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SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ

1/2000 1/1000 1/500

02

ESTAT PREVI DE L'ACTIVITAT

03

ESTAT PREVI DE L'ACTIVITAT P. PRIMERA I SEGONA, FAÇANA PRINCIPAL I SECCIÓ 1 1/100

04

ESTAT PREVI DE L'ACTIVITAT PLANTES SOTACOBERTA COBERTA I SECCIÓ

1/100

05

ESTAT PREVI DE L'ACTIVITAT ALÇATS 3 I 4 SECCIONS 2 I 3

1/100

06

AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT PLANTA BAIXA SECCIÓ 1

1/100

07

AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT PLANTA SOTERRANI PRIMERA SECCIÓ 1

1/100

08

AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT PLANTA SEGONA TERCERA SECCIÓ 3

1/100

09

AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT ALÇATS

1/100

1/100
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INS 01

INSTAL·LACIONS AIGUA I SANEJAMENT PLANTES BAIXA I SOTERRANI

INS 02

INSTAL·LACIONS AIGUA I SANEJAMENT PLANTES PRIMERA, SEGONA,

1/100

TERCERA I COBERTA

1/100

INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ PLANTES SOTERRANI, BAIXA I PRIMERA

1/100

INS 04a INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ PLANTES SEGONA, TERCERA I COBERTA

1/100

INS 04b INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ ESQUEMA UNIFAMILIAR

1/100

INS 05

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ PLANTES SOTERRANI, BAIXA I PRIMERA

1/100

INS 06

INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ PLANTES SEGONA I TERCERA

1/100

INS 07

INSTAL·LACIONS GAS PLANTA BAIXA

1/100

INS 08

INSTAL·LACIONS INFRAESTRUCTURES I CCTV PLANTES SOTERRANI, BAIXA

INS 03

I PRIMERA
INS 09

INSTAL·LACIONS INFRAESTRUCTURES I CCTV PLANTES SOTERRANI, BAIXA
I PRIMERA

INS 10

1/100
1/100

INSTAL·LACIONS ALARMES I MEGAFONIA PLANTES SOTERRANI, BAIXA
I PRIMERA

1/100

INS 11 INSTAL·LACIONS ALARMES I MEGAFONIA PLANTES SEGONA I TERCERA

1/100

INS 12 PROPOSTA CTE-DB-SI PLANTA BAIXA SECCIONS 2 i 3

1/100

INS 13 PROPOSTA CTE-DB-SI PLANTA PRIMERA SECCIÓ 1

1/100

INS 14 PROPOSTA CTE-DB-SI PLANTA SEGONA I TERCERA

1/100
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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE
Es redacta el present projecte tècnic de l’activitat destinada a Equipament Cultural derivat
del projecte bàsic d’acord amb el que estableix la 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i la Llei 3/2010, del 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, amb l’objecte de sol·licitar a les administracions corresponents la
corresponent aprovació del projecte i el control preventiu mitjançant l’emissió dels informes
de prevenció d’incendis per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments.
Es tracta d’un edifici catalogat que es vol rehabilitar per assolir un estàndard molt més elevat
d’ús i de seguretat. Per això s’amplia aconseguint un foier dimensionat per al públic de la
sala d’espectacles i s’endreça les activitats de la planta baixa millorant les seves condicions.
L’adquisició de solar adjacent permetrà ampliar i dotar de millors accessos als diferents
espais.
Estil i Època: Neoclassicisme, Època contemporània. Segle XX.
Cronologia: 1930
Autoria: Antoni Pujol Sevil.
Catalogació: Patrimoni arquitectònic. BCIL.
L’edifici aïllat de planta rectangular, de dos pisos amb coberta inclinada que amaga la façana
amb un frontó corbat més alt. La façana té una composició acadèmica però amb elements
diversos. La porta principal queda flanquejada per dues columnes jòniques de fust llist sobre
un pedestal.
A banda i banda de la porta hi ha dues finestres allargades i, per sobre d’aquestes i de la
pròpia porta, tres finestres en forma de mitja lluna. Als extrems de la façana presenta dos
rectangles fets de fàbrica que sobresurten del parament.
L’ús actual de l’edifici és d’equipament sociocultural, com és acollir una institució musical
amb molta tradició al poble com és l’entitat “Orfeó Canongí”.
Als anys 80 es va fer una reforma interior important.
Al Desembre de 2015, l’arquitecte municipal Miquel Orellana i Gavaldà, va redactar
l’Avantprojecte de rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó Canongí.
2. TITULAR
Les dades del titular de l’activitat són:
Nom:
NIF:
Seu social:
Població:
CP:
Comarca:
Telèfon:

AJUNTAMENT DE LA CANONJA
P-4300001-G
Carrer Raval, núm. 11
La Canonja
43110
Tarragonès
977543489
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3. EMPLAÇAMENT
La ubicació de l’establiment és:
Adreça:
Població:
CP:
Comarca:
Província:

Carrer Plaça Mestre Josep Gols, núm. 4
La Canonja
43110
Tarragonès
Tarragona

4. DADES DEL TÈCNIC REDACTOR
Tècnic:
Titulació:
Col·legi:
Adreça:
CP:
Localitat:
Província:
Telèfon:
email:

Joan C. Gavaldà Bordes- col. Núm.20725/1
Jordi J. Romera Cid- col. Núm. 26696/5
Arquitectes
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
C/Closa de Mestres 11, 4art, B.
43204
Reus
Tarragona
977755168
despatx@fgrarquitectes.com

5. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL L’ESTABLIMENT
Descripció arquitectònica.
Estat actual
L’edifici actual concentra pràcticament tota l’activitat en l’edifici històric i se l’ha annexat
una escala d’emergències d’amplada insuficient per evacuar la sala i algun edifici volum
auxiliar per instal·lacions i magatzems.
En la planta baixa es troba en façana principal l’accés tant a la part de teatre com al espai
bar-local social.
Baixant unes poques escales accedeixes al bar i local social que ocupen la pràctica totalitat
de la planta dividida en dues zones. La primera i mes pròxima a l’accés és el bar i la segona
més allunyada havia estat un pub i ara fa servei de local social. Tots dos espais també tenen
accés des del lateral (paral3lel al carrer Marina).
En la planta primera es troba la sala de actes amb un escenari. S’accedeix amb dues escales i
disposa d’una escala d’evacuació. Les condicions d’ús estan obsoletes i les instal·lacions
antiquades.
Proposta
Sense renunciar a la autenticitat, potència, i imatge de la façana principal amb el seu àmbit
previ d’accés, el projecte proposa l’estratègia de restaurar-la, per tal de no pervertir la seva
originalitat i buscar que l’accés principal al teatre sigui des del nou edifici, donant el
protagonisme de la façana principal al ús social del casal i l’orfeó.
Els insuficients espais previs d’accés a la sala de teatre per a unes 350 persones obliga
buscar una alternativa ben dimensionada i funcionalment adequada d’accés a la sala,
mantenint el seu caràcter actual.
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El nou edifici annex pretén alinear-se amb el
carrer i generar una correcta transició dels
edificis residencials amb alineació a vial i la
orientació del casal. A l’hora proposa una relació
respectuosa amb la façana principal amb
l’escala adequada per tenir una bona lectura dels
valors patrimonials del l’edifici original.
La façana lateral és la més alterada del edifici
històric. El nou edifici pretén relacionar-se
subtilment amb ella, alliberant-la al màxim
sense perdre les relacions funcionals i la
qualitat espaial que es genera en els punts de
relació.
El nou edifici annex proposa solucionar amb un material amable i sostenible, com és la fusta
tractada, què es reconeixerà de forma unitària en les diferents parts afegides del conjunt,
tant a la tarima i mitgera de la casa veïna en la façana principal con l’annex de camerinos i
instal·lacions de la caixa escènica.
El volum que conforma en nou edifici del carrer Marina s’adapta a les alçades dels edificis
residencials amb a una alçada inferior respecte a l’edific actual, permetent l’adequada
articulació de la cantonada de l’edifici històric.
El projecte fa un esforç en millorar funcionalment l’equipament.
El primer objectiu es generar un espai adequat en la recepció i acollida de espectadors i la
correcta dimensió del vestíbul previ d’accés. Per a tal objectiu l’edifici nou annex permet
l’accés lateral a la sala de teatre des del primer pis, proposant una planta baixa diàfana amb
els serveis de lavabos i taquilles, alliberant la resta d’espais com una prolongació del carrer,
destinat a vestíbul i espai d’exposicions. La ubicació d’aquest vestíbul en planta baixa
permet relacionar i articular el Casal, l’Orfeó i el
Teatre, amb una gran flexibilitat d’ús. Aquesta
proposta permet l’ús independent de cadascú
dels espais i a la vegada el funcionament
combinat.
Per aconseguir un accés millor a la sala, es
proposa accedir des de la part davantera entre
el pati de butaques i l’escenari, ja que és
complicat solucionar-la des de la part posterior
de la sala l’accés sense alterar els valors
patrimonials de l’edifici. Per guanyar alçada en
planta baixa i millorar la visibilitat de l’escenari,
es redueix l’alçada de l’escenari de 120 a 90
cm, aconseguint que la nova pendent del pati de butaques sigui de l’ordre del 6%, no fent
necessari graons i facilitant l’evacuació amb les dues sortides clarament diferenciades:
una per l’accés principal nou i l’altre a través d’una escala especialment protegida (amb una
sola escala és suficient) en la zona de la façana principal de l’edifici històric.
El vestíbul en planta baixa és el que es relaciona amb l’espai públic, deixant un àmbit
ampli de vorera i l’espai guanyat cap al nord paral·lel a la façana principal. De la mateixa
manera un petit gest d’ampliació convida a la gent que ve del sud del carrer Marina a accedir
al espai de vestíbul i a la placeta que es formalitza entre l’antic edifici, el nou i el futur
edifici privat residencial. Aquesta placeta exterior vol ser també l’atri de l’Orfeó. Així
doncs l’Orfeó té el seu àmbit exterior i el Casal també, permeten que l’atri exterior de la
façana principal sigui la terrassa vinculada a l’activitat de Casal.
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Un dels altres dèficits importants, de caràcter funcional que té l’actual equipament està
vinculat a l’espai escènic, dimensió dels camerinos i l’accés a l’escenari dels actors, artistes i
materials d’atrezzo. A tal efecte s’incorpora un volum edificat annex a la caixa escènica
que doti de vestidors, sala de descans, muntacàrregues d’accés directe al escenari i espai
per les instal·lacions de clima.
Des de l’espai alliberat entre el nou annex i el veí residencial del sud, pot accedir un
transport i descarregar al muntacàrregues que dona accés directe al escenari. Desplaçant
els vestidors a el nou annex s’allibera els laterals per espai de l’escena.
L’edifici històric tindrà una nova coberta de
teula àrab, correctament aïllada tèrmica i
acústicament.
El espai sota coberta permet una correcta
distribució de l’aire de climatització que serà
recuperat tant pel terra com per sota
l’escenari. El sistema de clima serà amb
geotèrmia permetent reduir l’espai de la
productora i donar un rendiment d’un COP
superior a 5, essent un dels sistema més
eficaços existents.
Per minimitzar costos energètics es proposa la ubicació de 34 plaques solars damunt la
caixa escènica que produint 8’5 Kw elèctrics, que acompanyats del sistemes d’il·luminació
eficients permetrien un ús molt sostenible del conjunt de l’edifici en el seu funcionament
habitual.
Es proposa la rehabilitació del edifici històric mantenint els seus valors patrimonials. Es
manté l’essència del Casal tradicional amb el seu caràcter eclèctic, de manera que el teatre
sigui reconegut com un referent de memòria històrica pels canongins. Que formalment al
casal li passi el mínim però que funcionalment arribi al màxim. Els tractaments de la acústica
es faran treballant els acabats superficials de la sala i aïllant-se bé de l’exterior amb els falç
sostre i parets conservant una arquitectura del passat i obtenint un equipament amb
requeriments tècnics actuals.
Un altre dels grans problemes de l’escena es la falta de camerinos dimensionats, la necessitat
d’augment de la capacitat de la caixa escènica i un accés independent pels artistes. Per
solucionar aquest problema s’adossa a la part posterior de la caixa escènica un annex que
amb el mateix llenguatge arquitectònic de tota l’actuació, dota de nous camerinos, d’una
zona comuna d’artistes, d’una entrada nova amb muntacàrregues de material per
l’escenari i d’un espai per instal·lacions. Aquesta actuació permet alliberar els laterals de
l’escenari, augmentar l’alçada de caixa escènica i permetre la ubicació d’una pinta tècnica
accessible des del nou l’edifici annex.
Es recuperaran els estucs originals i per tal es faran cales prèvies de prospecció de la façana
principal, les façanes laterals i la tanca de l’atri d’accés. Es conservarà la seqüència de les
pilastres i obertures de la façana lateral, visibles tant des de l’exterior com des de dins del
nou espai d’accés a la gran sala, posant en valor aquesta façana amb el doble espai de
vestíbul i foier. L’interior de la sala serà tractat amb el mateix respecte que la façana,
mantenint el caràcter històric. L’estructura de coberta es treballarà per aconseguir mantenir
els cavalls i una resistència al foc adequada que podria ser R30 aconseguint una coberta
lleugera.
A continuació es detalla la relació de superfícies de la proposta:

