire condicionat compactes amb bomba de calor mal 

situats, un al Hall de l’entrada i l’altre a la sala principal de ball. Tampoc disposa 

d’un sistema antiincendis ajustat a la normativa llevat de 4 extintors repartits pel 

local. La instal·lació elèctrica, tot i que va ser revisada pel personal de 

manteniment durant el 2010, està mal dissenyada, no compleix la normativa i no 

disposa d’interruptors de fàcil accés per al personal, llevat de dos quadres de 

control i seguretat situats al magatzem i a la cabina del discjòquei, que són els 

únics elements que permeten controlar el funcionament de la instal·lació. També 

existeix una senzilla instal·lació d’aigua que dona abast als serveis d’homes i 

dones i a les dues barres de bar de que disposa la sala. Per últim, la instal·lació 

de so de la sala de ball es antiga i defectuosa, el cablejat està deteriorat i falla 

contínuament, tot i que el 2010 es van renovar alguns elements del equip i el 

carro d’amplificadors de la cabina discjòquei.  

Després de examinar els arxius del club, només s’ha trobat un plànol de la 

instal·lació de llums d’emergència, extintors i recorregut d’evacuació que no 

coincideix amb la realitat i que es va encarregar a la empresa Manteniments 

Elèctrics S.C.C.L e, 1997 i que tenia com a objecte la obtenció de la llicència 

d’activitat. Per tant no es disposa de referències de disseny i càlculs de les 

instal·lacions actuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Exterior masia Figura 1.2 Sala de ball 1 
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Figura 1.3 Zona bar Figura 1.4 Hall entrada 

Figura 1.5 Sala de ball 2 Figura 1.6 Aparell climatització 

Figura 1.7 Zona accés guarda-roba 
amb futbolí 

Figura 1.8 Escenari davant sala de ball 
1 amb llar de foc 
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A més s’inclouen en aquest projecte algunes reformes dels espais exteriors a la 

sala, que pertanyen al recinte del club de socis, per tal de garantir les places 

d’aparcament que exigeix l’Ajuntament de Tiana i evitar que el públic assistent a 

la discoteca tingui accés a les demes instal·lacions del recinte, sobretot per evitar 

danys i problemàtica amb la resta de seccions del club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Entramat bigues de fusta i 
instal·lacións iluminació 

Figura 1.10  Quadre general 
de protecció 

Figura 1.11 Guarda-roba 

Figura 1.12 Zona exterior aparcament 
vista 1 

Figura 1.13 zona exterior aparcament vista 2 
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2.2. Relació de superfícies 
 

Sala de ball 1: 117,8 m2 

Sala de ball 2: 90,0 m2 

Sala de recepció: 57,6 m2 

Zona de bar: 36,0 m2 

Hall serveis: 18,0 m2 

Servei homes: 16,4 m2 

Servei dones: 10,0 m2 

Guarda-roba: 31,0 m2 

Cabina Dj: 3,4 m2 

Zona entrada soterrani(Tancada): 5,0 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Plànol de distribució de la sala 
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2.3. Situació i emplaçament 
 

La sala de festes Cucudrulu de Tiana és troba dins les instal·lacions de la entitat 

Casino de Tiana. El Casino de Tiana és troba en el carrer Edith Llaurador no 6 de 

Tiana (08391) a la comarca del Maresme (Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Emplaçament Casino de Tiana 
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Figura 3.2 Vista aèria emplaçament Casino de Tiana 

Figura 3.3 Vista aèria emplaçament Cucudrulu dins el Casino de 
Tiana 
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2.4. Classificació de l’activitat 
 

El projecte es realitza per tal d’explotar el local com a negoci nocturn, i per tant 

s’ha de tenir en compte la classificació de l’activitat econòmica i el tipus de local 

per tal d’adequar-lo a la normativa actual.  

-Segons la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) del 2009 es 

considera l’activitat com a servei de begudes amb codi 5630. Es permet la venda 

de begudes alcohòliques però s’exclou la venta y manipulació de menjars. 

-Segons la classificació nacional d’activitats econòmiques del 2009 (CNAE-2009) 

REAL DECRETO 475/2007 del  13 d’Abril, és classifica l’activitat com a, sales de 

ball, discoteques i activitats similars amb codi: 92341.    

-Segons el Reial Decret es considera la sala com a local de pública concurrència 

d’oci d’ambient musical: tipus C-2. Són establiments on el públic no roman 

estàtic sinó que es desplaça per el local pungent ingerir begudes alcohòliques i 

ballant.  

 

2.5. Anàlisi de problemàtica i alternatives 
 

2.5.1. Reformes constructives 

La principal problemàtica que trobem a primera instància és que la sala es troba 

enmig d’un recinte privat, i per obtenir la llicència d’activitat com a local de 

pública concurrència ha de tenir accés directe a la via pública, sense que els 

usuaris tinguin accés a les demés instal·lacions.  

La solució proposada per aquest primer problema és fer un tancament de els 

diferents accessos que no són propis de la discoteca sinó de les altres 

instal·lacions, des de la entrada del recinte del Casino de Tiana passant per 

l’aparcament  fins l’entrada a la sala. Aquests tancaments hauran d’estar en 

consonància amb els jardins de l’entrada del recinte sense que suposin un 

trencament de l’estètica actual que pugui produir rebuig entre els socis. 
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D’altre banda L’Ajuntament de Tiana demana una plaça de pàrking per cada 2 

persones d’aforament del local, de tal manera que s’haurà de comprovar la 

capacitat del aparcament de l’entrada per tal que tingui una capacitat com a 

mínim de 158 places, depenent en tot cas del càlcul de ocupació màxima. 

En segon lloc se’ns presenta un problema pel que fa a la estructura de la sala, ja 

que les bigues són de fusta i no estan permeses en el reglament d’antiincendis 

de locals de pública concurrència. La solució proposada en aquest cas és 

projectar un fals sostre d’un material ignífug catalogat en el reglament, per tal 

d’aïllar tota la estructura de fusta que es pot veure en les fotografies adjuntes. 

També s’hauran de fer reformes en els accessos per adaptar-los a l’accés de 

persones minusvàlides ( graons d’accés a les pistes de ball ). 

Pel que fa a la ordenança acústica es preveu que el fals sostre ignífug sigui 

aïllant sonor i en principi les parets de pedra que tenen 50 cm de gruix seran 

suficients per complir amb la ordenança. Per últim es farà una  revisió dels 

materials de fusta de bancs empotrats, barres de bar, sostre de vidre de la 

pista/Terrassa, plantes decoratives, elements decoratius (premsa de vi de fusta, 

premsa de olives, etc. ) Revisió dels materials de fusta de la cabina de disc-

jockey (reglamentació antiincendis). 

2.5.2. Instal·lació elèctrica.  

Es farà l’adequació al reglament de baixa tensió per a locals de pública 

concurrència.  S’intentarà aprofitar les recents reformes en la instal·lació i es farà 

una revisió dels materials aïllants.  

El projecte d’instal·lació elèctrica inclou el projecte d’iluminació i d’abastiment a 

la cabina de dj. El projecte d’il·luminació inclou la llum ambiental de la zona de 

bar pistes de ball i hall d’entrada, i la il·luminació especial de discoteca que 

s’haurà de projectar de nou per donar-li una imatge més actual a la sala i tenir 

una previsió de càrregues elèctriques. 
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2.5.3. Instal·lació de climatització i ventilació. 

Es projectarà de nou una instal·lació adequada que compleixi la normativa de 

locals de pública concurrència i que garanteixi la temperatura adequada del local 

i una ventilació suficient. 

Actualment la sala té ventilació natural per finestres i dos aparells d’aire 

condicionat amb bomba de calor. 

2.5.4. Instal·lació de sonorització.  

Es farà un nou projecte de sonorització acústica de la sala, que inclourà una nova 

torre d’amplificadors controlada i la redistribució de nous altaveus, cosa que 

aportarà un millor repartiment del so i per tant una disminució de decibels. El 

projecte de sonorització també inclourà el  sistema de control automàtic de 

decibels (obligat per la ordenança acústica). 

Actualment la sala compta amb 3 amplificadors, un per la parella d’altaveus de 

l’entrada, un per la parella d’altaveus de la pista principal i un per la parella 

d’altaveus de la terrassa. Els amplificadors no tenen impedàncies ni potències de 

pic adequades als altaveus. 

2.5.5. Instal·lació contra incendis.  

Es farà la revisió de la situació d’extintors, materials constructius inflamables, 

projecció sistema d’alarma i d’extinció de foc automàtic i disseny d’un pla 

d’evacuació. (Aquest estarà lligat a una de les solucions constructives per al 

accés directe a la via pública). 
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CAPÍTOL 3: REFORMES 

CONSTRUCTIVES  

 

3.1. Introducció i objectius 
 

En aquest apartat es consideren totes les reformes dels elements constructius 

que formen part del local i del seu voltant i accés a la via pública per tal de 

complir amb la normativa vigent de locals de pública concurrència i la normativa 

local de l’Ajuntament de Tiana pel que fa a sales de discoteca.  

Es calcula la capacitat de la zona del aparcament i es consideren les zones a 

tancar per tal de limitar l’accés del públic a la resta d’instal·lacions del recinte.  

Dins la sala amb consonància amb el capítol 4 del projecte sobre seguretat i 

prevenció en cas d’incendi es replanteja l’accés a la sala i les sortides 

d’emergència necessàries. 

Es consideren també tots els elements susceptibles a renovar o eliminar com 

elements decoratius perillosos i inflamables i mobiliari deteriorat. I tota la sèrie 

d’elements obligatoris a incorporar per les característiques del local, fora de les 

pròpies instal·lacions projectades. 
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3.2. Normativa aplicable 
 

• Codi tècnic de la edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 

• REIAL DECRET 173/2010, sobre accessibilitat modificat i no discriminació 

de persones amb discapacitat, modificat al BOE del 11 de març del 2010. 