Projecte Tècnic
EQUIPAMENT CULTURAL ORFEÓ CANONGÍ
LA CANONJA
QUADRE SUPERFÍCIES PROPOSTA
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

1.799,30m2

PLANTA SOTERRANI
AMPLIACIÓ

68,21m2
68,21

PLANTA BAIXA

668,56m2

REHABILITACIÓ

434,30

AMPLIACIÓ

234,26

PLANTA PRIMERA

710,34m2

REHABILITACIÓ

434,30

AMPLIACIÓ

276,04

PLANTA SEGONA

303,52m2

REHABILITACIÓ

122,91

AMPLIACIÓ

180,61

PLANTA TERCERA
AMPLIACIÓ

48,67m2
48,67

SUPERFÍCIES ÚTILS

1.374,67m2

BAR DE L'ENTITAT

179,32m2

PLANTA BAIXA

179,32m2

Accés Bar

10,74

Serveis 1

4,58

Quadres

3,42

Bar

104,58

Serveis 2

15,47

Magatzem

7,32

Càmeres

11,26

Cuina

21,95

ORFEÓ-LOCAL SOCIAL

170,96m2

PLANTA BAIXA
Taller música 1
Accés Sala d’Actes

170,96m2
14,02
6,50

Despatx

10,53

Sala d’Actes

52,04

Zona d’interpretació

34,76
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Taller música 2

10,92

Taller música 3

10,90

Sala Billar

31,29

SALA D'ACTES-TEATRE

1.024,39m2

PLANTA SOTERRANI
Accés

44,67m2
10,14

Instal.lacions 2

9,30

Dipòsit

7,37

Instal·lacions

17,86

PLANTA BAIXA

218,92m2

Hall

30,84

Accés Artistes

11,62

Camerino 1

22,00

Lavabo 1

4,32

Lavabo 2

3,53

Vestíbul / Exposicions

94,76

Taquilla

18,47

Serveis 1

11,53

Serveis 2

10,73

Escala

11,12

PLANTA PRIMERA

547,42m2

Foyer

73,73

Sala

43,70

Serveis 1

10.89

Serveis 2

11.84

Escala

16,50

Vestíbul

14,15

Office

22,85

Accés Office

4,32

Accés a Platea

17,87

Magatzem

10,75

Platea
Caixa d’Escenari

256,73
86,82

PLANTA SEGONA
Accés

174,89m2
5,32
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Sala de So

25,93

Magatzem

7,83

Pas

10,39

Camerino 2

22,76

Lavabo 1

4,32

Lavabo 2

3,53

Vestíbul

18,84

Sala Administració 1

18,76

Sala Administració 2

22,70

Magatzem
Instal·lacions
Escala

5,87
21,96
6,68

PLANTA TERCERA
Pas

38,49m2
8,95

Magatzem

11,08

Instal·lacions

18,46

6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El projecte no modifica l’ús de l’edifici existent i actualitza i millora les activitats que
duen a terme.
Les activitats que es preveu que es desenvolupin en l’equipament seran:
Planta Baixa
En el foier de planta baixa:
Sala d’exposicions: consisteix en disposar d’un espai idoni per exhibir objectes
artístics (pintura, fotografia,...) o de valor cultural (historicoartístics), convenientment
distribuïts per que puguin ser observats pel públic assistent i fer-ho compatible amb l’ús de
foier de la sala d’actes.
Bar: consisteix en un Bar obert al públic (com el casal del poble).
Local social Orfeó: Un indret on ensenyar música, jugar a billar, lloc de xerrades,
petites audicions i reunions de l’entitat.
Planta primera
En la sala d’espectacles:
Espectacles teatrals: consisteixen en la realització de representacions en directe
d'obres teatrals, musicals, de dansa, òpera, obres artístiques o escèniques, mitjançant la
utilització, aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la música, del
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còmic, de titelles, de guinyols o d'altres objectes, a càrrec d'actuants, siguin o no
professionals.
Espectacles cinematogràfics: consisteixen en la realització d'exhibicions i de
projeccions de pel·lícules cinematogràfiques i altres continguts susceptibles de ser projectats
en pantalla, amb independència dels mitjans tècnics utilitzats
Espectacles d'audició: consisteixen en la realització d'actuacions en directe en les
quals s'interpreten obres culturals, recitals de poesies o similars.
Espectacles musicals: consisteixen en l'execució o representació en directe d'obres o
composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, d'instruments
musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de
cantants, actors i actrius o executants, siguin o no professionals.
Altres espectacles: aquells espectacles singulars que per les seves característiques i
naturalesa no es trobin definits i recollits específicament en el catàleg del Decret
112/2010,de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives i se celebrin davant de públic en condicions similars a les descrites anteriorment.
Petita sala d’actes per 30 persones en planta 1a
Petites xerrades o actes
Planta segona
Dos despatxos en planta 2 d’ús administratiu per a servei del centre.
Les activitats tant del bar, com del Local social com de la sala d’actes poden ser simultànies
sense afectar les evacuacions.
L’edifici està pensat per poder treballar simultàniament tot a l’hora a excepció de la petita
sala de planta primera que no podrà funcionar a l’hora que la sala principal,tampoc tindria
molt de sentit fer dos actes a l’hora. (la suma de les dues ocupacions més l’ocupació de
planta 2a superaria la capacitat de les escales per poc en el cas de màxima ocupació de totes
dues sales i la planta 2a)(així s’indica al quadre d’ocupacions).

7. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
D’acord amb l’article 95 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, es classifica l’activitat com:
Llicència municipal
permanent que no
comunicació prèvia
d’aquest Reglament

Establiments oberts al públic d’espectacles públics i
d’activitats
recreatives
de
caràcter
estiguin subjectes al règim de
d’acord amb l’article 124

D’acord amb l’article 29.7.a) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
els espectacles públics i les activitats recreatives resten exempts de la necessitat de llicència
municipal (...) els establiments oberts al públic que són de titularitat del mateix ajuntament.
Per tant no serà necessari l'atorgament de la corresponent llicència municipal, sinó que
aquesta quedarà subsumida en el tràmit d'aprovació del corresponent projecte tècnic.
D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edifici, la present activitat està classificada en:
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ANNEX 1 ANNEX 1 -

Apartat 16
Apartat 17

500m2
500

Establiments d’espectacles públics
Establiment d’activitats recreatives o de pública
concurrència,d’acord amb el CTE, de més de
de superfície o amb un aforament de més de
persones.

8. NORMATIVA D’APLICACIÓ
En la redacció del present projecte s’ha tingut en consideració la següent normativa:
-

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
El Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi tècnic de la edificació.
Reial Decret 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 davant del foc.
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització i salut en els treball
Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
Pla d’Ordenació Urbana de la Canonja.

9. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
D’acord amb el planejament urbanístic vigent l’edifici objecte del present projecte està
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
La finca on s’ubica l’establiment està el SUC (sòl urbà consolidat) i té la següent qualificació
urbanística:
Equipament E4, Cultural, social, religiós
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1. DADES D'ENERGIA
1.1. Tipus d'energia i procedència
Els tipus de subministraments d’energia de que disposa l’establiment és: energia elèctrica,
gas exclusivament per la cuina del bar adreçada a cuina i forn.
L'energia elèctrica procedirà del subministra en baixa tensió a través de la xarxa de
distribució de l'empresa Endesa fins a la caixa general de protecció de l'establiment.
El establiment està dotat d’un grup electrogen d’emergència pels sistemes de seguretat.
El quadre general elèctric s’ubica en la planta baixa en dependència d’ús específic per a
instal·lacions.
S’indica en plànol la ubicació dels fusibles seccionadors de l’establiment (C.G.P.) i la ubicació
del quadre general de l’edifici.
1.2. Instal·lacions, tipus i capacitat d'emmagatzematge de productes energètics
No es disposa de cap sistema d’emmagatzematge de producte energètic (gas, gasoil, …)
excepte el propi dipòsit que porta incorporat el grup electrogen i la bomba dièsel del grup de
pressió d’aigua per a contra incendis i sistemes d’emergència
Aquests dipòsits tindran una capacitat aproximada de 250 litres.
L’ús serà exclusiu pel sistema alternatiu de subministra elèctric i d’aigua contra incendis de
l’edifici.
1.3. Relació de maquinària i elements industrials o assimilats
L'edifici disposa de la maquinària apropiada per al funcionament d'un establiment d’aquestes
característiques.
Es relacionen a continuació el equipament principal previst.
Unitats
1
1
1
1
1

Equipament
Bomba de calor aire-aigua i
climatitzador
Bomba de calor geotèrmia
Grup de pressió contra incendis
Cuina bar
Escenografia (amb tecnologia led)

Potència
(Kw)
37 kW
8 kW
10 kW
18 Kw
10 Kw

Total Potència elèctrica instal·lada en equipament

Total
(Kw)
37 kW
8 kW
10 kW
18 Kw
10 Kw

83 kW

Considerant la potència a instal·lar en enllumenat i preses de corrent varies i considerant els
coeficient de simultaneïtat de la instal·lació i la instal·lació d’energia fotovoltaica es preveu
una potència a contractar per al present establiment de 86 kW.
L’edifici disposarà de subministre de socors alternatiu mitjançant grup electrogen de més
d’un 15% de la potència total contractada.
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1.4. Relació de materials primeres i productes acabats
En la present activitat per no realitzar-se cap tipus de procés industrial no existeixen
matèries primeres ni productes acabats pròpiament dits.
2. MEDI POTENCIALMENT AFECTAT
2.1. Delimitació de l'espai físic afectable
D’acord amb el mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori (MCVT), editats pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, referits a la zona 2
corresponent a les comarques de l’Alt Camp, Baixa Camp, Baix Penedès, Garraf i Tarragonès,
es desprenen els següents valors:
Contaminant
CO
PST
SO2

Vulnerabilitat
Baixa
Baixa
Molt baixa

Capacitat
-Moderada
Moderada

A efectes del vector soroll l’espai físic afectable es redueix als habitatges i espais més
propers a l’establiment.
2.2. Impacte de l'activitat sobre el mitjà
Per les característiques de l'activitat, mesures correctores i de gestió que s'apliquen i control
d'aquestes mesures, es considera que l'activitat de l’establiment no repercutirà en la qualitat
ambiental de l'entorn.
3. EMISSIONS GENERADES PER L'ACTIVITAT, EMISSIONS FINALS AL MIG RECEPTOR,
TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ I REDUCCIÓ EN ORIGEN, TÈCNIQUES DE CORRECCIÓ O
TRACTAMENT I MESURES I TÈCNIQUES DE CONTROL
3.1. Emissions a l'atmosfera
3.1.1. Dades sobre emissions de fum i gasos en xemeneies
3.1.1.1.
Focus emissors
El projecte proposa la renovació de la cuina del bar que tindrà una sortida de fums de la
cuina. La fumera pujarà a coberta per l’androna de separació amb el veí.
Segons article 78 de la Ordenança de Medi Ambient (pàgina 144-145), en relació a l’alçada de
les xemeneies de sortida, aquesta estarà a un mínim de 2 metres per damunt de qualsevol
edifici en un radi de 20 metres.
A banda disposarà del tub d’escapament del motor a combustió del grup electrogen (ús molt
esporàdic)
Com a focus emissor d’aire a diferent temperatura s’indica que el present establiment
disposarà d’un sistema de condicionament tèrmic format per una bomba de calor tipus aireaigua, que donarà servei al climatitzador de la zona d’actes. Aquests equips estaran ubicats
en espai específic i independent segons es grafia en els plànols adjunts.
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La renovació d’aire de la sala d’actes es realitzarà a través del recuperador de calor del
climatitzador, d’acord amb l’establert en el RITE.
3.1.1.2.

Sistema de tractament dels fums i gasos originats

Els fums i bafs de la cuina es condueixen a l’exterior per una fumera que sobresortirà 2
metres per damunt de tota edificació pròpia i aliena amb un radi de 20 metres i la campana
estarà dotada amb filtres retenidors de greixos.
Les sortides de fums del grup electrogen, tindran un caràcter testimonial donat que el seu
funcionament serà únicament puntual en moments de fallada del subministre elèctric i
ocasionalment durant les proves periòdiques de funcionament i manteniment.
Les sortides de fums es vehicularan fins a l’exterior a una distancia suficient d’obertures de
ventilació per evitar molèsties.
3.1.1.3.

Característiques de les emissions

Respecte a les sortides d’aire de ventilació de la sala d’actes, la qualitat de l’aire estarà
tipificada com a AE1 o AE2 segons prescriu el vigent RITE en la seva IT 1.1.4.2.5.
3.1.1.4.

Autocontrol de les emissions

L’autocontrol de les emissions correspondrà al sistema de manteniment dels equips, propis
per a aquest tipus d’instal·lacions.
Es disposarà de llibre de registre de les operacions de manteniment i operacions de mesura i
control periòdic.
3.1.2. Emissions de fums i gasos en torxes de seguretat
Per les característiques de l'activitat no és preceptiu disposar de torxes de seguretat.
Ventilació sala grup electrogen, ventilació grup contra incendis (bomba dièsel)
La sala del grup electrogen porta ventilació i presa d'aire en coberta apareix en el plànols de
climatització: DN63 extracció de fums DN160 aportació d'aire,
La xemeneia cuina es tan sols una previsió fins que no es dugui a terme el projecte de
instal·lació de la cuina. La ventilació de la cuina es troba marcada en el plànol de gas.
3.1.3. Emissions difuses
Per les característiques i desenvolupament propi de l'activitat no es produiran emissions
difuses.
3.2. Emissions de soroll i vibracions
Veure estudi acústic adjunt.
3.3. Olors i bafs del bar
El local es mantindrà en depressió respecte a l’entorn immediat per evitar la transmissió
d’olors.
Es garantirà la estanquitat de l’extracció de fums i baf fins la coberta de l’edifici.
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3.4. Emissions d'aigües residuals
3.4.1. Focus emissors i procés associat
En la present activitat s’estableixen tres tipus d'aigües residuals.
La primera i principal és la corresponent a l'ús dels serveis higiènics de l’establiment.
Altre origen d'aigües residuals són les generades en els processos de neteja dels locals,
corresponents bàsicament al fregat de paviment i equipament.
Finalment cap indicar les generades per la condensació en els equips de refrigeració
Les aigües de pluja són recollides en coberta i conduïdes independentment per la xarxa
interna de sanejament.
3.4.2. Caracterització i cabal
La caracterització dels efluents serà, en qualsevol, cas assimilable a les d'ús domèstic, no
incorporant substàncies que la seva concentració puguin ser causa de contaminació especial.
El cabal generat dependrà de l’afluència d’espectadors i usuaris a les instal·lacions.
Com a estimació s’estima un cabal punta diari de 10 l/persona en dies d’espectacle amb
ocupacions totals de la zona de la sala d’actes i diari
Amb aquesta estimació tindrem un cabal punta diari de:
Zona sala d’actes
Ocupació x Consum = 348 pers. x 10 l/dia /1000 = 3,48 m3/dia
Estimant una utilització mitja equivalent de 100 dies/any tenim un consum anual total de:
Consum anual = 3,48 m3/dia x 100 dies/any = 348 m3/any*
Zona bar i orfeó
Ocupació x Consum = 140 pers. x 10 l/dia /1000 = 1,40 m3/dia
Estimant una utilització mitja equivalent de 300 dies/any tenim un consum anual total de:
Consum anual = 1,4 m3/dia x 300 dies/any = 420 m3/any*
Consum anual total= 768 m3/any
3.4.3. Sistema de recollida i evacuació
La recollida i canalització de les aigües residuals i de pluja es realitza mitjançant xarxa
interna de sanejament, formada per baixants de PVC.
Tots els aparells disposen del seu corresponent sifó hidràulic.
Les aigües es recullen mitjançant col·lectors sota la solera de la planta baixa per a la seva
connexió a la xarxa de clavegueram municipal, previ pas amb registre sifònic.
No es van tenir documentació prèvia sobre les cotes del clavegueram existent però entenent
que el carrer de Marina té una notable pendent i que gran part del sistema busca trobar-se en
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el punt més baix de la zona d’intervenció, els pendents proposats a la xarxa interna son
absolutament compatibles a una fàcil connexió a la xarxa pública.
S’indica en els plànols el punt de connexió amb la xarxa municipal de sanejament.
Les connexions, tal com es reflecteix als amidaments del projecte d’obra es fan amb sifó amb
registre previ. La xarxa interna és separativa i la pública és unitària. Els sistemes s’unifiquen
després dels sifons.
3.4.4. Balanç d'aigües
En la present activitat no es realitza cap tipus de procés industrial, pel que el consum d'aigua
està destinat bàsicament a consum de boca i serveis higiènics.
Del consum total anual estimat d'aigua es considera que el 80% serà destinat a serveis
higiènics, cuina, etc, un 10% a consum de boca i l'altre 10% altres serveis (instal·lacions,
evaporació., …)
768
768
768

m3/any 615 m3/any (80%) Serveis higiènics
m3/any 77 m3/any (10%) Consum de boca
m3/any 77 m3/any (10%) Altres

 Clavegueram

3.4.5. Característiques dels efluents
Com s'ha indicat les aigües residuals són assimilables a ús domèstic. En qualsevol cas els
nivells de concentració seran inferiors als màxims permesos, assenyalats en la normativa
vigent sobre abocaments a la xarxa de clavegueram pública.
Es especial es compliran el paràmetres delimitatius següents, d’acord amb el Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
Paràmetres

V

U

T (ºC)

40

ºC

PH (interval)

6-10

pH

MES (Matèries en suspensió)

750

mg/l

DBO5

750

mg/l

O2

DQO

1.500

mg/l

O2

Olis i greixos

250

mg/l

Clorurs

2.500

mg/l

Conductivitat

6.000

mS/cm

Diòxid de sofre

15

mg/l

SO2

Sulfats

1.000

mg/l

SO42-

Sulfurs totals

1

mg/l

S2-

Sulfurs dissolts

0,3

mg/l

S2-

Fòsfor total

50

mg/l

P

Nitrats

100

mg/l

NO3-

Amoni

60

mg/l

NH4+

Nitrogen orgànic i amoniacal (1)

90

mg/l

N

Cl-
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3.4.6. Sistemes i unitats de tractament
No es disposen d'instal·lacions pròpies de tractament de les aigües residuals.
3.5. Generació de residus
3.5.1. Focus emissors i procés associat
Els focus emissors de residus de l'establiment són els generats per l'activitat pròpia dels
usuaris i espectadors de l’establiment, assimilables, en qualsevol cas, a tipus
domèstic/comercial.
L’oli de la cuina s’haurà de separar i emmagatzemar en quanties reduïdes per seu reciclatge i
recollida. Es quantifica en 10 litres per setmana el residu d’oli a reciclar.
La quantitat mitja de residus generats, s’estima en 0,10 kg/persona i dia, estimant-se una
utilització de 100 dies anys amb una ocupació de 370 persones en la sala d’actes i 300 dies
l’any amb una ocupació de 140.
La caracterització estimada dels residus produïts és:
Tipologia dels residus:
Matèria orgànica
Paper
Plàstic
Cristall
Metalls ferrosos
Metalls no ferrosos
Fusta
Tèxtil
Gomes i cautxús
Piles i bateries
Altres

Mitjana (%)
45.
20.
10.
5.
3.
5.
3.
6.
1.8
0.2
6,15

El volum de residus produïts s’estima es:
0,10 kg/persona/dia x 100 dies/any x 370 persones = 3,7 tn/any
0,10 kg/persona/dia x 300 dies/any x 140 persones = 4,2 tn/any
Total de residus serà de 7,9 tn/any
DB HS2 Recollida i evacuació de residus
Compliment de la HS2
Zona Bar
L’edifici es troba en una zona a on la recollida es centralitza en contenidors de carrer per el
que caldrà una reserva d’espai.
El projecte preveu una sala de 3,36m2. El local està pensat per 32 comensals o clients diaris
que ocupen intermitentment l’espai. Podem aplicar un coeficient de 1/3 respecte a un
ocupant permanent.
Aplicant
S=P Ʃ(Ff Mf)
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S= 32/3 ((0,039)+(0,06)+(0,005)+(0,384)+(0,038x4))=2,85 < 3,36 m2 (Compleix)
3.5.2. Instal·lacions de gestió interna de residus
Disposarem d’un espai en el bar per dipositar el residus diaris abans de portar-los al sistema
de recollida selectiva municipal (dibuixat en planta i ubicat al costa de la sortida al carrer)
El projecte preveu una sala de 3,36m2.
La gestió dels residus produïts es realitzarà mitjançant els contenidors de recollida selectiva
municipal.
4. TÈCNIQUES I MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC
Com tècniques i mesures d’estalvi energètic s'indiquen les següents:
Es dóna prioritat a la instal·lació de llums amb tecnologia LED o de fluorescència tipus
compacte o tipus TL5, que per ésser de rendiment lumínic més elevat i vida útil més
perllongada i suposen un estalvi tant energètic en l’explotació de l'activitat com en origen.
Es disposarà de sistema de control per a l’encesa i apagat general i zones de pas. Així mateix
es disposaran de sistemes d’encesa automàtic connectats a elements de detecció de
persones. Aquests equips reduiran el consum energètic gestionant la utilització de les
instal·lacions d'enllumenat únicament quan sigui necessari.
Respecte al sistema de climatització es disposa de termòstats en els espais climatitzats amb
temperatures de consigna no superior a 21ºC a l'hivern i no inferior a 24º a l’estiu.
L’edifici disposa d’un sistema de cogeneració d’energia geotèrmica amb el que s’aconsegueix
aportar fins 60 Kw. al sistema.
Es disposarà de sonda de qualitat d’aire per regular el sistema de ventilació de la sala d’actes
amb mòdul de recuperació de calor.
Donat que el consum estimat d’ACS és superior a 50 litres/dia de mitjana anual i es proposa
un sistema d’acumulació d’aigua amb l’aerotèrmia com a substitució del sistema de
contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, d’acord amb el Document Bàsic DB-HE.4.
S’ubicarà un sistema de producció d’energia fotovoltaica de 6Kw de potència
5. JUSTIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2001, DE 31 DE MAIG, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE
L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN
Pel compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn, síndica el següent:
-

L’activitat es troba emplaçada en zona E3
L’enllumenat exterior de l’activitat correspondrà a l’enllumenat públic.
Aquests punts de llum disposaran d’un enlluernament cap a l’hemisferi superior
inferior al 15%.
Disposaran de lluminàries preferentment de VSAP/VSBP o equivalents
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MEMÒRIA EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT

Projecte Tècnic
EQUIPAMENT CULTURAL ORFEÓ CANONGÍ
LA CANONJA
1.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

L’establiment disposarà de proveïment d’aigua a través de la xarxa municipal d’abastament,
quedant d’aquesta forma acreditada la potabilitat de l’aigua.
Els serveis higiènics disposaran d’eixugamans d’un sol ús amb dosificador de sabó.
2.

AIGÜES RESIDUALS

Les aigües residuals generades a l’activitat seran abocades a la xarxa de clavegueram
municipal, previ pas per arqueta sifònica. Les connexions, tal com es reflecteix als
amidaments es fan amb sifó amb registre previ. La xarxa interna és separativa i la pública és
unitària. Els sistemes s’unifiquen després dels sifons.
La xarxa interior es realitzarà mitjançant les corresponents canalitzacions de PVC.
La xarxa de clavegueram soterrada és de 160 mínim, solament les sortides de 1 WC a cercar
la xarxa, trams molt curts i directes des del WC son de 110., que és el diàmetre de la sortida
del WC.
Totes els aparells sanitaris disposaran de sifó amb tancament hidràulic.
No es van tenir documentació prèvia sobre les cotes del clavegueram existent però entenent
que el carrer de Marina té una notable pendent i que gran part del sistema busca trobar-se en
el punt més baix de la zona d’intervenció, els pendents proposats a la xarxa interna son
absolutament compatibles a una fàcil connexió a la xarxa pública.

3.

GESTIÓ DE RESIDUS

Es disposarà de contenidors de residus amb tapa i obertura no manual adequats per la
recollida selectiva municipal.
Es disposaran dels següents contenidors:
Groc – plàstics, llaunes, envasos
Verd – Vidre
Blau – paper i cartró
Marró – matèria orgànica
Gris - rebuig
Es disposarà de lloc idoni per l’emmagatzematge dels residus generats en l’activitat.
S’indica en els plànols adjunt la ubicació d’aquest espai.
Al bar del centre es disposa d’un espai ventilat per emmagatzemar temporalment els residus
4.