• Orde ITC/3708/2006, del 22 de novembre sobre metrologia. Regulament i 

control d’afluència de persones en locals de pública concurrència. BOE del 

7 de desembre de 2006, núm. 292.  

• REIAL DECRET 2816/1982. Espectacles públics i activitats recreatives. 

• DECRET 112/2010. Reglament espectacles públics i activitats recreatives. 

Generalitat de Catalunya 7 de setembre 2010, núm. 570.  

• DECRET  32/2005, de 8 març. Alcohol i begudes alcohòliques . 

Departament de salut Generalitat de Catalunya 10 març 2005, núm. 4340.  

 

3.3. Adaptació del aparcament 
 

El recinte disposa de 9,345 m2 de superfície desocupada que pot ser utilitzada 

com a aparcament. Considerant dimensions estàndard per vehicles grans d’una 

plaça d’aparcament de 2,40x5,00(m), i tenint en compte la ocupació màxima 

calculada al capítol 4 sobre protecció en cas d’incendi (p=315) i la ordenança 

municipal de Tiana que exigeix un mínim d’una plaça d’aparcament per cada dos 

persones d’aforament:  

•  Superfície necessària ocupada per les places d’aparcament = 12m2 per 

plaça x 158 places necessàries = 1.896m2 destinats a places de parking 

Tenint en compte que la superfície total desocupada que pot ser utilitzada és de 

9.345m2 tenim 7449 m2 lliures per les zones de pas, superfície més que suficient. 
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Així doncs tenint en compte les característiques de la zona desocupada que es 

poden veure als plànols dels annexes, és disposa d’espai més que suficient per 

acollir 158 vehicles. 

 

3.4. Reformes d’accessibilitat 
 

3.4.1. Separació de la zona d’aparcament de la resta d’instal·lacions 

Donat que el recinte del Casino de Tiana és una institució privada i disposa 

d’altres instal·lacions i serveis, es necessari delimitar la zona d’aparcament i 

entrada a la sala per impedir l’accés dels clients de la discoteca a la resta 

d’instal·lacions i definir l’accés del local de pública concurrència a la via pública.  

Per fer-ho s’utilitzarà un tancament de la marca VALLASARTE model simple 

torsión galvanitzado verde de 2,2m d’altura i dues portes per els tancaments 

del mateix model per minimitzar l’impacte visual. És necessitarà un total de 27 

metres per tancar les zones d’accés del aparcament a la resta d’instal·lacions. 

3.4.2. Accés per a persones minusvàlides 

Es garantirà l’accés de les persones minusvàlides a les sales de ball i zona de 

serveis mitjançant rampes metàl·liques a mida de la marca INDEPENDI. Segons 

el REIAL DECRET 173/2010 les rampes hauran de complir les següents 

característiques:  

- Amplada mínima de 0,90m i una pendent màxima de 12,5% a partir del 

punto n s’inicia la franja per al creuament de peatons.  

- Franges laterals arrodonides amb radis suficients per no presentar arestes 

amb les que pugui tropessar el peató o la persona amb discapacitat.  

- Es verificarà la no existència de franges ni salts. 

La situació de les rampes s’indica en els plànols.  
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3.5. Aïllament entramat de bigues de fusta 
 

La estructura d’entramat de bigues de fusta és un dels principals problemes que 

presenta la sala a l’hora de complir amb la normativa de prevenció contra 

incendis. Segons s’especifica al capítol 4 del projecte el sostre haurà de complir 

amb una EF-90 mínima.  

Per resoldre el problema s’instal·larà 393,2m2 de falç sostre a tota la sala de 

PROMATEC100 amb una resistència al foc de 180 min que compleixen la 

normativa UNE-EN1365-2. Aquest tipus de falç sostre es especial per la 

sectorització i protecció d’elements estructurals de fusta. Anirà col·locat a  60cm 

del sostre de la sala de ball 1 i 2 i a 25 cm del sostre de la resta del local a totes 

les habitacions. El catàleg amb les característiques d’aquest es troba als annexes 

del projecte.  

 
 

 

 

 

 

Norma UNE EN 1365-2 
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CAPÍTOL 4: 

INSTAL·LACIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

4.1. Objecte de la instal·lació  
 

Dissenyar i justificar tots els elements de protecció contra incendis necessaris per 

la sala de festes Cucudrulu seguint la normativa per a locals de pública 

concurrència, incloent el plà d’emergència i evacuació en cas d’incendi.  

 

4.2. Normativa aplicable 
 

• Codi tècnic de l’edificació (CTE). Seguretat en cas d’incendis. 

• Decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juliol,  

         sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els  

         edificis, complementari de la NBE-CPI/91. 



Marc Gonzalez Carreras  

 - 24 - 

• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD  

         1942/1993, de 5 de novembre, i modificacions posteriors). 

• Reial Decret  RD 312/2005, de 18 de març, pel qual s’aprova la  

         classificació dels productes de construcció i dels elements  

         constructius en funció de les seves propietats de reacció i de  

         resistència al foc (BOE núm. 79 de 02/04/2005). 

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut  

         en el treball (RD 485/1997). 

• Ordre de 29 de novembre de 1984, per la qual s’aprova el “Manual  

         d’autoprotecció per al desenvolupament del Pla d’emergència contra  

         incendis i d’evacuació de locals i edificis”. 

• Ordre de 9 de març de 1971, d’aprovació de l’ordenança d’higiene i  

         seguretat en el treball. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret  RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 

         disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Ordenances municipals 

 

4.3. Condicions d’accessibilitat i entorn 
 

L’accessibilitat del local per els cossos d’emergència és suficient segons el CTE 

(DB-SI 5), ja que la masia disposa de dos façanes accessibles amb sortides 

d’emergència i l’espai exterior no dona problemes de maniobrabilitat. A més el 

recinte del Casino de Tiana disposa d’un hidrant contra incendis propi per tant 

compleix la normativa d’accés a un hidrant a menys de 100m.  

Segons el CTE tenim un local de tipus A, ja que ocupa parcialment una part d’un 

edifici per dur a terme la seva activitat.  
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4.4. Càlcul de la càrrega de foc  

4.4.1. Càlcul de la càrrega ponderada 

Per determinar el tipus d’instal·lacions i elements necessaris per a l’adequació 

contra incendis de la sala, s’utilitzarà el mètode de  la càrrega de foc ponderada 

Qp, que té la següent expressió:  

 

 

                                                                                                        (1) 

 

Taula 1 Poder calorífic dels materials combustibles 

 Gp (kg) qi (Mcal/kg) Ci (Mcal/m2) Mcal 

Mobiliari Fusta 500 4,1 1   2050 
 
Begudes alcohòliques 200 8 1,3   2080 

Guarda-roba       96 2976 
    TOTAL 7101 

 

 

Considerant la que la superfície destinada a la discoteca serà de 393,2 m2 

calculem la càrrega ponderada sobre aquesta superfície i que Ra = 1:  

 

Qp= 7101Mcal/ 393,2 m2= 18,05 Mcal /m2 

 

Per tant, nivell de risc intrínsec (segons la taula 1.3 del BOE núm. 303) del 

2004  és de nivell baix 1.  

A més, no serà necessari compartimentar en sectors d’incendi ja que l’ocupació 

és inferior a 500 persones i la superfície del local inferior a 2500 m2. Per tant es 

considera un únic sector d’incendi que comprendrà tot el local. 
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4.5. Elements constructius 

En aquest apartat es revisen que els elements constructius de la masia 

compleixin amb els requisits mínims que exigeix la normativa per el tipus de risc 

calculat i el tipus d’edifici. Donat que la masia va ser construïda el 1847 i les 

parets són de pedra i l’entramat de bigues de fusta, no tenim valors estàndards 

de la resistència al foc d’aquests elements.  

Segons els annexes C-F del DB-SI del CTE (Taula 2.2) ,els elements 

estructurals portants ( Bigues, pilars i forjats) hauran de complir com a mínim 

una resistència al foc de 90 min. RF-90 per a locals de risc baix, i les parets de 

separació i sostres d’eficiència EF-90. 

Els revestiments han de complir les condicions de reacció al foc establertes en la 

taula 4.1 de la secció 1 del DB-SI. En aquest cas, el revestiment de les parets i 

del sostre seran C-s2 d0 o d’una més favorable, i el revestiment del terra del 

local serà EFL. 

Les parets de pedra i el terra compleixen amb aquest requisit però l’entramat de 

bigues del sostre no, per tant es disposarà un fals sostre aïllant a tota la sala  

que permeti assolir aquest valor d’eficiència i reacció al foc. Les característiques 

del fals sostre s’exposen al apartat de reformes constructives d’aquest projecte.  

 

4.6. Condicions d’evacuació 
 

En aquest apartat es valoren les diferents condicions d’evacuació que haurà de 

complir la sala segons el DB-SI 3 i DB-SU 1 del CTE. Aquestes condicions aniran 

determinades per la ocupació del local , la evacuació i les sortides de emergència 

i elements de pas.   

4.6.1. Càlcul de la ocupació 

Segons el sistema de càlcul d’ocupació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 

secció SI3 punt 2, l’ocupació en locals d’ús de pública concurrència de 

discoteques amb persones de peu ballant és de 0,5m2 per persona.  
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Així doncs considerarem la superfície de les sales de ball per calcular la ocupació 

màxima, és a dir 207,8 m2: 

  

• Ocupació màxima = 207,8 m2 / 0,5 = 415 persones 

 

4.6.2. Recorregut d’evacuació y sortides d’emergència 

Segons el capítol 3 de la Secció 3 del DB-SI del CTE, taula 3.1, el recorregut 

d’evacuació en locals de pública concurrència en plana sobre rasant amb mes d 

una sortida serà de 50m com a màxim.  