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Els materials de revestiment del terra i parets de la zona dels serveis higiènics seran
enrajolats amb gres antilliscant, impermeable i resistent als productes químics.
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5.

CONSIDERACIONS PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELA

A l'efecte de prevenció del bacteri de la legionel·la es consideren dues instal·lacions
susceptibles de provocar-la: la corresponent al sistema de climatització i la corresponent a
producció i distribució d'aigua calenta sanitària.
D'acord amb el Decret 417/2000, de 27 de desembre, pel qual estableixen amb caràcter
d'urgència les condicions tècnic sanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de
massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel·la,
s'indica que la instal·lació de climatització de l'establiment no està regulada per aquest
decret atès que no existeix transferència de massa d'aigua en corrent d'aire ja que es traca de
circuits hidràulics tancats.
Les instal·lacions se sotmetran a una neteja i desinfecció general preventiva, d'acord amb
l'indicat en la normativa d'aplicació.
Respecte a la instal·lació de producció i distribució de ACS i d'acord amb la instrucció tècnica
del RITE, es projectarà la instal·lació tenint en compte els apartats corresponents de la
norma UNE 100:030 sobre prevenció de la legionel·la en instal·lacions d'edificis.
Els aspectes considerats seran:
-

6.

La temperatura d'acumulació serà de 60 ºC.
La temperatura de distribució no serà inferior a 50ºC en el punt més allunyat del
circuit de ACS.
Els equips podran ser sotmesos a una temperatura de 70 ºC durant períodes
perllongats de temps per a eliminar el bacteri.
Els dipòsits d'acumulació disposaran de boca de registre i connexió per a la vàlvula
de buidatge.
Els acumuladors es connectaran en sèrie i seran del tipus vertical.
Es netejaran periòdicament les pinyes dels ruixadors de les dutxes dels vestuaris,
amb una solució sèptica, previ desmunti de l'element.

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
D’acord amb l’establert en el vigent Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis” (RITE), la categoria d’aire
interior estarà en funció de l’ús de la zona, que queda definida en la seva instrucció
tècnica IT 1.1.4.2.2.
La categoria de qualitat d’aire interior (IDA) serà la següent:
Ús
Sala d’actes
Zona bar

Categoria de qualitat d’aire interior
IDA 3
IDA 3

El cabal d’aire exterior de renovació es determina en funció del nombre de persones
considerades en cada zona, establint una dotació mínima equivalent a:
Categoria
IDA 3

dm3/s per persona
8

Considerant una qualitat de l’aire exterior tipus ODA 1, els filtres previstos instal·lar en
les unitats de tractament d’aire de renovació serà:
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Aire exterior
ODA 1
7.

IDA 3
F6/F7

CONDICIONS D’HIGIENE I SALUBRITAT
D’acord amb l’article 47 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els establiments oberts al públic
hauran de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter
següents:
-

Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.
Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines.
Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines.
Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines.
Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per
a cada fracció de 500 persones més d’aforament autoritzat.

Atenent a l’aforament de l’establiment que ens ocupa, i el número de serveis projectats,
tenim:
Aforament sala actes amb butaques amb l’activitat del bar: 348 persones (sala d’actes) +
45 persones (bar)= 393 persones
Serveis
Lavabos
Inodors

Decret 112/2010
4
8

Projectat
6
8

Compleix
Compleix

Aforament del bar i local social de l’orfeó: 130 persones
Serveis
Lavabos
Inodors

Decret 112/2010
2
4

Projectat
3
4

Compleix
Compleix

No estan inclosos el lavabos i inodors de camerinos, que s'afegirien però que no son d’ús
públic.
Cal dir que sembla molt improbable que la sala principal, l’orfeó i el bar tinguin plena
ocupació, ja que les activitats, si bé poden ser independents, gran part dels usuaris son
els mateixos i es podria establir un índex de simultaneïtat.
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ESTUDI ACÚSTIC
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1. DESCRIPCIÓ DE LES ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA DE L’ACTIVITAT I EL SEU
ENTORN
L’activitat es trobarà situada en sòl urbanitzable, en zona urbana dins del casc urbà de la
Canonja
Donat que en el mapa de capacitat acústica del municipi la zona on s’ubica l’edifici no es
troba classificat, es considera que per assimilació podem considerar un nivell sensibilitat
acústica alta: (A4) Predomini de sòl d’ús residencial.
D’acord el mapa acústic de la Canonja, els nivells màxims d’immissió en l’ambient exterior
serà de:
Zona sensibilitat
A4, Predomini de sòl d’ús
residencial

Valor límit
Dia
65 dB(A)

valor límit
Vespre
65 dB(A)

Valor límit
Nit
55 dB(A)

Respecte a l’interior dels locals amb sensibilitat acústica, el nivell màxim d’immissió en
l’ambient interior serà de:
Ús
Oficines
Sales d’audició i exposició

Valor límit
Dia
40 dB(A)
30 dB(A)

Valor límit
Vespre
40 dB(A)
30 dB(A)

Valor límit
Nit
30 dB(A)
30 dB(A)

Es considera l’horari nocturn donat que en aquest horari l’activitat pot estar oberta.
2. DETALL DELS FOCUS SONORS O VIBRATORIS
Els focus sonors i generadors de vibracions es troben concentrats en la zona tècnica de
instal·lacions, situada a coberta en espai específic. Aquests focus corresponen bàsicament a
la planta refredadora d’aigua del sistema de climatització.

Projecte Tècnic
EQUIPAMENT CULTURAL ORFEÓ CANONGÍ
LA CANONJA
Una màquina que pot generar soroll molest als veïns, per la seva ubicació exterior és
la productora de la bomba de calor LENNOX SWH100DNM1M amb les següents
característiques acústiques.

Otra màquina que pot generar soroll molest als veïns, per la seva ubicació exterior
és el recuperador TECNA CFR HEE175 amb les següents característiques acústiques.
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El mapa acústic de la Canonja defineix la zona del Casal com a zona A4

La distribució de màquines en coberta és la següent:

Qualsevol focus receptor està a més de 10 metres. La pressió sonora de la
màquina més sorollosa a 10 metres és de 50,2 dB. Clarament inferior a 55dB que
son els valors del mapa acústic nocturn autoritzat.

Respecte al so produït a l’interior de l’establiment es consideren els espectacles musical que
es puguin realitzar a la zona de la sala d’actes.
Els nivell de potencia acústica emesa en origen pels dos focus considerats es:
Equip
Bomba de calor aire-aigua
Espectacle musical

Característiques
87 kw
Musica en viu o enregistrada

Num.
Equips
1
--

Potencia sonora
80 dB(A)
95 dB(A)
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El nivell de potencia acústica considerada per als esdeveniments musicals s’ha extret de la
Ordenança de soroll tipus editada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.
3. ATENUACIÓ SONORA EXTERIOR
Per avaluar la incidència dels espectacles que es realitzin a l’interior de l’edifici respecte als
habitatges més propers, es tindrà en compta l’atenuació per distancia entre el focus emissor i
els receptors. Això mateix es considerarà l’atenuació dels tancaments existents de l’edifici.
Per avaluar la incidència de la bomba de calor es considerarà l’atenuació pròpia dels
tancaments del local tècnic on s’ubica i de les mesures correctores corresponents al
silenciador previst instal·lar en la descàrrega de l’aire de condensació.
Els habitatges més propers es podran trobar en el límit de la zona urbana del municipi, a una
distància aproximada de 150m.
La pressió sonora registrada en el receptor, consideren l’atenuació per distància, es
determina segons la següent expressió:
NWS = NWP + 20 log (D) + 8
On:
NWS és la potència sonora del focus emissor
NWP: és la pressió sonora en el receptor
D és la distància entre emissor i receptor
Aplicant valor tenim una atenuació de:
Atenuació = 20 log (10) + 8 = 28 dB(A)
Respecte a l’atenuació estimada dels tancaments del locals que contenen en focus emissors,
consideram els següents:
Sala d’actes: tancament d’obra de fàbrica de gruix aproximat 30cm, de densitat superior a
300kg/m2, amb aïllament en façana de 6 cm (sistema SATE) amb revoc exterior, i coberta de
teula amb aïllament tèrmic, amb un índex global de reducció acústica ponderada estimat de
50 dB(A).
Local tècnic: La producció serà amb geotèrmia i la climatitzadora principal s’ubica en la
planta superior, a coberta dels camerinos i la reducció per aïllament acústic de l’espai que
està per damunt de la cota dels habitatges serà també del ordre de 60 dB.
Equip
Bomba de calor aire-aigua
Espectacle musical

Potencia
sonora
NWS
80 dB(A)
95 dB(A)

Aïllament
tancaments
50 dB(A)
60 dB(A)

Atenuació
per
distància
28 dB(A)
28 dB(A)

Pressió
sonora en
receptor
2 dB(A)
7 dB(A)
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4. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SONOR
Atenent a la distància entre els focus emissors i els focus receptors més propers, consistents
en els habitatges situats en el límit del nucli urbà, es determina el valor final de pressió
sonora en el punt receptor exterior serà de inferior al límit establert en la normativa vigent.
5. LIMITACIÓ DE SOROLL
En els espectacles musicals o a activitats musicals caldrà un limitador de so amb registrador,
per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de
contaminació acústica. Els sistemes proposats de so amplificat disposen de mecanismes
limitadors.
6. SENYALITZACIÓ
També caldrà disposar en les entrades de l’establiment on es puguin superar els 90 dB(A) un
rètol o placa que adverteixi d’aquest fet.
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MEMÒRIA EN MATÈRIA
D’ACCESSIBILITAT
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1. DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de la accessibilitat i de supressió de barrares
arquitectòniques, i de aprovació del Codi d’accessibilitat.
D’acord amb l’annex 2 del Decret 135/1995, de 24 de març, la present activitat, per estar
classificada com a activitat cultural disposarà dels següents elements adaptats:
Itinerari
Escales
Cambra higiènica
Mobiliari






Adaptat
Adaptades
Adaptada
Adaptat

Les condicions arquitectòniques dels elements adaptats seran les definides en els apartats
2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. i 2.4.6. de l’annex 2 del Decret 135/1995, de 24 de març.
2. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. DB. SUA9 – Accessibilitat
2.1. Accessibilitat en el exterior de l’edifici
La parcel·la on s’ubica l’activitat disposarà d’itinerari accessible que comunicarà la entrada
principal de l’edifici amb la via pública, les zones comuns exteriors i l’aparcament accessible.
2.2. Accessibilitat entre plantes de l’edifici.
El present projecte soluciona l’accessibilitat amb ascensor a la planta de la sala d’actes i de
les dependències de planta 2a i disposarà, doncs, d’un itinerari accessible entre plantes.
2.3. Accessibilitat en les plantes de l’edifici.
La planta baixa disposarà d’itinerari accessible que comunicarà l’accés accessible a l’edifici
(entrada principal) amb les zones d’ús públic, tots els origen d’evacuació de les zones d’us
privat excepte les zones d’ocupació nul·la, els serveis higiènics accessibles. Les zones
d’atenció al públic també ho son.
La planta primera també disposarà d’un itinerari accessible pel públic amb zones específiques
reservades a la sala per persones amb mobilitat reduïda.
La sala d’actes es disposa en pendent amb rampes accessibles amb les toleràncies que
permeten les TAAC
L’accés a la planta 2a, administrativa també ho és. Al igual que l’accés a camerinos. No ho
seran els espais tècnics vinculats a l’escenari i d’ocupació nul·la.
2.4. Places d’aparcament accessibles.
L’establiment no disposa de zones d’aparcament pròpies
2.5. Places reservades.
L’establiment no disposa de zones d’aparcament pròpies
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2.6. Serveis higiènics accessibles.
L’establiment disposarà d’una dotació de cambres higièniques accessibles equivalent a:
1 servei accessible per cada 10 inodors instal·lats  hi hauran 12 inodors públics i 4 Serveis
higiènic accessible
2.7. Mobiliari fix
Es disposarà d’un punt d’atenció accessible o punt de trucada accessible per rebre assistència
en l’espai d’atenció al públic.
2.8. Mecanismes
Els dispositius d’intercomunicació i els dispositius d’alarma seran accessibles.
Els mecanismes en zones adaptades seran accessible d’acord amb les característiques
indicades en el DB.SUA.
2.9. Senyalització
Es senyalitzaran els següents elements:
Entrada accessible
Itineraris accessibles
Places reservades
Serveis higiènics accessibles
Serveis higiènics d’ús general
Itinerari accessible que comuniqui la via pública amb els punts d’atenció
accessibles o punts de trucada accessible
Les característiques dels elements de senyalització seran les indicades en el punt 2.2 del
DB.SUA.
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MEMÒRIA EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS
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1. CONSIDERACIONS INICIALS
L’edifici corresponent a l’Orfeó Canongí, està format per varis espais i dependències que es
destinaran a equipament culturals i recreatius.
El present projecte contempla únicament l’adequació i ús dels espais interiors als que se li
assigna un ús determinat i els exteriors immediatament vinculats.
Cal remarcar que el present edifici és un immoble existent catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL) i per tant el seu ús i programa està condicionat per les característiques
de protecció del patrimoni cultural català.
És important aclarir que el projecte no proposa un canvi d’ús sinó una modernització de tot
l’equipament amb millores tècniques d’equipament, accessibilitat i protecció, amb una
ampliació per vestidors, instal·lacions i accessos.
2. ÚS DE L’ESTABLIMENT
D'acord amb el programa funcional per l'adequació interior de l'edifici del Orfeó Canongí, i
considerant que l'ús principal dels espais condicionats és el de d'oferir un espai idoni per tal
de que es puguin realitzar les activitats culturals següents:
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.

Auditori de música
Sala d'exposicions
Centre de cultura contemporània
Projeccions de cinema
Sala d’actes
Representacions amb caixa escènica caixa escènica
Bar-local
Local social de l’Associació, amb classes de música, sala de bitllar

L'ús principal de l'establiment es el corresponent a pública concurrència a efectes d'aplicació
del DB.SI del vigent Codi Tècnic de l'Edificació.
3. PROPAGACIÓ INTERIOR
3.1. Compartimentació en sectors d’incendis
L’edifici es configura en un únic sector d’incendis encara que per configuració de l’activitat
es disposa de caixa escènica que actua virtualment com un sector d’incendis afegit (tal i com
s’autodefineix a l’annex)
La superfície del sector d’incendi és inferior a 2.500 m2.
L'espai definit en planimetria com a escenari configura caixa escènica, que en l’actualitat no
està sectoritzada i el projecte proposa la seva actualització.
L’escala de la façana històrica d’evacuació de la planta primera i segona serà especialment
protegida.
Per tot l'indicat es considera que l'espai destinat a escenari configura una caixa escènica i
seran d’aplicació de les condicions de seguretat establertes en l'annex A del DB.SI.

Projecte Tècnic
EQUIPAMENT CULTURAL ORFEÓ CANONGÍ
LA CANONJA
La resistència al foc dels tancament que delimiten els sectors d’incendis, considerant que
l’alçada d’evacuació descendent és de inferior a 15 metres, és de:
Ús
Equipament
cultural
Caixa escènica
Escala
protegida

Pública concurrència

Resistència
al foc
EI90

escenari
Escala evacuació

EI120
EI 120

Les portes de comunicació entre sectors d’incendis seran la meitat (EI½) de la resistència al
foc de l’element de tancament del sector o una quarta part (EI¼) si la comunicació és a
través d’un vestíbul previ.
Les parets de delimitació de les escales especialment protegides, en cas d’existir, seran
EI120.
Les parets de delimitació dels vestíbuls previs de les escales, seran EI120 i les seves portes
EI230-C5.
3.2. Locals de risc especial
Es defineixen els següents locals de risc especial:
Local
Local tècnic quadre elèctric
Local
tècnic
equips
climatització
Sala grup de pressió aigua
per a contra incendis

Nivell
de risc
Baix
Baix

Resistència al foc tancaments/
Estabilitat al foc estructura
EI90/R90
EI90/R90

Resistència
portes
EI2 45-C5
EI2 45-C5

Baix

EI90/R90

EI2 45-C5

Els recorreguts d’evacuació interiors dels local de risc especial és inferior a 25m.
Les portes de comunicació entre els locals de risc especial són la meitat (R½) de la resistència
al foc de l’element de tancament del local o una quarta part (R¼) si disposen de vestíbul
previ.
3.3. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis
La compartimentació del sector d’incendis i locals de risc especial que forma l’activitat
quedarà assegurada en aquells punts per on es disposen els conductes d’aire que travessen
elements delimitadors mitjançant la col·locació de comportes resistents al foc d’accionament
automàtic, amb una RF igual al de l’element delimitador.
Els passos d’altres instal·lacions (cables elèctrics, canonades d’aigua, ...) es sectoritzarà
mitjançant massilla intumescent o altres elements disponibles en el mercat.
No es preceptiu sectoritzar el passos de secció inferior a 50cm2.
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S’especificaran aquest elements al projecte executiu una vegada es coneguin els passos
d’instal·lacions.
3.4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari
Els materials de revestiment disposaran de la següent reacció al foc o més favorable:
Tipus de recorregut
Escales i passos protegits
Zones ocupables
Locals de risc especial
Espais ocults (fals sostres)

Revestiment de terres
B-s1,d0
C-s2,d0
B-s1,d0
B-s3,d0

Revestiment de parets i sostres
CFL-s1
EFL
BFL-s1
BFL-s2

Les butaques i seients fixes entapissats, situats en la zona del teatre, compliran les següents
normes de reacció al foc:
UNE-EN 1021-1:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat - Part 1:
font de ignició: cigarret en combustió”.
UNE-EN 1021-2:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat - Part 2:
font de ignició: flama equivalent a un llumí”.
Els elements tèxtils suspesos, com són el teló i cortines, compliran:
Classe d’acord amb la norma UNE-EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils.
Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació”.
4. PROPAGACIÓ EXTERIOR
Es disposarà de franja de resistència al foc mínima EI60 i amb l’amplada (D) que s’indica en la
taula següent, en aquells encontres en façana entre els dos sectors d’incendis, entre zones de
risc especial i altres zones o en les escales protegides.
Angle
D

0º
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

180º
0,50

L’edifici existent i el seu veí estan separats un metre. Si bé l’edifici nostre hi obre finestres a
l’androna de separació (de la nostra propietat) el veí en té una mitgera cega de paret de
maçoneria de 40cm (EI superior a 60), complint distàncies a 0º.
Respecte a la propagació vertical, es disposaran de franges EI60 d’un metre d’alçada
solució equivalent segons DB.SI.4

o

La reacció al foc dels revestiments de façana serà com a mínim B-s3,d2.
Les distancies entre els elements de ventilació de coberta (exutoris, claraboies, etc, serà com
a mínim la indicada en el DB.SI.4.
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5. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS
5.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació
L’establiment disposa de sortides d’evacuació independents d’altres establiments.
5.2. Càlcul de la ocupació
La sala d’actes disposa d’un pati de butaques amb seients fixos de 348 persones.
En aquest supòsit s'estableix una ocupació equivalent al número de butaques disponibles.
D'acord amb la distribució de seients l'ocupació de la sala queda establerta en 348 persones.
La ocupació de la resta d'espais de l’edifici es determinarà segons les densitats indicades en
la taula 2.1 del DB.SI3:
Aplicant valors tenim:

Resum ocupació zona caixa escènica i camerinos:
Planta

Ocupació

Planta Baixa

14 pers.

Planta Primera

50 pers.

Planta Segona

15 pers.

Planta tercera

0 pers

TOTAL zona escenari

79 pers.

Resum ocupació amb la sala de teatre plena, zona sala d’espectacles:
Planta
Planta Baixa

Ocupació
52 pers.

Planta Primera

350 pers.*

Planta Segona

7 pers.

Planta tercera

0 pers

TOTAL EDIFICI

409 pers.

*Quan la sala està en funcionament i plena no te senƟt tenir ocupada la sala peƟta de la planta 1 a de 30p.
No es faran mai dos actes simultanis. El càlcul es fa amb la sala gran plena. El foier estarà ocupat per la mateixa gent
de la sala.

Resum ocupació zona bar i local social
Planta

Ocupació

Planta Baixa

215 pers.

TOTAL EDIFICI

215 pers.

OCUPACIÓ

654 p
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m2

m2/p

PERSONES

TOTAL

BAR DE L'ENTITAT

46,7p

Accés bar

5,26

2

2,6

Serveis 1

4,58

3

1,5

Sala de residus

3,43

40

0

Bar

17,75

10

1,7

Àrea amb gent de peu

15,07

1

15

Àrea amb gent sentada

34,65

1,5

23,1

Cuina

14,93

10

1,5

Magatzem

13,76

10

1,3

LOCAL SOCIAL-ORFEÓ

85,84p

Sala d'actes

28,52

0,5

57,04

Taller música 1

14,02

5

2,8

Sala billar

25,48

5

5

Zona d'interpretació

22,18

2

11

Despatx

10,53

10

1

Taller música 3

10,90

5

2

Serveis

15,47

3

5

Taller música 2

10,93

5

2

SALA D'ACTES-TEATRE

521,03p

PLANTA SOTERRANI
Instal·lacions

0
34,53

Nul·la

0

PLANTA BAIXA

67

Vestíbul/exposicions

94,76

2

47

Taquilla

18,47

10

2

Serveis 1

22,29

3

7,4

Lavabos

7,84

3

2,6

16,13

2

8

Camerino 1
PLANTA PRIMERA

432

Magatzem

10,75

40

0,3

Caixa d'escenari

78,77

2

39,38

Platea
Office

256,73 1p/seient
22,58

348
2

11,29
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Accés office
Sala 1

4,32

2

2,5
*l'ocupació de la P1 no pot

43,70 1p/seient

*31 ser superior a l'aforament de
la sala principal

Foyer
Serveis

22,74

3

7,58

PLANTA SEGONA
Lavabo 1

21
7,84

3

2,6

Camerino 2

18,67

2

9,4

Sala de so

19,84

10

2

Magatzem

7,83

40

0,3

Vestíbul

21,97

10

2

Sala d'administració 1

18,24

10

2

Sala d'administració 2

23,21

10

2

Instal·lacions

21,96

Lavabo

Nul·la

3,57

0
3

1

PLANTA TERCERA

0,26

Magatzem

10,65

Instal·lacions

19,23

40
Nul·la

0,26
0

5.3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
L’edifici disposa de fins a 3 sortides sortides d’edifici en el cas de les plantes superiors,
corresponents a:
-

Sortida 1 - Entrada general de públic a la Sala Principal
Sortida 2 - Sortida d’emergència a través de l’escala protegida
Sortida 3 – Sortida zona de camerinos (darrera de la caixa escènica)

Els espais en planta baixa disposen tots d’un mínim de dues sortides
Recintes o plantes amb més d’una sortida:
-

La longitud del recorregut d’evacuació no excedeix de 50 metres.
La longitud del recorregut en cul de sac és inferior a 25 m.
La alçada d’evacuació és inferior a 9 metres
Els recorreguts ascendents són inferior a 2 m.