El nostre local disposa d’una sortida d’emergència i la entrada principal, a part 

d’una sortida adjacent a la principal, per tant compleix els requisits per les 

necessitats d’evacuació ja que no es supera aquesta distància màxima des de 

cap punt de la sala fins a una de les dues portes. 

El plànol de recorregut d’evacuació es troba al volum II del projecte.  

4.6.3. Dimensionat de sortides i portes.  

Segons el capítol 4 de la secció 3 del DB-SI, taula 4.1, la amplada de portes de 

sortida i passos obligatoris per accedir a aquestes es calcula de la següent 

forma:  

   (2) 

 

Així doncs comprovarem que les portes de la sala compleixen amb aquests 

requisits de dimensionament:  

 

• 415/200 = 2,075m  

 

Donat que les portes de sortida haurien de complir una amplada de 2.10m 

mínima i això suposaria una modificació estructural molt important i un 

encariment del projecte molt significatiu, s’ha decidit que la millor opció és reduir 

l’aforament màxim a P=315 persones (1p/m2), cosa que també reduirà la 
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necessitat de places d’aparcament, les necessitats de personal, les necessitats de 

ventilació i climatització i ens ajustarem més a les característiques generals del 

projecte i a les expectatives d’explotació de la sala de la entitat. 

Així doncs recalculem el dimensionament per una p=315 persones :  

 

• 315/200 = 1,58m 

 

D’aquesta manera amb la entrada principal, que fa 1,85 m d’amplada, i la sortida  

addicional d’emergència que fa 1,80m i que consta de dues plaques abatibles de 

90cm amb sistema d’obertura antipànic, complim amb els requisits. Pel que fa a 

les zones de pas interiors, tenim dos passos més estrets però es compleix que la 

distància de qualsevol punt de les dues zones que separa aquests passos no 

supera els 50m fins la sortida, seguim complint la normativa.  

Sobre les dues portes es col·locarà la següent senyal de 420x420 mm que 

mostra la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Instal·lacions de proteccions contra incendi  
 

El nombre d’extintors necessaris s’especifica a la secció 4 del DB-SI. 

Característiques que hauran de complir els extintors:  

• Es col·locaran a 15m de recorregut, com a màxim de tot origen 

d’evacuació, i en les zones de risc especial indicades en el capítol 2 del 

DB-SI, secció 1.  

• L’eficàcia mínima que tindran serà 21A-113B. 

Figura 4.1 Senyal sortida 
d'emergència 
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• Hauran d’estar situats de manera que siguin fàcilment visibles, accessibles 

i estar clarament senyalitzats. Es col·locaran sobre suports verticals de 

manera que la part superior quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra. 

• Es col·locarà extintors prop de les sortides d’evacuació i en llocs pròxims 

on s’estimi que les possibilitats que s’iniciï un incendi són més grans, i de 

manera que no entorpeixin la evacuació.  

Segons aquestes característiques és col·locaran 13 extintors en total,  d’eficàcia 

21A-113B. 

• 2 extintors de CO2, un al costat del quadre general de protecció i l’altre al 

interior de la cabina del discjòquei per l’alta densitat d’aparells elèctrics.  

• Els 12 restants seran de tipus genèric ABC de pols química seca. 

La situació dels extintors apareix indicada al plànol de protecció contra incendis 

del projecte.  

Es col·locarà una senyal de 210x210mm a cada extintor que sigui  visible fins i 

tot en cas de fallida elèctrica com la que es mostra la figura 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1. Enllumenat d’emergència 

Característiques que haurà de complir, segons la secció 4 del DB-SU, la 

instal·lació d’ enllumenat d’emergència: 

a) Col·locació d’enllumenat d’emergència:  

• Al recorregut d’evacuació 

• Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció 

contra incendis 

Figura 4.2 Senyal d'extintor 
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• Als serveis higiènics d’ús públic 

• A les zones on se situen els quadres de distribució o d’accionament de la 

instal·lació d’enllumenat 

b) Característiques d’instal·lació:  

• Es col·locarà almenys a 2 metres sobre el nivell del terra. 

• Es disposaran una en cada porta de sortida i en posicions i en les quals 

sigui necessari destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de 

seguretat.  

• Com a mínim s’han de disposar en els punts  següents: 

     - En les portes existents en els recorreguts d’evacuació 

     - En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos 

Serà una instal·lació fixa, proveïda d’una font pròpia d’energia i entrarà  

automàticament en funcionament en produir-se una fallada d’alimentació en la 

instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat 

d’emergència. Es considera que hi ha hagut fallada a l’alimentació amb un 

descens de la tensió per sota del 70% del seu valor nominal. La instal·lació 

actual d’enllumenat d’emergència va ser revisada el 2010 i compleix amb les 

exigències anteriorment exposades. Només s’ha canviat el seu enllaç de línia del 

quadre general de protecció. La distribució actual del enllumenat d’emergència 

apareix als plànols que es troben al avantprojecte i als annexos del projecte. 

4.7.2. Sistemes automàtics d’alarma i extinció 

Segons la secció 4 del DB-SU, taula 1.1, per locals de pública concurrència i en el 

cas de discoteques, no caldrà instal·lar cap sistema automàtic dels següents:  

• Boques d’incendi equipades, ja que la superfície construïda és < 500m2 

• Columna seca, ja que l’altura d’evacuació és < 24m 

• Sistema automàtic de detecció d’incendis, ja que la superfície màxima 

construïda < 500m2 

• Sistema d’alarma, ja que la ocupació màxima és < 500p. 

• Hidrants exteriors, , ja que la superfície màxima construïda és < 500m2 
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4.7.3. Manteniment de les instal·lacions 

Les instal·lacions de protecció contra incendis han de complir un programa  

mínim de manteniment que s’estableix a les taules I i II de l’apèndix 2 del  

RIPCI. 

Aquestes operacions es duran a terme per personal especialitzat de manteniment 

del fabricant o instal·lador de les empreses autoritzades. En alguns casos el 

podrà dur a terme el mateix usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

Taula 2 Manteniment extintors 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL·LACIÓ DE 

VENTILACIÓ 

5.1. Objecte de la instal·lació 

En aquest apartat és defineixen les característiques, basades en els càlculs, de la 

pertinent instal·lació, que haurà de garantir les condicions de ventilació 

adequades per al local. L’estudi de ventilació té com a objectiu garantir la 

qualitat del aire interior mitjançant un sistema d’extracció i impulsió del aire 

interior.  

5.2. Normativa aplicable 

• Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 

Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, 

publicat al BOE de 29 d’agost de 2007 

• Norma espanyola UNE-EN 13779-2008 per a la ventilació en edificis no 

residencials. 

• C.T.E. (Codi Tècnic d’Edificació) 
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          -Document Bàsic SI, seguretat contra incendis 

          -Document Bàsic HS, Salubritat 

5.3. Necessitats de ventilació 

Segons la normativa UNE-EN 13779 , els locals on les principals fonts d’emissió i 

contaminació del aire són les estructures i materials dels edificis i el metabolisme 

humà (excloent els locals on es premés fumar), són locals on la contaminació del 

aire interior es baixa, i s’estableix una classificació d’aire d’extracció i d’aire 

d’expulsió ETA 1. La qualitat mínima exigible del aire interior serà de IDA 3 per 

a sales de festa, segons l’apartat del RITE 1.1.4.2.2. 

La normativa especifica que les discoteques han de tenir un sistema forçat de 

ventilació ja que la ventilació natural per finestres és insuficient. 

5.4. Càlculs de ventilació 

5.4.1. Cabal mínim de ventilació  

El cabal mínim d’aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode 

indirecte de caudal d’aire exterior per persona i el mètode de cabal d’aire per 

unitat de superfície segons la qualitat de l’aire interior exigida: 

• IDA 3, aire de qualitat mitja : 8 l/s · pers [2,22 m3/h · pers] 

 

Taula 3 Càlcul de caudals mínims de ventilació 

 Cabals mínims de ventilació 

 Per 

persona 

(l·s) 

Per 

recinte 

(l·s/m2) 

superficie 

(m2) 

No 

persones 

Cabal de 

ventilació  

(l·s) 

Sala de festes 1 i 2 8     280 2240 

Zona bar 8     25 200 

Hall entrada 8     10 80 

Serveis homes   2 16,4   33 
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Serveis dones   2 10   20 

Guarda-roba   2 31   62 

Magatzem 1   0,55 17,6   10 

    total 2645 

 

5.4.2. Selecció de filtres 

Segons la classificació ODA de qualitat d’aire exterior que fixa el RITE, podem 

considerar que la qualitat de l’aire exterior és de classe ODA 1(aire pur que conté 

partícules solides , p.e pol·len, de forma temporal) ja que la masia es troba en 

un espai al aire lliure envoltat de jardins. 

Segons la taula 1.4.2.5 del reglament s’haurà d’instal·lar filtres de classe F7, a 

les boques d’entrada de la instal·lació d’aire d’impulsió.  

 

Taula 4 Taula 1.4.2.5 del RITE de selecció de filtres 

 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F7/F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 4 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 5 F6/GF/F9(*) F6/GF/F9(*)  F6/F7 G4/F6 

   

La classificació de l’aire d’extracció és de classe AE 1, ja que els contaminants 

només provenen dels elements constructius i decoratius del local i de les 

persones presents. 

  

5.5. Descripció de la instal·lació 

 

Donat les dificultats estructurals de la sala per fer obertures a les parets de 

pedra s’ha dissenyat el sistema de ventilació partint del sostre de vidre de la sala 

de festes 2 i del magatzem per instal·lar els ventiladors. Els conductes de 
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repartiment de l’aire de ventilació aniran distribuïts per la sala 1 i sala de bar i 

amagats al interior del fals sostre.  