La zona de caixa escènica i camerinos disposen d’una sortida per darrera vinculada a la zona
de camerinos.
Les passarel·les tècniques previstes per poder realitzar de manera segura les tasques de
manteniment dels elements més elevats a la zona de la nau principal (sala d’actes), es
consideren a efectes d'evacuació com a espais sense ocupació, però el recorreguts fins la
sortida de la caixa escènica son inferiors a 25 m.
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La pinta de l’escenari té accés directe des de l’edifici annex de camerinos a l’alçada de la
zona d’instal·lacions.
5.4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació
Les amplades mínimes de les portes i les zones de pas és determinen segons la fórmula:
A = Ocupació / 200
S’adjunta a continuació taula resum de la ocupació assignada a cada sortida de recinte
corresponent a la sala d’actes, en funció de la configuració d’aquesta.
Recinte
Configuració
Ocupació
Numero de sortides de recinte
Assignació ocupants per sortida
Amplada mínima necessària de càlcul
única porta sala de espectacles
Amplada amb dues sortides (accés a
escala protegida)

Sala d’actes Primera
Butaques
348 persones
3 sortides
348
348 persones / 200 = 1,74m

Recinte
Ocupació
Numero de sortides de recinte
Assignació ocupants per sortida
Amplada mínima necessària de càlcul
única porta sala de espectacles

Vestíbul principal sala espectacles PB
410 persones (afegides les de P1)
2 sortides
410
410 persones / 200 = 2,05m

174 persones/ 200 = 0,9 m

Aquest espai disposarà de butaques fixes enganxades al terra (no retràctils).
L’evacuació es fa través de dues escales. Una no protegida i l’altra especialment protegida.
Escala no protegida
L’escala no és protegida donat que l’alçada d’evacuació és inferior a 10 metres.
L’amplada de càlcul de la escala descendent és:
Tabla 4.2 SI 3 Evacuació descendent 2,30 m es de 368 persones
L’escala projectada serà de 2,30m.
Escala especialment protegida
L’amplada de càlcul de la escala descendent és:
Tabla 4.2 SI 3 Evacuació descendent 1,50 m es de 356 persones suficient per les 351 p
que hi baixarien. El tram de la segona planta d’accés a la sala de so serà d’un metre.
L’escala projectada serà de 1,50 m.
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Els passos entre files dels seients de les butaques de sortida per un únic extrem, serà com a
mínim de:
A = 30cm
Les vies d'evacuació de totes zones ocupables discorreran per espais generals de circulació on
no existeixin graons aïllats.
5.5. Protecció de les escales
Es protegeix especialment l’evacuació d’emergència de la sala d’espectacles.
Amb una escala d'evacuació descendent de 1,50 m d’amplada.
5.6. Portes situades en els recorreguts d’evacuació
Les portes de sortida de planta o edifici i les previstes per l’evacuació de més de 50 persones
seran abatibles amb eix vertical i disposaran de barra antipànic.
Obriran en el sentit de la evacuació les portes previstes per a un pas de més de 100 persones
o per a més de 50 persones quan aquestes provinguin del recinte on està ubicada la porta.
L’amplada de les fulles de les portes d’una fulla no és inferior a 80 cm. i les de dues fulles no
és inferior a 60 cm. ni superior a 120 cm.
També obriran cap a l’exterior les portes d’evacuació de l’escenari.
5.7. Espai exterior segur
Els espais exteriors estan sobradament dimensionats per recollir els evacuats de l’edifici.
Es justifica gràficament en el plànol 1
5.8. Senyalització dels mitjans d’evacuació
Es disposarà de senyalització normalitzada de “SORTIDA” o “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” sobre
les portes de recinte de més de 50 m2 i en les sortides de planta i edifici.
Es disposarà de senyals en els recorreguts d’evacuació segons s’indica en els plànols adjunts.
La senyalització complirà la norma UNE 23034.
Les dimensions seran com a mínim:
-

420x420 mm. quan la distancia d’observació estigui compresa entre 10 metres y 20 m.
(zona sala d’actes i zona hall en planta baixa)
210x210 mm. quan la distancia d’observació no sigui superior a 10 ms.
(resta d’espais)
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5.9. Control de fum d’incendis
No es preceptiu disposar de sistema de control de fums d’incendis, donat que la ocupació és
inferior a 1000 persones, no es disposa d’atris ni aparcaments.
Però és preceptiva la instal·lació d’un exutori en la caixa escènica es dotarà d’una entrada
d’aire a nivell inferior de l’escenari per facilitar l’evacuació de fums
5.10. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
No és d’aplicació per ser l’alçada d’evacuació inferior a 10 metres d’acord amb el DB.SI.3.9.
5.11. Hipòtesi de bloqueig

S’estudien les hipòtesis més desfavorables.
1.-Hipòtesi de bloqueig de una de les sorƟdes de la sala principal per 350 espectadors
Bloqueig de la sorƟda (G) porta d’accés a la sala (2 portes de 90)
La opció és per les sorƟdes E i F (Vesơbuls d’independència de l’escala
especialment protegida amb capacitat per 358 p) de l’escala protegida i la sorƟda J
(escenari) (capacitat per 138 p). Capacitat total d’evacuació 496 persones.
(capacitat sobrada per evacuar sala i escenari)
Bloqueig de la sorƟda A (sorƟda de l’escala protegida)
La opció de evacuació és per nou edifici annex (accés principal) per les sorƟdes B, C
i D. (les sorƟdes B i C tenen un recorregut de menys de 50 metres) i a través de
l’escenari (sorƟda J) (368p + 138p= 506p clarament superior a l’ocupació possible)
Bloqueig de la escala 1 (escala d’accés principal)
La opció és per les sorƟdes E i F (Vesơbuls d’independència de l’escala
especialment protegida amb capacitat per 358 p) de l’escala protegida i la sorƟda J
(escenari) (capacitat per 138 p). Capacitat total d’evacuació 496 persones.
(capacitat sobrada per evacuar sala i escenari i planta superior de l’edifici annex)
2.-Hipòtesi de bloqueig boca d’escenari
Bloqueig de la boca d’escenari.
La opció per la gent de camerinos i escenari és evacuar per la sorƟda J (sorƟda amb
capacitat per 138 p)
I per la gent de la sala per les portes E, F i G.
3.-Hipòtesi de bloqueig de bar i local social
Bloqueig de la sorƟda (K) porta de sorƟda a través del atri exterior històric)
La opció és per les sorƟdes H i I (sorƟda d’accés principal a bar i sorƟda d’accés
principal al local social) amb capacitat de 320p per porta en cada sorƟda (total
640p clarament superior a la seva capacitat en ple funcionament que és de 239 p)
Bloqueig de la sorƟda (H) sorƟda d’accés principal a bar.
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La opció és per les sorƟdes K ( porta de sorƟda a través del atri exterior històric
Capacitat 240p) i porta I (porta de sorƟda d’accés principal al local social amb
capacitat de 320p) amb capacitat total 560p d’evacuació clarament superior a la
seva capacitat en ple funcionament que és de 239 p.
Bloqueig de la sorƟda (I) porta de sorƟda d’accés principal al local social
La opció és per les sorƟdes K ( porta de sorƟda a través del atri exterior històric
Capacitat 240p) i porta H(sorƟda d’accés principal a bar amb capacitat de 320p)
amb capacitat total 560p d’evacuació clarament superior a la seva capacitat en ple
funcionament que és de 239 p.
6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Donaran compliment al Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 513/2017
6.1

Extintors

S’instal·laran extintors d’eficàcia mínima 21A-113B de pols polivalent ABC de 6 kg.
Es disposarà d’extintors de CO2 eficàcia 89B en les zones on existeixi risc d’incendi d’origen
elèctric (de menys de 20kg).
Es distribuiran de tal manera que la distancia entre qualsevol punt de l’activitat fins a un
extintor sigui inferior a 15 m.
Estaran situats pròxims a les sortides, en llocs de fàcil visibilitat i accés. Es disposarà d’una
placa de senyalització sobre cada unitat en cas que no siguin fàcilment visibles. Estaran fixats
verticalment sobre els paraments a una alçada de la part superior de l’extintor d’entre 80 i
120 cm. del terra.
La seva localització en planta s’indica en els plànols adjunts.
Donaran compliment als paràmetres del Annex I punt 4 del decret 153/2017

6.2

Boques d’incendis equipades

Es disposarà d’una xarxa de boques d’incendi equipades, que cobriran totes les zones i espais
de l’edifici objecte del present projecte.
La seva ubicació es detalla en els plànols adjunts.
Les boques d’incendi equipades seran del tipus BIE-45. plana amb compliment de la norma
UNE-EN 671 de 20 metres.
Estaran situades sobre suport rígid a una alçada màxima de 1,5 m sobre el terra.
Donaran compliment als paràmetres del Annex I punt 5 del decret 153/2017
6.3 Columna seca
No aplica per ser l’alçada d’evacuació inferior a 24m
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6.4 Sistema d’alarma
Es disposa de sistema d’alarma manual format per polsador distribuïts per tot l’edifici i
sirenes d’alarma.
El sistema estarà comandat des de la central situada en l’accés principal de l’edifici.
Els polsadors es col·locaran a una alçada compresa entre 80 i 120cm respecte la cota del
paviment, d’acord amb l’indicat en el DB.SUA.1.2.8.
Donaran compliment als paràmetres del Annex I punt 1 del decret 153/2017
6.5 Sistema de detecció d’incendis
Es disposa de sistema de detecció automàtica d’incendis format per centraleta de detecció
detectors iònics i tèrmics distribuïts per tot l’edifici o sistema homologat equivalent (barrera
òptica, aspiració,...)
6.6 Hidrant exterior
Es disposarà d’hidrant exterior ubicat a menys de 100m de qualsevol punts de la façana de
l’edifici a nivell de rasant.
L’hidrant complirà amb la norma UNE-EN 14339.
La seva ubicació serà la indicada en els plànols adjunts. Hi han dos hidrants de xarxa pública
a menys de 100 metres.
Donaran compliment als paràmetres del Annex I punt 3 del decret 153/2017
6.7 Extinció automàtica per ruixadors
Tot i que el DB.SI no exigeix la instal·lació de sistemes d’extinció automàtica, es disposarà
com a mesura addicional de seguretat, una instal·lació de ruixadors d’aigua (splinkers), que
es dimensionaran d’acord amb la UNE EN 12845 corresponent, que protegiran la zona de
l’escenari de la sala d’actes.
Donaran compliment als paràmetres del Annex I punt 7 del decret 153/2017
6.8 Senyalitzacions de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
Es disposaran de plaques de senyalització per a cada extintor, BIE i polsador.
Les dimensions seran com a mínim:
-

210x210mm quan la distancia d’observació no sigui superior a 10 ms.
420x420mm quan la distancia d’observació estigui compresa entre 10 metres y 20 m.
594x594mm quan la distancia d’observació sigui superior a 20 m.

La senyalització complirà la norma UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003
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6.9 Abastament d’aigua
D’acord amb la taula 2 de la norma UNE 23500-2012, i donat que el present edifici disposarà
dels següents sistemes de protecció contra incendis:
1. Ruixadors
2. BIE
3. Hidrant
La categoria de l’abastament haurà de ser:
Categoria abastament II
Degut a les limitacions en el subministre d’aigua per part de la xarxa municipal
d’abastament, es projecta un sistema d’abastament independent format per una reserva
d’aigua i un grup de pressió doble. Aquest sistema es considera d’acord amb la taula 3 de la
UNE 23500-2012 com:
Clase abastament

Superior C

Es dimensiona el grup de pressió (doble) per donar servei simultani als tres sistemes de contra
incendis: BIE, ruixadors i hidrant.
A continuació s’adjunten els càlculs hidràulics de la instal·lació.
1. Objectiu
L’objectiu es determinar les necessitats i solucions tècniques per la instal·lació
d’extinció d’incendis de equipament cultural, corresponent a la Segona Etapa del Pla
Director de la Rehabilitació per equipament cultura de l’antic Convent de Santa Ana,
situat al municipi d'Alcover.
2. Requeriments segons Codi Tècnic de l’Edificació
L’establiment haurà de disposar per exigència del vigent Codi Tècnic de l’Edificació
en el seu DB.SI.4, de les següents instal·lacions de protecció contra incendis:
1.
2.
3.
4.
5.

Extintors portàtils
Boques d’incendi equipades
Sistema d’alarma
Sistema de detecció d’incendi
Hidrant exteriors
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Tot i que el DB.SI no exigeix la instal·lació de sistemes d’extinció automàtica, s’ha
proposat com a mesura addicional de seguretat, protegir la zona de l’escenari amb
una instal·lació de ruixadors d’aigua (splinkers).
Tipus d’abastament
D’acord amb la UNE, per tractar-se d’un abastament previst per donar servei als
sistemes de BIE, ruixadors i hidrant, l’abastament serà de categoria:
Abastament - Categoria II
La Classe d’abastament previst serà:
Abastament – Classe Superior: Dipòsit tipus A amb dos equips de bombeig

3. Grup de pressió contra incendis
El Grup ha contra incendis a de ser capaç de subministrar el cabal i la pressió
necessaris pel correcte funcionament de les instal·lacions contra incendis projectades
en l’edifici.
Els cabals necessaris per a cada una de les instal·lacions de l’edifici són els següents:
BIEs 25mm
Cabal unitari:
100 l/min
Simultaneïtat:
2 BIE
Pressió mínima: 2 bars
Autonomia:
60 minuts
Cabal:
2 ut x 100 l/min = 200 l/min = 12 m3/h
Ruixadors (cortina escenari)
Cabal unitari:
48 l/min
Simultaneïtat:
3 ruixadors
Pressió mínima: 0,35 bars
Autonomia:
60 minuts
Cabal:
3 ut x 48 l/min = 144 l/min = 8,64 m3/h
Hidrant (sistema viari de la Canonja, existent)
Pressió disponible = 55 mca.
Es disposarà de doble bomba Elèctrica + Diesel i bomba auxiliar jockey, segons UNEEN 12.845 tipus:
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Marca:
Model:
Bomba elèctrica:
Bomba Dièsel:
Bomba auxiliar:
Dimensions:

Espa
RED 120/55
B 80-200 / 40 cv
LDW2204 / 49 cv
Multi 35 6 / 4 CV
1.600x1.900x2.100mm