  

5.5.1. Zona de ball (sala 1 i 2), bar i hall d’entrada 

Per la ventilació de la zona principal ocupada i donat les necessitats de 

climatització descrites al apartat següent, s’ha escollit una unitat de tractament 

d’aire de la marca MUNDOCLIMA de configuració personalitzada, formada per 4 

mòduls: 

• Bateria calor/fred CLO7053 G10 

• Mòdul de mescla CLO07099 G10 

• Filtre F7 CLO7279 G10 

• Ventilador CLO7579 

  

Taula 5 Característiques unitat de tractament d’aire 

Referència  Cabal Capacitat  Capacitat  Pressió Pèrdua de Dimensions 
  màxim refrigeració calor sortida càrrega (mm) 
  sortida(m3/h) (kW) (kW) (Pa) (Pa)   

Ventilador 10.000  -  - 500  - 1065X1595 
Bateria 

fred/calor  - 136,36 110,37  - 208 1065X1595 
Mòdul mescla  -  -  -  - 25 1065X1595 

Filtre  -  -  -  - 250 1065X1595 
    TOTAL 483  
    P.    
    Motor 3kW  
    Longitud    
    (mm) 1224  
    D.boca    
    sortida    
    aire 1100x400mm  

 

La capacitat del ventilador de la unitat és de 2778 l·s, amb la qual cosa complim 

ajustadament amb les necessitats de ventilació mínimes calculades en aquest 

apartat.  El ventilador de pales a acció s’ha escollit tenint en compte també les 

pèrdues de càrrega dels altres 3 mòduls de tractament que sumen un total de 

483 Pa.  
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Per evitar que es produeixi la sobrepressió de la sala s’instal·larà 2 ventiladors de 

la marca SOLER I PALAU model CRHB/8-56 que actuïn com a extractors al 

sostre acristallat de la sala de ball 2, tal com s’indica en el plànol. D’aquesta 

manera el corrent de ventilació queda repartit per la pista de ball 1, el bar i el 

hall d’entrada i els extractors situats a l’altra banda fan que la massa d’aire 

circuli fins a la banda oposada, garantint una bona ventilació de tota la zona de 

màxima ocupació.  

Els ventiladors escollits, model CRHB/8-56 ofereixen les característiques 

exposades a la taula:  

 

Taula 6 Dades ventilador CRHB/8-56 

 r.p.m 

Potencia 

màx. 

absorbida 

Intensitat 

màx.absorbida 

Cabal 

d’extracció 

Temp. 

de 

treball dB(A) Pes 

Model               

CRHB/8-56 650 360W 1,6A 1458 l·s 60oC 55 30Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs obtindrem un cabal màxim d’extracció de 2917 l·s, adecuat per la 

aportació d’aire de la instal·lació de ventilació. 

El repartiment d’aire es farà per 3 línies de conductes rectangulars d’acer 

galvanitzat per obtenir una velocitat de circulació d’aire de 6m/s. Les dimensions 

i característiques de cada conducte s’exposen a continuació. L’esquema del 

circuit que segueixen els conductes es troba al plànol de ventilació i les 

característiques. 

Figura 5.1 Ventilador CRHB/8-56 
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Taula 7 Seccions i velocitats de circulació d’aire per trams 

Tram Cabal % Secció Velocitat Secció 
  (m3/h)   conducte circulació rectangular 
     (m2)  Aire (m/s)   
1 3456 36% 0,16 6,00 400x400 
2 3456 36% 0,16 6,00 400x400 
3 2592 28% 0,12 6,00 400x300 

 

Tanmateix pel repartiment d’aire a través dels conductes s’utilitzaran 11 reixetes 

rectangulars al llarg de cada un dels tres conductes de 400x300mm per obtenir 

una velocitat de sortida d’aire de 2 m/s. 

 

Taula 8  Seccions i velocitats de circulació d’aire per reixetes de ventilació 

Tram Cabal Número Secció Secció  Velocitat 
  (m3/h) de rectangular total de sortida 

    reixetes 
reixetes 
(mm2) 

sortida 
(m2) (m/s) 

1 3456 4 400X300 0,48 2,00 
2 3456 4 400X300 0,36 2,00 
3 2592 3 400x300 0,36 2,00 

 

5.5.2. Serveis homes i dones 

En el cas dels serveis aquests ja disposen d’instal·lació d’extracció amb dos 

ventiladors cadascun. Com que es desconeix el model i les característiques dels 

extractors i són bastant sorollosos els substituirem per 4 extractors nous de la 

marca Soler i Palau.  

Els escollits són els models Silent 100 que garanteixen un cabal de 26 l·s, en el 

cas de tenir-ne dos per cada servei compleixen amb marge les característiques 

de ventilació mínimes calculades en la taula 2.  

5.5.3. Guarda-roba i magatzem  

En aquest cas hem optat per la opció més senzilla i econòmica ja que són zones 

d’ocupació temporal i mínima. Tot i així cal garantir un mínim de ventilació per 

mantenir la qualitat del aire del magatzem i el guarda-roba i evitar olors i la 

malmesa dels productes que guarden. 
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La instal·lació consistirà en el muntatge d’un ventilador de sostre model TH-

MIXVENT 500/150 de la marca Soler i Palau a la cantonada del sostre del 

magatzem que s’indica en els plànols. Aquest aporta un cabal de ventilació a 

funcionament lent de 105 l·s suficient per els dos departaments que en 

necessiten 72 l·s. El consum del ventilador és de 45W.  

Per tal que l’aire arribi també al guarda-roba s’instal·larà  un ventilador mural de 

la mateixa marca, de la sèrie domèstica, model HCM-150 què aportarà un cabal 

de 110 l·s amb una potència elèctrica de 25W. Aquest comunicarà la zona del 

magatzem amb el guarda-roba a través de la paret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donat que els cabals de ventilació són molt petits evitarem la instal·lació d’un 

sistema d’extracció específic per aquestes dues zones, i la sobrepressió es 

dissiparà per les obertures i les portes de les dues estances. 

Tots els càlculs necessaris per a la instal·lació de ventilació així com els catàlegs 

dels productes utilitzats i les seves característiques es troben als annexos del 

projecte.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Ventilador HCM-150 
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CAPÍTOL 6: 
INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ 

 

6.1. Objecte de la instal·lació 
 

L’objectiu d’aquest apartat es establir i justificar les mesures necessàries per la 

correcta instal·lació del sistema de climatització del local.  

Actualment la sala disposa de dos aparells climatitzadors independents que són 

insuficients per al tractament i la adequació de temperatura de la sala. 

Tanmateix aquests són aparells de peu que estan al abast del públic, i el seu 

accionament és manual, amb la qual cosa pot ser manipulat per els clients de la 

sala sense cap impediment i seguretat. 

L’estudi de la climatització té per objectiu la instal·lació d’un sistema que permeti 

el tractament de l’aire impulsat per la instal·lació de ventilació, a fi de crear una 

temperatura i un benestar ambiental adequat pel públic de la discoteca. És per 

això que l’estudi s’ha basat en les necessitats de les zones de ball, la zona de bar 

i el hall d’entrada. 
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6.2. Normativa aplicable 
 

• Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la  

          Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els  

          Edificis, publicat al BOE de 29 d’agost de 2007.  

• Instruccions Complementàries (ITC) del Reglament d’Instal·lacions  

          Tèrmiques en els Edificis (RITE) 

 

6.3. Necessitats de climatització  
 

L’estudi de climatizació es considerà sobre les zones d’ocupació permanent de la 

sala, és a dir, sales de ball 1 i 2, zona de bar i hall d’entrada, que sumen en total 

una superfície de 301,4m2. 

6.3.1. Condicions climàtiques del local 

En aquest apartat és tenen en compte totes les condicions climàtiques extremes 

a les que pot estar sotmès l’edifici durant l’horari previst de servei de la sala de 

festes, per tal de dissenyar la instal·lació de la manera més adequada possible. 

La zona climàtica en què es troba l’edifici s’obté a partir de la taula D.1, de 

l’apèndix D del DBHE1 per al municipi de Tiana és de classe C2. Per a la variació 

de les temperatures seca i humida amb l'hora i el mes es tindrà en compte la 

norma UNE 100014. 

1. Condicions geogràfiques: 

• Localització: Tiana (Barcelona) 

• Altitud: 115m 

• Latitud: 41,46o 

 

 

2. Condicions climàtiques exteriors:  
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Prenem com a referència les condicions climàtiques extremes i temperatures 

facilitades pel servei meteorològic de Catalunya. 

• Condicions de disseny exterior estiu (Horari de 19.00 a 6.00): 

- T. Màxima seca: 29,9oC 

- Humitat relativa: 62%  

• Condicions exteriors d’ hivern (Horari de 19.00 a 6.00) 

- T. Mínima seca: 0,10C 

- Vent dominant: 2,4 m/s (sud) 

 

3. Condicions climàtiques interiors: 

Les condicions interiors de disseny interiors s’indiquen a la taula 1.4.1.1, 

“Condicions interiors de disseny”,de la IT 1 del RITE. 

 

Taula 9 Taula 1.4.1.1 del RITE 

Estació  Temperatura Operativa  Humitat relativa % 

Estiu  23 a 25 45 a 60 

Hivern 20 a 23 45 a 60 

 

Per el nostre cas hem estimat els valors mínims donat que hi haurà gent ballant i 

la càrrega metabòlica serà lleugerament més elevada:  

• Estiu: 24ºC Temperatura operativa i 50% humitat relativa 

• Hivern: 20ºC Temperatura operativa i 50% humitat relativa 
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6.3.2. Càlcul de les càrregues tèrmiques 

Per determinar les càrregues tèrmiques del local, objecte d’aquest projecte, s’ha 

seguit el mètode de càlcul de càrregues tèrmiques per la climatització de Carrier i 

per facilitar els càlculs s’ha utilitzat el programa professional CALCULAIR que 

calcula les càrregues de refrigeració i calefacció necessàries donants tots els 

paràmetres especificats a continuació.   

Als annexes de càlculs es detallen els càlculs de les necessitats tèrmiques per 

l’estiu i per al hivern del local, tenint en compte: 

• Per les càrregues de refrigeració: 

-Càrrega tèrmica per radiació solar. 

-Càrregues de transmissió a través de tancaments. 

-Càrregues per ventilació d’aire exterior.  

-Càrrega per ocupació del local. 

-Càrrega per il·luminació. 

-Càrregues generades per les màquines presents al local. 

• Per les càrregues de calefacció:  

-Càrrega tèrmica per transmissió.  

-Càrrega tèrmica per ventilació d’aire exterior. 

Les formules i coeficients que utilitza el programa per aquest mètode de càlcul es 

troben al apartat de càlculs dels annexes. 

 

Els resultats finals obtinguts són: 

• Càrrega total de calefacció necessària: 74,985 kW/h 

• Càrrega total de refrigeració: 173,441kW/h 
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6.4. Descripció de la instal·lació 

Figura 6.1 Resultat càrregues de refrigeració 

Figura 6.2 Resultat cargues calefacció 
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Amb el balanç de càrregues tèrmiques anterior, s’instal·la la unitat de tractament 

d’aire descrita al capítol de ventilació del projecte de la marca MUNDOCLIMA.  

Donat aquests resultats hem escollit un mòdul climatitzador de fred-calor amb 

una capacitat màxima de calefacció de 110kW/h i 136Kw/h de refrigeració. No 

s’arriba a les demandes màximes calculades, però donat que és la bateria més 

potent per al cabal de ventilació que necessitem, i tenint en compte que els 

càlculs anteriors parteixen de les situacions climàtiques i d’ocupació del local més 

extremes, s’ha considerat que per les característiques i els criteris globals del 

projecte aquest model de bateria és suficient. 

Les característiques tècniques de la unitat de tractament d’aire s’especifiquen al 

la taula 4 del capítol de ventilació  i als annexes del projecte. 
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CAPÍTOL 7: 

INSTAL·LACIÓ 

D’IL·LUMINACIÓ 

 

7.1. Objecte de la instal·lació 
 

L’objectiu d’aquest apartat és dissenyar i definir la il·luminació de la sala. Es 

tindran en compte dos blocs, d’una banda la instal·lació d’il·luminació ambiental 

de totes les zones de la discoteca, i per l’altre la il·luminació especial i efectes de 

llum propis d’una sala de festes.  

Donat que la instal·lació actual és molt antiga, falla, i està deteriorada i no 

normalitzada, es substituiran i recol·locaran tots els punts de llum segons l’estudi 

luminotècnic fet amb el software DIALUX, exceptuant només els dels serveis 

d’homes i dones, guarda-roba i magatzem que considerem que estan en bon 

estat.  

 

 

 

7.2. Normativa aplicable 
 

• Indicacions del Reglament de Baixa Tensió (REBT) 

• Recomanacions del Reial Decret RD 486/199 
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7.3. Instal·lació d’il·luminació ambiental 
 

7.3.1. Necessitats d’il·luminació ambiental 

Segons el RD 486/1997 les lluminàries d’aquest projecte compliran els requisits 

nombrats per tal. A partir del software Dialux s’han calculat les necessitats de 

llum emprant productes de les marques Endo lighting i Flashlight A/S.  Tenint 

en compte que la sala sol utilitzar-se per actes i sopars, casos en que es 

necessària la il·luminació ambiental, s’ha tingut en compte un nivell d’il·luminació 

moderat, és a dir entre 200 i 400 lux.  

L’estudi s’ha fet sobre les dues sales de ball, el hall d’entrada, i la zona de bar, i 

s’ha preferit mantenir la il·luminació del serveis, guarda-roba, i magatzem 

considerant que és correcte pel seu ús per tal de no encarir el projecte. 

Els resultats dels estudis d’il·luminació, renders, així com les característiques dels 

productes emprats es troben als annexes del projecte.  

7.3.2. Pista de ball 1 

Per aquesta zona, en cas de ser utilitzada com a sala d’actes o menjador es 

necessita una il·luminació moderada, es recomana una intensitat llumínica d’uns 

200-400 lux per garantir el confort dels assistents o comensals. Per tant s’han 

utilitzat unes lluminàries del tipus: Flashlight DL-224 MR16 50Wx4 Brostet i 

Flashlight Deka CDM R111 70w hvid. 

 

 

 

7.3.3. Pista de ball 2 

De la mateixa manera que la pista de ball 1 aquesta zona pot ser destinada a 

altres usos a part del ball. Tanmateix en aquest cas s’ha escollit un altre tipus de 

lluminària donat les característiques estructurals que la diferencien de la zona 1. 

Les làmpades escollides en aquest cas són: Endo GLES8119H_300w Outdoor 

Flood Light-Medium, Endo GLES8252H_54w30 Outdor T5 spot i Endo 
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GERS3122B_50_40_25_LEDR12 per il·luminar la superfície de la barra de 

bar. 

7.3.4. Zona de bar i hall d’entrada 

Per aquesta zona s’han considerat els mateixos tipus de lluminària que en la 

pista de ball 1, el model : Flashlight DL-224 MR16 50Wx4 Brostet. 

 

Per la resta del local (magatzem, guarda-roba i serveis) es conserven les 

lluminàries actuals.  

Cada línia de lluminària de les zones de bar, ball, i entrada disposarà 

d’interruptors reguladors d’intensitat localitzats a les barres de bar per adequar 

la intensitat lumínica a l’ambient i al tipus d’event a voluntat dels cambrers i 

responsables de la sala.  

A continuació es disposa una taula resum amb el número de làmpades i la 

potència consumida:  

 

Taula 10 Quadre resum potències lluminària 

 Potència 
unitaria (W) 

Núm. 
unitats 

Potència 
total (W) 

   (unitats) 

Flashlight DL-224 MR16 50Wx4 Brostet  200 23 4600 
Flashlight Deka CDM R111 70w hvid 70 3 210 
Endo GLES8252H_54w30 Outdor T5 spot 54 2 108 
Endo GERS3122B_50_40_25_LEDR12 12 4 48 
Endo GLES8119H_300w Outdoor Flood Light-Medium 300 12 3600 
TOTAL     8566 

 

 

 

 

7.4. Instal·lació d’il·luminació especial  
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En aquest apartat es determinaran les característiques dels elements d’efectes 

visuals i lumínics escollits per ambientar la sala, tenint en compte criteris 

decoratius i tècnics.  

Aquesta sèrie d’elements només estaran ubicats a les sales de ball 1 i 2.  

7.4.1. Estructures de suport 

• Necessitarem 4 estructures de la marca Sowtech model FQ30-200 

col·locades de forma horitzontal tal que aniran acollades a la paret amb 

una separació de 10 cm del fals sostre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 estructures de la marca Dune model triangular de 2m col·locades de 

forma vertical que aniran acollades a les cantonades de la paret. 

7.4.2. Làmpades d’efectes especials 

• Làmpada cegadora model HQ-POWER-4FOCUS-DWE, que anirà 

col·locada a la estructura horitzontal central de la sala de ball 1. 

(Característiques tècniques: 650Wx4/220V/50Hz). 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Estructura de 
suport FQ30-200 
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• 4 Focus robòtics mòbils model Phantom HTI-150, que aniran col·locats 

un a la part superior de cada estructura triangular vertical. Aquests 

dispositius robótics es mouen el ritme de la música creant efectes visuals. 

(Característiques tècniques: 350W/220V/50Hz) 

 

 

  

  

 

 

 

• 6 Focus LED model Par-56 de la marca Showtech (Característiques 

15W/230V/50Hz)que aniran col·locats en grups de 3 a cada una de les 

dues estructures horitzontals de la zona secundaria de la sala de ball 1 i de 

la sala de ball 2.  

• 4 Panells Led de la marca Dune, model DUN-70654,que aniran col·locats 

en vertical a cada una de les estructures verticals de la sala. 

(Característiques tècniques: 35W/230V/50Hz). 

• 8 fluorescents de llum negre de la marca HQ-POWER model LAMP40TBL 

(característiques: 40W/230V/50Hz), col·locats un a cada estructura.  

• 2 flaixos de la marca Showtech model Mini Q-Strobe situats a les 

estructures verticals oposades en diagonal de la sala de ball 1. 

(Característiques: 150W/230V/50Hz). 

Figura 6.2 Lampades HQ-POWER 

 

Figura 6.3 Focus phantom HTI-
150 

Figura 6.4 Mostra efectes del focus 
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• Màquina de fum de la marca HQ-POWER de 1200W, que anirà situada a 

la estructura horitzontal principal de la sala de ball 1.  

• 2 panells Led de la marca HQ-POWER model Wash, que aniran ubicats a 

la estructura horitzontal principal de la sala de ball 1.(Característiques: 

47W/230V/50Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 conjunts de 3 focus d’escenari model PAR 56 de la marca HQ-POWER de 

150W cadascun. Cada conjunt estarà situat a una punta del sostre del 

escenari, la part elevada de la sala 1.  

• Panell controlador model  DJ-Switch10 de la marca Showtech, que anirà 

situat a la cabina discjòquei i que permet el control de fins a 10 grups 

d’elements lumínics de forma independent. Tots els elements que disposen 

de dispositiu DMX funcionaran de forma automàtica donat que la cabina 

està pensada per a un sol discjòquei i per tant no es contempla la 

instal·lació d’una taula controladora d’efectes lumínics.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Panell Led HQ-POWER 
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Taula 11  Resum potències elements lumínics 

Referència Potència total consumida (W) 

Làmpada cegadora HQ-POWER-4FOCUS-DWE  2600 

 Focus robòtics mòvils Phantom HTI-150 1400 

Focus LED Par-56 de la marca Showtech  90 

Panells Led  Dune  DUN-70654 140 

Fluorescents de llum negre HQ-POWER  320 

Flaixos Showtech Mini Q-Strobe  300 

Màquina de fum HQ-POWER  1200 

Panells Led  HQ-POWER  Wash 94 

Focus d’escenari PAR 56 HQ-POW 900 

Demanda total 7044W 

 

Els elements de lluminària aniran connectats a la unitat controladora DJ SWITCH 

10 mitjançant cables del tipus RZK-1 de 2,5mm2 i 1,5mm2 de secció, els 

mateixos utilitzats per la resta de la instal·lació elèctrica. 