Es disposarà de circuit de proves amb cabalímetre.
3.1. Dipòsit contra incendis
El dipòsit de reserva haurà de disposar de la capacitat necessària per poder abastir els
sistemes d’extinció amb l’autonomia establerta per la normativa vigent, indicada
anteriorment.
BIEs 25mm
VBIE:

12 m3/h x 1 h = 12 m3

Ruixadors
VRUIXADORS:

8,64 m3/h x 1 h = 8,64 m3

Volum total dipòsit = 12 m3/h + 8,64 m3/h = 22,64 m3
4. Xarxa BIEs
La xarxa interior de BIEs partirà del col·lector d'impulsió situat a la sala del grup de
pressió contra incendis.
Es col·locarà una vàlvula per permetre seccionar la instal·lació quan es realitzen
tasques de manteniment.
Per tal d’evitar la manipulació indesitjada de les vàlvules es bloquejarà el volant per
personal de manteniment.
La distribució per l'interior de l'edifici es realitzarà amb tub d'acer negre DIN 2440
UNE 19040 o equivalent.
Es pintaran tots els tubs amb una capa d'imprimació i dues d'acabat.
Es realitzarà la distribució amb un únic nivell de pressió.
Les Bies, ja siguin les de superfície o les encastades, s'ubicaran dins d'un armari i han
de tenir vàlvula de tall, mànega certificada de 20 mts. d'acord amb la norma UNE
23.091/3A.
La Bies se situaran a una alçada, de manera que la boca i vàlvula no superin els 1,5
mts. amb relació al terra.
La distància entre les BIEs serà d'acord amb el que estableix el Reglament
d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 m entre
elles ni sent necessari recórrer més de 25 m per a aconseguir alguna d'elles, cobrint
tota la superfície de l'edifici .
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Sempre que un tub passi a través d'un forjat o paret, s'utilitzaran passa murs.
Es realitzarà prova de pressió a tota la xarxa a una pressió mínima de prova de 10
bars.
Es senyalitzaran les ubicacions de les Bies de tal manera que s'aconsegueixi la seva
immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en el seu seguiment, amb la finalitat
de poder ser localitzades sense dificultat.
5. Xarxa ruixadors
Es protegirà la boca de l’escenari mitjançant un sistema fix de ruixadors, consistent
bàsicament en una xarxa de canonades proveïda de ruixadors convencionals.
Es disposarà d’un únic nivell de pressió, amb el corresponent punt de control.
Per aconseguir els nivells de pressió adequats, es col·locarà la corresponent vàlvula
reductora de pressió al inici del circuit de ruixadors.
Criteris de disseny:
Activitat:
Risc:
Densitat de disseny mínima:
Boca d’escenari :
Superfície màxima per ruixador:
Model de ruixador:
Coeficient de descàrrega:
Temperatura de tret:

Definida al projecte
RO4
5,00 mm / min.
8m
12 m² (3,4 m lineals)
Penjant convencional, vist.
K-80
68 ° C

El sistema d'extinció per ruixadors que cobreix la zones descrita funcionarà
autònomament. En cas de produir-se un foc la calor produïda per aquest faria
augmentar la temperatura ambient i quan aquesta supera la de consigna d'un ruixador
aquest s'activa, de manera que només entren en funcionament els ruixadors propers
al foc.
La xarxa de canonades es dimensiona per tal d’assegurar una pressió mínima en el
ruixador més desfavorable de com a mínim 0,35bars i un cabal Q=K√P.
La distribució per l'interior de l'edifici es realitzarà amb tub d'acer negre DIN 2440
UNE 19040 o equivalent.
Es pintaran tots els tubs amb una capa d'emprimació i dues d'acabat.
El sistema disposarà de punt de prova i de neteja.
6. Xarxa hidrants
Es disposarà d’un hidrant exterior en zona accessible pels vehicles de bombers.
L’hidrant estarà emplaçat a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a
vehicles de bombers, a una distància tal que qualsevol punt de la façana de l’edifici,
a nivell de rasant, estigui a menys de 100 metres de l’hidrant.
L’hidrant serà del tipus arqueta, amb tapa de color vermell, amb dues boques DN70,
segons norma UNE-EN 14339.
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Es disposarà de la corresponent senyalització per la seva fàcil localització.
La xarxa d’abastament serà soterrada, realitzada amb canonada de PEAD PN10 PE100.
El diàmetre de la canalització serà DN 110.
7. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
Com l’alçada d'evacuació de l'edifici és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no cal
justificar les condicions d'accessibilitat per façana per al personal del servei d'extinció
d'incendi; tampoc cal la justificació de les condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de
maniobra per als bombers, a disposar en les façanes on se situen els accessos a l'edifici.
Tot i això s’indica, respecte a les condicions d’accessibilitat de l’edifici el següent:

-

L’establiment estarà comunicat amb una via pública d’amplada lliure superior a
3,5m.
L’alçada lliure de pas del vial d’accessibilitat és superior a 4,5m.
La capacitat portant del vial serà superior a 20 kN/m2.
En els trams en corba el carril de rodament estarà limita per una corona circular
amb radi mínim 5,30m i 12,50m, amb una ampla lliure de circulació de 7,20m.
Es disposarà d’un espai de maniobra davant de la façana accessible de l’edifici
amb les condicions definides en el DB.SI.5.1.2.
La façana principal de l’edifici presenta forats que permeten l’accés des de
l’exterior al personal d’extinció d’incendis en les condicions definides en el
DB.SI.5.2.

S’adjunta plànol de planta amb l’accessibilitat dels vials d’intervenció disponibles.
8. RESISTÈNCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA
La estabilitat al foc de la estructura principal serà com a mínim R90 d’acord amb la Taula 1
de l’article 13, per disposar d’una alçada d’evacuació inferior a 15m.
Pels locals de risc especial baix la estabilitat serà R90.
La estructura vertical està formada per parets de càrrega i pilars de formigó de dimensions
sobre els 30 cm de gruix.
Els elements estructurals secundaris corresponents a les passeres de servei previstes per
accedir als elements tècnics de la sala d’actes, no disposaran de cap resistència al foc
específica d’acord amb el DB.SI.6.4.
La coberta de la sala d’actes és de teula sobre tarima de fusta i aïllament tèrmic. El pes propi
de la coberta no és superior a 1kN/m2, per tant es tracta d’una coberta lleugera.
La estructura de suport de la coberta està formada per jàsseres de fusta amb tractaments i
gruixos, amb una resistència al foc mínim R30.
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Element estructural

Resistència al foc

Estructura general

R90

Coberta lleugera

R30

Elements estructurals secundaris (passeres)

–

9. CAIXA ESCÈNICA
Estarà compartimentada respecte a la sala de espectadors mitjançant paraments EI120. La
boca de l’escena es tancarà amb un teló EI60 de material incombustible. El temps de
tancament no superarà els 30 segons i suportarà una pressió en ambdós sentits de 0,4 kN/m2
sense impediment del seu funcionament.
El tancament del teló serà automàtic però alhora es podrà activar manualment des de dins i
des de fora de l’escenari. Caldrà que activi una senyal òptica d’advertència en l’escenari.
Disposarà (abans s’ha descrit) una cortina d’aigua amb 3 ruixadors d’activació automàtica i
manual des de l’escenari i des de l’exterior de l’escenari amb accés segur.
No tindrà connexió directa amb la sala d’espectadors a excepció de la boca.
Damunt l’escenari solament hi han espais tècnics.
Els recorreguts d’evacuació es fan per una porta EI 60 de comunicació amb la zona de
camerinos amb un recorregut màxim en planta de 14m (inferior a 25m) i 19m des de les
passeres més allunyades de la porta.
Les passeres son de m1,50 m d’ample evacuen per l’escenari i baixen per una escala de 80 cm
d’ample.
La galeria de servei (pinta) té un accés des de la zona de instal·lacions del annex de
camerinos i està separada amb una porta EI 60.
L’escenari disposarà en el seu sostre un exutori directe en coberta i una entrava d’aire
inferior vinculada a la seva obertura per evacuació de fums.
10. AFORAMENT MÀXIM AUTORITZAT
Les activitats tant del bar, com del Local social com de la sala d’actes poden ser simultànies
sense afectar les evacuacions.
L’edifici està pensat per poder treballar simultàniament tot a l’hora a excepció de la petita
sala de planta primera que no podrà funcionar a l’hora que la sala principal,tampoc tindria
molt de sentit fer dos actes a l’hora. (la suma de les dues ocupacions més l’ocupació de
planta 2a superaria la capacitat de les escales per poc en el cas de màxima ocupació de totes
dues sales i la planta 2a)(així s’indica al quadre d’ocupacions).

Aforament màxim autoritzat (dades estretes del quadre d’ocupacions)
L’aforament de:
La Sala d’actes (348p) + la sala 1 (31p) de la planta 1a serà màx. 348 p
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El Foyer de planta baixa te capacitat per 59 p sumades a les 348 p que baixin de P1 i les 7 p
de la P2.
(No s’inclouen les persones de l’escenari i camerinos)
L’aforament públic del Bar (gent asseguda i dreta sense personal) no superarà les 38p, amb
personal i serveis no superarà les 47p.
L’aforament del Local Social en la sala d’actes i la sala d’interpretació no superarà les 68
p. O d’un màxim de 86 incloses aules, sales i serveis.
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ESTUDI DE LA MOBILITAT
GENERADA
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D’acord amb el disposa l’article 3 del DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, la implantació de l’activitat cultural projectada
no te la consideració de singular donat que no es troba classificada en cap dels punts indicats
en l’apartat 3.4:
a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a
5.000 m2.
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2.
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000
persones.
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.
g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al
dia superior a 5.000.
Per tant no es preceptiu la redacció d’un estudi d'avaluació de la mobilitat generada.
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1. AFORAMENT MÀXIM AUTORITZAT
Les activitats tant del bar, com del Local social com de la sala d’actes poden ser simultànies
sense afectar les evacuacions.
L’edifici està pensat per poder treballar simultàniament tot a l’hora a excepció de la petita
sala de planta primera que no podrà funcionar a l’hora que la sala principal,tampoc tindria
molt de sentit fer dos actes a l’hora. (la suma de les dues ocupacions més l’ocupació de
planta 2a superaria la capacitat de les escales per poc en el cas de màxima ocupació de totes
dues sales i la planta 2a)(així s’indica al quadre d’ocupacions).

Aforament màxim autoritzat (dades estretes del quadre d’ocupacions)
L’aforament de:
La Sala d’actes (348p) + la sala 1 (31p) de la planta 1a serà màx. 348 p
El Foyer de planta baixa te capacitat per 59 p sumades a les 348 p que baixin de P1 i les 7 p
de la P2.
(No s’inclouen les persones de l’escenari i camerinos)
L’aforament públic del Bar (gent asseguda i dreta sense personal) no superarà les 38p, amb
personal i serveis no superarà les 47p.
L’aforament del Local Social en la sala d’actes i la sala d’interpretació no superarà les 68
p. O d’un màxim de 86 incloses aules, sales i serveis.