 

L’objectiu d’aquest apartat és fer una previsió general de potències de lluminària 

especial per dissenyar la instal·lació elèctrica en consonància. Aquesta instal·lació 

pot variar segons la voluntat del client i el pressupost que es vulgui destinar.   

 

 

 

Figura 6.8 controlador de llums DJSwitch 10 
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CAPÍTOL 8: 

INSTAL·LACIÓ 

SONORITZACIÓ  

 

8.1.  Objecte de la instal·lació  
 

L’objectiu d’aquest apartat és descriure les característiques del sistema de so 

dissenyat per la sala, tenint en compte els nivells de pressió acústica adequats i 

continguts dins la normativa.  

Per aquesta instal·lació s’ha escollit un sistema complet de la marca BOSE que 

estarà dividit en 3 etapes independents donat les característiques 

arquitectòniques de la sala.  

Tot i així ,totes les marques d’instal·lació d’equips de so professional ofereixen un 

estudi sonor exhaustiu inclòs en el pressupost per la compra dels seus equips 

professionals.  

 

 

 

 

 

8.2. Normativa aplicable 
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• Reial decret 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al 

soroll. BOE 60, d'11 de març de 2006. 

• Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència 

pública de Barcelona. 

• LLEY 16/2002 CONTAMINACIÓ. Protecció contra la contaminació acústica.  

PARLAMENT DE CATALUNYA.  DO. Generalitat de Catalunya 11 juliol 2002, 

núm. 3675   

 

8.3. Descripció de la instal·lació 
 

El sistema complet està dissenyat amb productes de la marca BOSE, donat la 

alta calitat dels seus productes, i l’assessorament i servei tècnic que ofereix 

l’àrea professional d’aquesta empresa. Els catàlegs dels productes escollits per la 

instal·lació es troben recollits als annexes del projecte.  

8.3.1. Càlcul de les característiques dels altaveus a escollir 

Donat el nivell de pressió acústica màxim (dB SPL) que volem obtenir com a 

mínim en el punt més allunyat dels altaveus, escollirem el model d’altaveu que 

més s’ajusta a les necessitats de la sala.  

Tots els altaveus mostren, en les seves dades característiques, el nivell de 

pressió sonor màxim a que poden treballar a 1m de distància de la font 

emissora. Per tant calculant la pèrdua de pressió segons la distància obtindrem el 

nivell mínim que han de tenir els altaveus escollits. Aquesta dada dependrà 

també del nombre i la distribució que fem dels altaveus. 

 

 

                             Pèrdua de pressió sonora amb la distància  =20 * log (d2/d1)                     (3) 
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Tenint en compte la distribució d’altaveus descrita, el punt més allunyat dels 

altaveus es troba a 6m de distància, per tant la pèrdua de pressió sonora 

màxima serà de 15,6 dB (SPL). 

Els experts en so recomanen una pressió sonora mínim en discoteques d’uns 100 

dB (SPL), per tant, tenint en compte el càlcul anterior escollirem el model BOSE 

Panaray 802 Serie II. Es col·locarán un total de 16 altaveus d’aquest model, 8 

a la sala de ball 1 i 8 a la sala de ball 2, sumant un total de 3840W. 

Aquest model ofereix una pressió sonora màxima de 116 dB(SPL) amb la qual 

cosa tenint en compte la pèrdua màxima anteriorment calculada de 15,6 dB 

complim amb el nivell de pressió sonor mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Els experts en sonorització recomanen també que hi hagi un mínim de potència 

de 10W/persona de tal manera que si l’aforament és de 350 persones i es preveu 

una ocupació de la sala de ball de 280 persones complim amb les necessitats de 

potència de so.  

Per a la zona de bar es col·locaran dos altaveus BOSE FreeSpace 20 de 100W 

cadascun. Aquests són autoamplificats amb la qual cosa funcionen sense la 

necessitat d’un amplificador.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Altaveu 
BOSE Panaray 802 

Serie II 
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Per al suport dels altaveus s’utilitzaran 16 anclatjes del tipus  BOSE ROOMMATCH 

RMPINS – QUICK RELEASE PINS KI que aniran acollats a la paret.  

Per la connexió dels altaveus a les etapes de potència de la cabina s’utilitzaran 

125 m de cable bipolar de coure OFC 2x1,5mm2 amb recobriment de PVC.  

8.3.2. Selecció etapes de potencia 

En aquest apartat es seleccionen els amplificadors que subministraran la 

potencia necessària als 18 altaveus de la sala en consonància amb les 

característiques d’aquests.  

Els altaveus escollits ofereixen una impedància de 8ohms i tenen una potència 

màxima d’entrada de 240W, per tant em dissenyat la configuració següent: 

  

• 2 amplificadors model BOSE B 3500 de dos canals que ofereixen una 

potència de sortida de 950W per canal treballant a 8ohms que abastiran 

els 8 altaveus de la sala de ball 1 i els 8 altaveus de la sala de ball 2 

independentment. La configuració de connexió perquè concordin la 

potència i la impedància és la següent:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Altaveu BOSE 
FreeSpace 20 
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Taula 12 Relació de característiques dels altaveus i amplificadors 

   P.Màx. P. Màxima Núm  Potència  

Concepte Impedància  
Núm. 

Elements  Admissible 
per canal 
(W) 

 De 
canals total (W) 

  8Ω     950 2 3800 
BOSE B 3500  4Ω 2  - 1850 2 7400 
  2Ω      -    - 
BOSE Panaray 802 Serie II 8Ω 16 240W    - 3840 

 

8.3.3. Limitador de pressió sonora 

La normativa estableix el límit de decibels per sales on la font d’emissió del so és 

un reproductor electrònic en 90 dB(A), i en 105 dB(A) per a locals amb música 

en directe. 

Per garantir que és compleix amb aquests nivells mínims s’instal·larà un 

limitador de nivell sonor model SL-series de la marca APEX amb display digital. 

Les característiques del limitador es troben al catàleg inclòs als annexes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Configuració connexió altaveus etapa 1 

 



 Adaptació de les instal·lacions d’un local de festes d’ús privat per a la obertura al públic    

 

 - 57 - 

CAPÍTOL 9: 

INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA  

 

9.1. Objecte de la instal·lació  
 

El present capítol té per objectiu establir i justificar la instal·lació elèctrica de 

baixa tensió, per a realitzar correctament el subministrament elèctric adequat a 

la magnitud del local. 

Donat que la instal·lació elèctrica de la sala és una derivació de la instal·lació 

principal del recinte Casino de Tiana, no es defineixen les següents condicions 

tècniques:  

- Escomesa  

- Caixes generals de protecció (CGP)  

- Línia general d’alimentació (LGA)  

- Centralització de comptadors  

- Interruptor general de maniobra (IGM) 

 Donat que aquestes no pertanyen al objecte d’aquest projecte i ja están 

dissenyades per un enginyer tècnic industrial i visades pel col·legi d’Enginyers 

Tècnics industrials de Barcelona. 

Tanmateix l’esquema unifilar de la instal·lació general del Casino de Tiana 

s’adjunta als annexes del projecte per tal de conèixer les condicions de partida 
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de la instal·lació. La derivació de línia que arriba a la sala apareix al esquema 

com a LC . 

Així doncs en aquest capítol es pretén descriure el disseny i les condicions 

tècniques que hauran de reunir les instal·lacions elèctriques de força i enllumenat 

del local, a més de descriure les condicions tècniques de les següents 

instal·lacions elèctriques: 

- Derivacions individuals  

- Dispositius de comandament i protecció  

- Circuits interiors  

- Quadre de protecció i comandament 

 

Com ja s’ha especificat anteriorment, es substituirà completament la instal·lació 

actual del local, donat la mala distribució, disseny, i estat del cablejat, 

exceptuant la lluminària dels serveis magatzem i guarda-roba, els trams de 

cablejat dels quals seran revisats per garantir que compleixin amb les 

especificacions tècniques de la normativa.  

 

9.2. Normativa aplicable  
 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual el Ministeri de Ciència i 

Tecnologia aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 

Instruccions Tècniques Complementàries, publicat al BOE de 18 de 

setembre de 2002.  

• Guia tècnica d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

elaborada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.  

• Normes UNE d’aplicació referenciades al REBT.  

• Norma Tècnica Particular  - Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió (NTP -

IEBT / FECSA - ENDESA).  

• Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, 

autonòmiques o locals vigents. 
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9.3. Classificació de la instal·lació i justificació 
 

D’acord amb la ITC-BT-04 del REBT, la instal·lació elèctrica dels locals de pública 

concurrència necessiten de la realització  del present projecte elèctric. La 

instal·lació queda classificada com a Grup I sense límits de potència (P). 

Anteriorment a la posada en funcionament, la instal·lació elèctrica de baixa 

tensió haurà d’ésser verificada per l’empresa instal·ladora, segons correspongui 

en funció de les seves característiques, mitjançant la metodologia de la norma 

UNE 20.460-6-61:2003. D’acord amb la ITC-BT-05, la instal·lació elèctrica d'un 

local de pública concurrència haurà d’ésser objecte d’una inspecció inicial, un cop 

executades les instal·lacions i abans de ser documentada davant l'organisme 

competent de la Comunitat Autònoma. A més, segons la ITC-BT-05, les 

instal·lacions elèctriques que van rebre inspecció inicial, hauran de ser objecte 

d'inspeccions periòdiques cada 5 anys. 

 

9.4. Subministrament  
 

L’energia elèctrica està distribuïda i garantida per la companyia elèctrica Fecsa-

Endesa on distribueix sota aquesta marca en l’àmbit territorial de Catalunya.  

El subministrament és de baixa tensió a 230/400V trifàsics i a una freqüència 

de 50 cicles per segon. 

La potència contractada per la entitat és de 80 KW amb una potència màxima 

admissible de 94KW i un coeficient de simultaneïtat de 0,90. 

9.4.1. Derivació de línia del recinte a la sala 

La línia derivada a la sala que es objecte del projecte apareix al esquema unifilar 

general visat el 01.12.2006 pel Col·legi d’Enginyers com a LC, la qual deriva al 

subquadre SQ3.  Aquesta prové del quadre de distribució general 2 (QDGC 2) 

que es troba emplaçat a la entrada superior del recinte de la entitat.  Les 

característiques del cablejat d’aquesta línia són:  
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• Línia trifàsica 4 x 50 + 25(T)mm2 

• Tipus de cable RZ1-K 

• Tenisó nominal d’aïllament 1kV 

• Longitud 62m 

• Caiguda de tensió <1% 

 

Queda comprovat doncs que la instal·lació de partida compleix amb les 

exigències tècniques  de la  normativa pel que fa a secció, tipus de cablejat 

(RZ1-K recomanat específicament pel reglament en locals de pública 

concurrència) i caiguda de tensió.  

 

9.5. Característiques generals de la instal·lació 
 

Totes les instal·lacions interiors del present projecte seguiran la normativa  

actual aplicable, per aquest tipus d’instal·lacions les instruccions del REBT a  

tenir presents seran: 

ITC-BT-19, 20 i 21: General  

ITC-BT-28: Locals de pública concurrència.  

ITC-BT-29: Locals amb risc d’incendi o explosió.  

ITC-BT-30: Locals humits, mullats, risc de corrosió, temperatures  

elevades o baixes, etc.  

El traçat dels circuits interiors es realitzarà mitjançant conductors aïllats en  

l’interior de tubs flexibles protectors, encastats en obra. El diàmetre dels tubs 

serà l’adequat a la secció del cable i el número de conductors que s’allotjaran. El 

traçat serà preferentment seguint línies verticals o horitzontals. 

S’utilitzaran conductors unipolars de coure, amb aïllament de PVC i tensió  

assignada 0,6/1kV, els empalmes es realitzaran mitjançant regletes de connexió, 

aquestes estaran ubicades en l’interior de caixes encastades. En cap cas es  

permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre els conductors, sinó que hauran de realitzar-se 

sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs 
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o regletes de connexió; poden permetre’s així mateix, la utilització de brides de 

connexió. 

Cada circuit constarà d’un conductor neutre i un conductor de protecció que no 

podrà ésser partit. 

9.5.1. Subquadre de comandament i protecció SQ3 

El local comptarà dintre del quadre general de comandament i protecció  amb un 

interruptor de control de potència (ICP) de 100A, un interruptor general 

automàtic (IGA) de 100A amb poder de tall superior o igual a 16 kA i 6 

interruptors diferencials (ID) distribuïts tal com s’indica a la taula 9. El quadre de 

comanament i protecció del local es trobarà situat al guarda-roba, en un lloc 

d’accès limitat al públic i estarà constituït per un armari metàlic amb porta de 

tancament en el interior del qual es disposaran els corresponents interruptors 

magnetotèrmics i diferencials per a la deguda protecció contra sobreintensitats i 

contra contactes indirectes de totes les línies d’alimentació a consums instal·lats.  

La instal·lació del subquadre es realitzarà d’acord amb les especificacions de les 

instruccions ITC 19, 22, 23, 24 i 28. 

Les característiques dels interruptors magnetotèrmics (PIA) i diferencials 

dissenyats per cada línia es troben al apartat de càlculs de la instal·lació elèctrica 

dels annexes del projecte. 

 

 

 

 

9.5.2. Cablejat de les línies interiors 

El traçat dels circuits interiors es realitzarà mitjançant conductors aïllats en  

l’interior de tubs flexibles protectors, encastats en obra. El diàmetre dels tubs 

serà l’adequat a la secció del cable i el número de conductors que s’allotjaran. El 

traçat serà preferentment seguint línies verticals o horitzontals. 

S’utilitzaran conductors unipolars de coure, amb aïllament de PVC i tensió  

assignada 0,6/1kV, els empalmes es realitzaran mitjançant regletes de connexió, 
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aquestes estaran ubicades en l’interior de caixes encastades. En cap cas es  

permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre els conductors, sinó que hauran de realitzar-se 

sempre utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs 

o regletes de connexió; poden permetre’s així mateix, la utilització de brides de 

connexió. 

Cada circuit constarà d’un conductor neutre i un conductor de protecció que no 

podrà ésser partit. 

La instal·lació interior del local es realitzarà amb conductors flexibles sota tub 

corrugat flexible encastats en obra o en muntatge superficial per sobre el fals 

sostre. Els circuits monofàsics estaran formats per dos cables unipolars més el 

conductor de protecció, que tindrà la mateixa secció que els altres i tots de 

tensió assignada 0,6/1kV o superior. Els circuit trifàsic, (L20) estarà format per 

tres cables unipolars més el conductor de protecció, que tindrà la mateixa secció. 

Es connectarà a aquest conductor totes les masses metàl·liques dels receptors 

quan les seves instal·lacions ho permetin. Totes les bases de corrent disposaran 

de presa a terra. 

Els conductors de la instal·lació hauran d’ésser fàcilment identificables, en 

particular  el neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació es 

realitzarà pels colors dels seus aïllaments. El neutre portarà coberta de color blau 

clar mentre que el conductor de protecció serà de color verd i groc. Els 

conductors de fases podran ser marrons o negres. Entre canalitzacions 

elèctriques i no elèctriques es mantindrà una distància igual o superior a 3cm. 

entre les superfícies exteriors. No es col·locaran conduccions elèctriques per sota 

de canalitzacions que puguin condensar, en cas que no sigui possible es 

protegiran adequadament. Els tubs tant els encastats com en superfície 

s’instal·laran seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes. La 

unió entre aquests la continuïtat de la protecció. Els tubs en muntatge superficial 

es fixaran amb brides o abraçadores cada 0,50m. com a màxim i sempre que es 

sigui possible s’instal·laran a una alçada igual o superior a 2,50m. A l’hora 

d’encastar els tubs en obra, la profunditat del forat haurà de permetre un 

recobriment d’1cm. per sobre el tub. No s’instal·laran tubs entre el forjat i el 

paviment. La caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol 

punt de llum, serà inferior a un 3%, i inferior a un 5% entre l’origen de la 

instal·lació interior i qualsevol punt de força. 
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El quadre general de comandament i protecció s’instal·larà d’acord amb el que 

s’indica a l’apartat 9.5.1. i contindrà tots els dispositius que figuren als esquemes 

unifilars dels habitatges (veure plànols). L’instal·lador fixarà de forma permanent 

sobre el quadre una placa amb caràcters indelebles en la que aparegui el seu 

nom o marca comercial, data en la qual s’ha realitzat la instal·lació i la intensitat 

assignada a l’interruptor general automàtic corresponent a cada habitatge. 

Els conductors de les derivacions individuals es sobredimensionaran, sempre 

complint amb els paràmetres de seguretat establerts al Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió, per a facilitar possibles ampliacions de potència del local. 

Igualment es preveurà un  espai per a possibles ampliacions als quadres de 

comandament i protecció. 

Per la realització de la instal·lació s’ha escollit cablejat del tipus RZ1-K  de coure 

recomanat per la normativa d’instal·lacions en locals de pública concurrència per 

ser cablejats antiflama, (UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.085-1i) no propagadors 

d’incendi, de baixa emissió de fums opacs, de reduïda emisió de fums tòxics i 

expempts d’agents corrosius o halògens (UNE 21.132 o UNE-EN 21.2002). Tot 

això segons les especificacions de les instruccions ITC 28 Ap. 4f . 

En la realització de les instal·lacions interiors es tindran en compte en tot 

moment les especificacions contigudes en la Instrucció ITC 21.  

Les seccions i longituds del cablejat apareixen en les taules de càlcul de la 

instal·lació elèctrica dels annexes.  

 

 

9.5.3. Enllumenat d’emergència 

L’enllumenat d’emergència es manté tal com esta donat que va ser redissenyat 

al 2010 i compleix amb les especificacions tècniques de la normativa. Està 

constituït per aparells autònoms que entren en funcionament automàticament al 

produir-se l’avaria en l’enllumenat general o bé quan la tensió de 

subministrament arriba per sota del 70% de la tensió nominal. Aquest té una 

autonomia de funcionament d’una hora.   
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9.6. Relació de línies dissenyades 
 

Per l’abastiment d’energia elèctrica de la sala per l’enllumenat i maquinaria 

prevista s’ha dissenyat un total de 22 línies que partiran del subquadre SQ3 del 

local. La descripció de cada línia i la potència d’abastiment de cada una 

s’exposen a la taula següent. Les línies L1,L2,L3 i L4 són les que es mantenen de 

la instal·lació actual. Aquestes simplement es reconectaran al quadre SQ3 al 

interruptor magnetorèrmic que sels ha assignat, ja que están fetes amb el 

mateix cablejat escollit per la resta de les línies que s’han creat de nou, i 

compleixen amb els càlculs de seccions necessàries i caigudes màximes de 

tensió. 