2. CONTROL D’ENTRADA.
L’article 56 a 65 del Decret 112/2010 del “Reglament d’espectácles públics y activitats
recreatives Fa obligatori el control d’accés per excedir de les 150 persones
El control d’entrada es produirà amb cintes abans de pujar les escales des del foyer principal.
La venta es farà a la recepció o per altres mitjans exteriors. L’accés no es produeix per
l’antic accés, ja que es tracta d’un espai per evacuació. Lògicament i tal com s’indica, les
portes son anti-pànic d’obertura en el sentit de l’evacuació.
CONTROLADORS D’ACCÉS NECESSARIS SEGONS L’ACTIVITAT QUE ES DESENVOLUPI
Entre 150 i 500 persones d'aforament màxim autoritzat caldran 2 persones, com a mínim.
Caldrà una persona en planta baixa, abans de pujar escales o agafar ascensor que controli
tiquets o núm de persones que assisteixin a un acte important.
SISTEMA CONTROL AFORAMENT. Articles 67-69
En els establiments indicats a l'article anterior, amb aforaments autoritzats a partir de 151
persones, s'hi ha d'instal·lar un sistema d'enregistrament d'imatges que enregistri de manera
continuada, des de l'obertura del local fins al seu tancament, cadascuna de les entrades i
sortides d'aquest, amb les dades del dia i l'hora. Les imatges s'han de guardar durant un
període de tres mesos, amb ple respecte a la normativa reguladora de la protecció de dades
de caràcter personal.
El centre disposa de sistema de gravació per imatge que compleix les caràcterístiques del
decret.
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Si l’accés es fa amb entrada amb el control d’entrada n’hi hauria prou i serà visual encara
que en els establiments indicats a l'article anterior, amb aforaments autoritzats a partir de
151 persones, s'hi ha d'instal·lar un sistema d'enregistrament d'imatges que enregistri de
manera continuada, des de l'obertura del local fins al seu tancament, cadascuna de les
entrades i sortides d'aquest, amb les dades del dia i l'hora. Les imatges s'han de guardar
durant un període de tres mesos, amb ple respecte a la normativa reguladora de la protecció
de dades de caràcter personal.
El centre disposa de sistema de gravació per imatge que compleix les caràcterístiques del
decret.
3. PERSONAL DE SEGURETAT
Article 43
Les activitats recreatives musicals, els espectacles públics musicals i les activitats o els
espectacles musicals de caràcter extraordinari han de disposar durant tot el seu horari de
funcionament d'una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones
d'aforament autoritzat. Ara bé l’espectacle músical no podrà excedir l’aforament de la sala
princupal i en cap cas es superen els 500 espectadors. No caldrà personal de seguretat.
4. MEMÒRIA DE SEGURETAT I PLA D’AUTOPROTECCIÓ
Article 42
del Decret 112/2010 de 31 d’agost, els establiments i espais oberts al públic on es realitzen
les activitats recreatives musicals que tinguin un aforament autoritzat superior a les 150
persones i, en tot cas, els establiments de règim especial, independentment de quin sigui el
seu aforament autoritzat, han de disposar d’una memòria de seguretat. Aquesta memòria ha
de formar part de la documentació que cal presentar per obtenir una llicència o autorització i
ha de ser aprovada en el mateix tràmit que aquestes, un cop adaptada, si s’escau, a l’informe
vinculant de la policia de Catalunya competent.
La memòria de seguretat esmentada ha de:
a) Avaluar els riscos que, per les seves característiques, presenta l’establiment, espectacle o
activitat per a les persones que hi assisteixen, hi participen o s’hi relacionen directament per
qualsevol altre concepte, i preveure les mesures que s’han d’adoptar per afrontar-los i els
altres dispositius de seguretat amb què ha de comptar.
b) Disposar dels protocols d’intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima dels
vigilants de seguretat privada.
c) Concretar els elements constructius i les instal·lacions que compleixen funcions
preventives.
d) Establir els sistemes de comunicació ràpida i eficient amb la policia de Catalunya, per si
cal demanar el seu auxili per afrontar problemes greus de seguretat i d’ordre públic.
e) Determinar els dispositius d’assistència sanitària de l’establiment.
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Article 46
Pla d'autoprotecció
2. Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000
persones han de fer un pla d'autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst a la
normativa específica abans esmentada reguladora dels plans d'autoprotecció També n'han de
disposar els espectacles públics i les activitats recreatives realitzats a l'aire lliure en espais no
tancats amb un nombre d'assistents previst superior a les 1.000 persones i inferior a les
15.000 persones. Els espectacles públics i activitats recreatives a l'aire lliure en espais tancats
també n'han de disposar en el cas que l'aforament autoritzat sigui igual o superior a 500
persones i inferior a 5.000 persones.
3. Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones han
de fer un pla d'autoprotecció d'acord amb el que disposa la normativa vigent sobre riscos
laborals.
4. En cas de produir-se una emergència en l'àmbit de la protecció civil, les tasques
d'autoprotecció interior, evacuació i seguretat, d'acord amb les previsions del pla
d'autoprotecció, han de ser assumides per la persona titular o organitzadora o pel personal
mateix del local.

La Memòria de Seguretat i el Pla d’autoprotecció s’haurà de presentar després del final
d’obra per incorporar la realitat executada i per a que sigui actualitzat a la realitat de
seguretat del municipi en el moment de l’apertura de l’activitat.
S’aporta un índex amb el contingut recomanat.
ÍNDEX DE CONTINGUTS DE LA MEMÒRIA DE SEGURETAT
0. PREÀMBUL
0.1. ANTECEDENTS
0.2. OBJECTE
0.3. AGENT
0.4. NORMATIVA D’APLICACIÓ
1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.1.1. Dades del titular i de l’Activitat
1.1.2. Identificació dels responsables en Cas d’Emergències
1.2. EMPLAÇAMENT, entorn, accessos, INSTAL·LACIONS
1.3. ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA
1.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.4.1. Àrees, activitats de la instal·lació
1.4.2. Instal·lacions
1.4.3. Sectors contra incendis
1.4.4. Control de fum d’incendis
1.4.5. Mitjans contra incendis
2. AVALUACIÓ DE RISCOS
3. PROTOCOLS D’INTERVENCIÓ
4. ELEMENTS CONSTRUCTIUS I INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ
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5. SISTEMES DE COMUNICACIÓ RÀPIDA I EFICIENT AMB LA POLICIA DE CATALUNYA
6. DISPOSITIUS D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE L’ESTABLIMENT

ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ
0. PREÀMBUL
0.1. ANTECEDENTS
0.2. OBJECTE
0.3. AGENT
0.4. NORMATIVA D’APLICACIÓ
1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.1.1. Dades del titular i de l’Activitat
1.1.2. Identificació dels responsables en Cas d’Emergències
1.2. EMPLAÇAMENT, entorn, accessos, INSTAL·LACIONS
1.3. ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA
1.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.4.1. Àrees, activitats de la instal·lació
1.4.2. Instal·lacions
1.4.3. Sectors contra incendis
1.4.4. Control de fum d’incendis
1.4.5. Mitjans contra incendis
1.5. OCUPACIÓ
1.5.1. Plantilla
1.5.2. Evacuació – Escales
1.5.3. Organigrama
1.6. TIPUS D'EMERGÈNCIES
1.6.1. En cas d'emergències – ocupacions i horaris
2. MITJANS HUMANS
3. MANUAL D’ACTUACIÓ
3.1. OBJECTE
3.2. IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES
3.2.1. En funció de l’ocupació i dels mitjans humans
3.3. EQUIPS D’EMERGÈNCIA
3.3.1. Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC)
3.3.2. Cap de l’emergència
3.4. EQUIP D’INTERVENCIÓ
3.4.1. Cap d’intervenció
3.4.2. Equip d’evacuació i confinament (EEC)
3.4.3. Equip de primers auxilis (EPA)
3.5. ACCIONS A REALITZAR
3.5.1. Detecció i alerta
3.5.2. Comunicacions i alarma
3.5.3. Intervenció
3.5.4. Evacuació
3.5.5. Prestació de les primeres ajudes
3.5.6. Prestació de les primeres ajudes externes
3.5.7. Procediments específics
3.6. FITXES D’ACTUACIÓ
3.7. INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR
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3.7.1. Detecció i notificació d’emergència
4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ
4.1. RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ
4.1.1. Responsables de la implantació
4.1.2. Planificació, Coordinació i seguiment de les accions d’implantació
4.2. PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I DIVULGACIÓ
4.2.1. Personal propi
4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
4.3.1. Simulacres
4.3.2. Exercicis
4.4. PROGRAMA DE MANTENIMENT
4.4.1. Manteniment de les instal·lacions i equipaments
4.4.2. Manteniment del mateix pla
4.4.3. Estudi i avaluació dels incendis i accidents
4.4.3.1. Anàlisis d’accidents i incidents
4.4.4. Compilació de les actuacions a realitzar
4.5. ACTUALITZACIÓ DEL PLA
ANNEXOS
ANNEX 1. DIRECTORI DE COMUNICACIONS
Telèfons d’emergències d’ajuda externa
Telèfons del personal d’emergències de l’activitat
Telèfons de les empreses de serveis i manteniment
ANNEX 2. FITXES D’ACTUACIÓ
CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CAC)
CAP D’EMERGÈNCIA (CE)
CAP D’INTERVENCIÓ (CI)
EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI)
EQUIP D’EVACUACIÓ (EE)
EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA)
EN CAS D’AMENAÇA DE BOMBA
ANNEX 3. FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES
MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L’EMERGÈNCIA
MODEL D’AVISOS AL 112, AL CAC MUNICIPAL
MODEL D’AVÍS D’AMENAÇA DE BOMBA
MODEL D’AVÍS AMENAÇA BOMBA A LA POLICIA
ANNEX 4. ACRÒNIMS I LÈXIC
ANNEX 5. PLÀNOLS
SITUACIÓ
INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
EVACUACIÓ
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
PLANTA COBERTA: SORTIDA FUMS ESCENARI
SECCIÓ A-A
GAS – CLAU DE PAS (BAR)
ANNEX 6. FOTOS
ANNEX 7. PROPOSTA DE MILLORES
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DISPOSITIUS D’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
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D’acord amb l’establert en l’article 48 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, i per ser
l’aforament de l’activitat inferior a 1.000 persones, l’establiment disposarà d’una farmaciola
amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d’accident malaltia
o crisi sobtada.
De manera indicativa, el contingut de la farmaciola serà el següent:
-

gases estèrils, millor en bosses individuals
sabó
cotó fluix
caixa de tiretes
esparadrap, preferiblement antial·lèrgic
benes de diferents mides (de 5 cm, 7 cm i 10 cm)
un termòmetre
tisores de punta rodona
pinces
antisèptic d’ús extern: povidona iodada
alcohol i/ o aigua oxigenada
sucre
sèrum fisiològic
un producte per alleujar la coïssor de les picades d’insectes
guants d’un sol ús

S’indica en els plànols adjunts la situació prevista de la farmaciola.
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PLAQUES O RÈTOLS NORMALITZATS
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L’establiment disposarà de les següents plaques o rètols normalitzats.
a) D’identificació i d’informació, col·locats a l’exterior del local o del recinte on
aquests es realitzen, en un lloc visible per a tothom proper a l’entrada principal,
que ha de contenir les dades següents: denominació de l’establiment; espectacles
o activitats recollides a la llicència, autorització o comunicació prèvia; horari
d’obertura i de tancament al públic, i aforament autoritzat del local.
b) D’informació de l’exercici del dret d’admissió i de les condicions objectives
d’accés, en el cas dels establiments i espais oberts al públic que vulguin exercir el
dret d’admissió.
c) D’informació amb l’avís sobre els nivells sonors a l’interior del local d’acord amb
la normativa aplicable.
d) D’informació del control d’aforament autoritzat, i de l’ús de càmeres de
seguretat.
e) De disposició al servei del públic assistent de fulls de denúncia/reclamació.
f) De prohibició d’entrada de menors, quan escaigui.
Així mateix, han de disposar de les plaques o rètols normalitzats previstos per la normativa en
matèria de salut, pel que fa a la venda i consum de tabac i begudes alcohòliques.

Projecte Tècnic
EQUIPAMENT CULTURAL ORFEÓ CANONGÍ
LA CANONJA

HORARIS

Projecte Tècnic
EQUIPAMENT CULTURAL ORFEÓ CANONGÍ
LA CANONJA
D’acord amb Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6030, s'estableixen els horaris dels establiments oberts al
públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6
de juliol, els horaris d’obertura i tancament de l’activitat per realitzar espectacles
cinematogràfics, teatrals, d'audició, musicals, seran els següents:
Horari d'obertura:

a partir de les 6.00 hores, llevat que la normativa específica o
l'autorització corresponent estableixi un altre horari.

Horari de tancament:

fins a la 1.30 hores com a màxim.

Els espectacles podran perllongar l'horari màxim de tancament per un període de seixanta
minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del
diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius.
Els horaris en períodes especials (cap d’any, períodes de vacances i festivitats determinades)
es regiran pel determinat en la normativa sectorial específica.
El horari del bar serà el següent:
Horari d'obertura:

a partir de les 6.00 hores, llevat que la normativa específica o
l'autorització corresponent estableixi un altre horari.

Horari de tancament: fins a la 2.30 hores com a màxim, llevat que la normativa
específica o l'autorització corresponent estableixi un altre
horari.
Les activitat a que fa referència poden perllongar l’horari de tancament per un període de
trenta minuts la nit de divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada
del diumenge i la vigília del festius a la matinada dels festius.
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RESUM DEL PRESSUPOST
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RESUM DEL PRESSUPOST
El pressupost estimat per les instal·lacions i mesures de seguretat contemplades en el present
projecte, és de:
Capítol

Import

Cap. 1 - Detecció d'incendis

2.500,00

Cap. 2 - Boques d’incendi equipades

2.975,00

Cap. 3 - Extintors
Cap. 4 - Ruixadors
Cap. 5 - Senyalització
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

650,00
1.878,89
300
8.303,89

El pressupost estimat d’execució material és de vuit mil tres-cents tres euros amb vuitantanou cèntims.

Reus, JuIiol de 2019

Els Arquitectes