Taula 13  Llistat de línies i potència de cadascuna 

Línia Descripció Potència 
  (W) 
    

L1 Enllumenat  Façana 1.000 
L2 E. Emergència    - 
L3 E. Pasadís i Lavabos 700 
L4 E.Guardaroba i Magatzem 400 
L5 E.Ventilació guardaroba i magatzem 70 
L6 E. Hall entrada 1.200 
L7 E. Zona Bar  1.000 
L8 E. Pista 1 fase 1 1.000 
L9 E. Pista 1 fase 2 1.000 
L10 E. Pista 2 fase 1 1.500 
L11 E. Pista 2 fase 2 1.500 
L12 Eixugamans Lavabos 2.000 
L13 Endolls bar 2.000 
L14 E. Pista 1 fase 3 610 
L15 E. Pista 2 fase 3 408 
L16 Neveres  1.025 
L17 Cabina Dj fase 3 (endolls) 1.000 
L18 Cabina Dj fase 1 4.000 
L19 Cabina Dj fase 2 4.000 
L20 Equips ventilació sales de ball 4.000 
  TOTAL 28413W 

  

 

Taula 14 Característiques calculades dels conductors de la instal·lació 

Tram 

INTENSITAT DIFERENCIAL (A)  INTENSITAT MEGNETO- II  cos(f) POTÈNCIA TENSIÓ  INTENSITAT 

SENSIBILITAT (mA) TÈRMIC (A)  o   NOMINAL (V) (A) 

       III   (W)     

LC - IM 4X63A III 0,85 28413 400 48.248 
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L1   IM 2X6A II 0,85 1.000 230 5,115 
L2   IM 2X6A II 0,85    - 230  - 
L3 ID 2X40A/30mA IM 2X6A II 0,85 700 230 3,581 
L4   IM 2X6A II 0,85 400 230 2,046 

L5   IM 2X6A II 0,85 70 230 0,358 

L6   IM 2X10A II 0,85 1.200 230 6,138 
L7   IM 2X10A II 0,85 1.000 230 5,115 
L8 ID 2X40A/30mA IM 2X10A II 0,85 1.000 230 5,115 

L9   IM 2X10A II 0,85 1.000 230 5,115 

L10   IN 2X16A II 0,85 1.500 230 7,673 
L11   IN 2X16A II 0,85 1.500 230 7,673 
L12 ID 2X80A/30mA IN 2X16A II 0,85 2.000 230 10,231 

L13   IN 2X16A II 0,85 2.000 230 10,231 

L14   IM 2X6A II 0,85 610 230 3,121 
L15   IM 2X6A II 0,85 408 230 2,087 
L16 ID 2X 25A/30mA IM 2X6A II 0,85 1.025 230 5,243 

L17   IM 2X6A II 0,85 1.000 230 5,115 

L18 ID 2X63/30mA IM 2 x25A II 0,85 4.000 230 20,461 

L19   IM 2 x25A II 0,85 4.000 230 20,461 

L20 ID 4X 40A/30mA IM 4X10A III 0,85 4.000 400 6,792 

 

 

Tram 

I.CURTCIRCUIT CABLE FASE LONGITUD CAIGUDA TENSIÓ CARACT.CABLE CABLE 

Icc(kA) (mm2) (m) c.d.t(V) c.d.t(%) TIPUS TENS.NOM. NEUTRE 

              AILLAMENT (mm2) 

LC 4,413 50 61 1,54 0,38 RZ1-K 1kV 50 

L1  - 1,5 30 3,11 1,35 RZ1-K 1kV 1,5 
L2  -  - 152  -  - RZ1-K 1kV  - 
L3  - 1.5 22 1,59 0,69 RZ1-K 1kV 1.5 
L4  - 1,5 15 0,62 0,27 RZ1-K 1kV 1,5 
L5  - 1,5 18 0,13 0,06 RZ1-K 1kV 1,5 

L6  - 1,5 21 2,61 1,13 RZ1-K 1kV 1,5 
L7  - 1,5 20 2,07 0,90 RZ1-K 1kV 1,5 
L8  - 1,5 32 3,31 1,44 RZ1-K 1kV 1,5 
L9  - 1,5 35 3,62 1,58 RZ1-K 1kV 1,5 

L10  - 2,5 33 3,07 1,34 RZ1-K 1kV 2,5 
L11  - 2,5 40 3,72 1,62 RZ1-K 1kV 2,5 
L12  - 2,5 22 2,73 1,19 RZ1-K 1kV 2,5 
L13  - 2,5 36 4,47 1,94 RZ1-K 1kV 2,5 

L14  - 1,5 44 2,78 1,21 RZ1-K 1kV 1,5 
L15  - 1,5 44 1,85 0,81 RZ1-K 1kV 1,5 
L16  - 1,5 30 3,18 1,38 RZ1-K 1kV 1,5 
L17  - 1,5 17 1,76 0,77 RZ1-K 1kV 1,5 

L18  - 4,0 17 2,63 1,15 RZ1-K 1kV 4,0 
L19  - 4,0 17 2,63 1,15 RZ1-K 1kV 4,0 

L20  - 2,5 43 0,017 0,004 RZ1-K 1kV 2,5 
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CAPÍTOL 10: 

CONCLUSIONS 

A judici del autor d’aquest projecte, Marc Gonzalez Carreras es creu que les 

dades aportades són suficients per a tenir un coneixement de la natura i 

característiques de l’activitat i, per tant, s’espera obtenir el corresponent Permís 

Municipal Ambiental que permeti exercir l’activitat sol·licitada. A més, el 

propietari es compromet a complir les mesures correctores i observacions que 

indiquin els serveis tècnics municipals de Tiana.  

Donat el pressupost final obtingut, i la consideració que s’ha tingut en tot 

moment de les característiques especials de localització de la sala en relació a les 

espectatives i limitacions pròpies de les característiques de la entitat Casino de 

Tiana, s’espera obtenir la conformitat del client i la acceptació de tots els 

aspectes definits en el projecte.  

 

 

Barcelona, 5 de gener del 2012 

 

Marc Gonzalez Carreras 
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CAPÍTOL 11: ESTUDI 

ECONÒMIC 

En aquest apartat es descriuen els costos d’enginyeria per a la elaboració del 
present projecte.  

 

Unitats Concepte Nombre Cost unitari  Cost total  
      (€/u) (€) 

Hores 

 
Hores invertides per 
l’enginyer  
tècnic industrial en la 
concpeció i el redactat de 
l’estudi 140 32 4480,00 

Hores 

 
Costos indirectes: hores de  
desplaçaments, materials de  
l’oficina, aturades de treball,  
absències, formació, etc 40 32 1280,00 

Kg 

 
Materials diversos per a la  
confecció i redactat del  
projecte. 1 100 100,00 

 

 
SUMA TOTAL PARTIDES 
(€)     5860,80 

 18%IVA    1054,80 

 
TOTAL PRESSUPOST 
ESTUDI     6.914,40 

 

  

El pressupost total per a la concepció, redactat, enquadernat i presentació de  

l’estudi al client ascendeix a 6.914,40€ 
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CAPÍTOL 12: 
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• http://www.ffii.es 

• http://www.tallerdelclima.com/ 

• http://www.vallasarte.com/ 

• http://www.tiana.cat 

• http://www.casinodetiana.net 

• http://www20.gencat.cat 

• www.previfoc.com 

• http://www.independi.es 

• www.archiproducts.com 

• www.saunierduval.es 

• www.soleripalau.es 

• http://www.generadordeprecios.info/ 

• http://www.endo-lighting.com/ 

• http://www.flashlight.dk/ 

 

12.2. Informació escrita 
 

• RAMIREZ MIRALLES, J.A., BLESA SERRANO, R.  Fundamentos en la 

metodología, organización y gestión de proyectos. Apunts de  l’assignatura 

d’Oficina Tècnica de l’EUETIB. 

Per a les reformes constructives:  

• Codi tècnic de la edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 

• REIAL DECRET 173/2010, sobre accessibilitat modificat i no discriminació 

de persones amb discapacitat, modificat al BOE del 11 de març del 2010. 
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http://www.tiana.cat/
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• Orde ITC/3708/2006, del 22 de novembre sobre metrologia. Regulament i 

control d’afluència de persones en locals de pública concurrència. BOE del 

7 de desembre de 2006, núm. 292.  

• REIAL DECRET 2816/1982. Espectacles públics i activitats recreatives. 

• DECRET 112/2010. Reglament espectacles públics i activitats recreatives. 

Generalitat de Catalunya 7 de setembre 2010, núm. 570.  

Per la instal·lació elèctrica i d’Il·luminació: 

• Indicacions del Reglament de Baixa Tensió (REBT) 

• Recomanacions del Reial Decret RD 486/1997 

Per la instal·lació de Ventilació: 

• Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 

Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, 

publicat al BOE de 29 d’agost de 2007. 

• Norma espanyola UNE-EN 13779:2008 per a la Ventilació en Edificis  no 

Residencials. 

• C.T.E. (Codi Tècnic d’Edificació) 

o Document Bàsic SI, seguretat contra incendis 

o Document Bàsic HS, Salubritat 

Per la instal·lació de Climatització: 

• Reial Decret RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual el Ministeri de la 

Presidència aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, 

publicat al BOE de 29 d’agost de 2007.  

• Instruccions Complementàries (ITC) del Reglament d’Instal·lacions  

Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

Per la instal·lació Contra incendis: 

• Codi tècnic de l’edificació (CTE). Seguridad en caso de incendios. 



Marc Gonzalez Carreras  

 - 72 - 

• Decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juliol,  sobre 

condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementari de la NBE-CPI/91. 

• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993, de 

5 de novembre, i modificacions posteriors). 

• Reial Decret  RD 312/2005, de 18 de març, pel qual s’aprova la  

classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 

funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc (BOE núm. 

79 de 02/04/2005). 

• Reial Decret RD2267/2004, de 3 de desembre, de “Seguretat contra 

incendis en els establiments industrials”. 

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball (RD 485/1997). 

• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 

ambiental. 

• Ordre de 29 de novembre de 1984, per la qual s’aprova el “Manual 

d’autoprotecció per al desenvolupament del Pla d’emergència contra 

incendis i d’evacuació de locals i edificis”. 

• Ordre de 9 de març de 1971, d’aprovació de l’ordenança d’higiene i 

seguretat en el treball. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret  RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
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