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1.

INTRODUCCIÓ
1.1

La definició del projecte implica un acurat estudi de les necessitats de l'edifici. A partir
d'aquestes, es realitza un pla de treball amb l'objectiu de dotar al CMC de la infraestructura
tècnica necessària per poder desenvolupar i portar a terme tot tipus d'ofertes
multidisciplinàries definides en el punt 1.6.
Com a conseqüència del punt anterior, es defineix la necessitat de projectar una
infraestructura que permeti :

Autor de l'encàrrec

L'autor de l'encàrrec del present projecte bàsic per a les instal·lacions audiovisuals i
Il·luminació per a la sala d’Actes del Casal Municipal de Cunit, és l’Excel·lentíssim
Ajuntament de Cunit.
Aquest encàrrec és justifica davant de la necessitat de definir una sèrie
d'especificacions tècniques, amidaments i pressupost general per a l'espai que a partir d'ara
definirem com a CMC ( Casal Municipal de Cunit ).

•
•

L'àmbit d'actuació de l'encàrrec se centra en la redacció d'un document que serveixi
com a base per a la realització d'un projecte executiu.

•
•
•
•
•
•
•

Projecte executiu i Legalització de les instal·lacions de l'obra.
Subministrament, Instal·lació, cablejat i interconnexió dels sistemes.
Programació dels Sistemes.
Ajust i Posada en marxa dels sistemes.
Certificació del funcionament dels sistemes.
Període de formació per al funcionament bàsic
Assistència tècnica en els tres primera actes a realitzar a la Sala d’Actes

Com a Planning de projecte i en relació a l'avançat ritme de les obres, es pren com a
premissa la definició de les canalitzacions, camins i escomeses de subministrament elèctric
per als sistemes audiovisuals, objecte d'aquest projecte bàsic. Sota aquesta premissa
s'elabora expressament l'annex A.
Per tal de simplificar l'operació i manteniment dels equips, sempre procurarem utilitzar
el mateix equip per a funcions idèntiques, encara que el control provingui d’orígens diferents.
Aquest objectiu serà vital per tal de no duplicar maquinària. Per aquesta raó algunes unitats
de control hauran d'ésser mòbils, mobilitat per altre banda que donarà més polivalència a tot
el sistema.
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El present document, que es defineix com a Projecte Bàsic, recull el conjunt
d'actuacions que considerem necessàries per a la intervenció i dotació dels serveis
Audiovisuals i d’il·luminació per al CMC.
L'anterior fa que calgui conjuminar actuacions sobre algunes petites parts d'altres
serveis del CMC com per exemple : les comunicacions de xarxa general, la seva ICT
(Infraestructura Comú de Telecomunicacions ), l'accés als serveis sense fils de l'edifici (WiFi)
i part del control d'enllumenat arquitectònic de la sala.
El present Projecte servirà també de base tècnica per al concurs de licitació d'on
sortirà el contractista executor. Aquesta execució constarà dels set punts següents :

de

Objecte del Projecte

Estudi

1.2

Producció Audiovisual i Escènica pròpia dins del CMC
Rebre qualsevol companyia o producció externa amb la seva infraestructura.

En última instància, no oblidem els mitjans de comunicació i premsa amb l'exterior,
així com les noves tecnologies telemàtiques de comunicacions que defineixen aquest àmbit,
com son el webcasting a través d’streaming.
En general, el eventes Audiovisuals requereixen un alt nivell de seguretat en la seva
funció operacional. El contractista executor, haurà de tenir en compte els riscos existents en
les instal·lacions audiovisuals: humitat, calor, compatibilitat de de les connexions, possibles
errors en l'operació ( una vegada muntat els sistemes ) i possible problemes tècnics (derivats
d'algun o alguns dels equips ).
Aquest nivell de seguretat es justifica en la necessitat de que els diferents sistemes
utilitzats per a la preparació, realització i producció d'audiovisuals tinguin fiabilitat i qualitat.
Amb l'objectiu de complir amb aquests requeriments, el següent punt defineix els
diferents equipaments Audiovisuals i Il·luminació per a la sala d’Actes del Casal Municipal
de Cunit.
1.3

Breu descripció de l'equipament i serveis disponibles en el CMC

el CMC disposarà de :
•

Equipaments de Captació, Reproducció i Transport de Vídeo.

•

Equipaments de Captació, Reproducció i Transport d'Àudio.

•

Equipaments d'enregistrament d'Àudio i Vídeo.

•

Equipaments de Conferència i Previssió de Traducció Simultània

•

Equipaments de Comunicació Interna ( Intercom ).

•

Equipaments per enllaçar amb equips de premsa en general.

•

Equipaments de Xarxa de control A/V interna.

•

Equipaments de Projecció.

•

Equipaments de Llum Espectacular i control sobre Llum Arquitectònica.

•

Equipaments Escènics.
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Per altre banda es tindrà accés a :
1.5
•
•
•
•

Serveis de Xarxa i Wifi.
Serveis de TDT, Satèl·lit i Vídeo corporacional.
Serveis de telefonia.
Serveis d’ample de banda per realitzar streaming.

Modes de Funcionament

A partir del següent diagrama de blocs :

UNA SALA D’ACTES ÉS COMERCIAL PER NATURALESA

Aquest accés serà multipunt i permetrà derivar qualsevol d'aquestes senyals cap els
equipaments de Captació, reproducció i transport descrits anteriorment. Els equips hauran
de permetre que aquesta derivació sigui possible tant en el camp analògic com en el digital.
A partir de l'estudi dels punts anteriors, es desenvoluparà la memòria en la que es
defineixen característiques i capacitats dels sistema audiovisual així com les seves diferents
unitats d'obra.
Els diferents àmbits d'actuació per aquestes senyals, es troben definits,
esquemàticament, en l’annexe de canalitzacions ( annex A ).

MÉS OPORTUNITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALA

Concepte i filosofia dels serveis audiovisuals per al CMC

•
•
•

Infraestructura i Canalitzacions amb previsió de màxims.
Espai Escalable a partir d'un equipament correcte.
Accés a senyals de distribució per a premsa

El concepte d’equipament per al CMC definit per la propietat respon a la voluntat de
disposar d’una bona infraestructura fixa d’instal·lació que permeti la utilització d’equipaments
audiovisuals de la tecnologia més avançada però, inicialment, amb un equipament
d’elements audiovisuals “correcte” compatible amb opcions de millora progressiva en el
temps en funció dels avenços tecnològics.
En el punt 1.5 es defineixen els modes de funcionament per a la sala del CMC que
responen a aquesta filosofia.
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FUNCIONAMENT CMC

de

Una sala d’actes per definició ha d’esdevenir un espai comercial. Per tant, un
increment en les possibilitats de la sala implicarà més oportunitats de promoció per la sala.
Des de un punt de vista estratègic, la sala del CMC ha de poder donar un funcionament de
màxims ( per eventes de gran pressupost ) on la tecnologia pugui ser manipulada per
professionals especialitzats en equips de llums i Audiovisuals, però també ha de poder
respondre a un funcionament bàsic de mínims ( per eventes de baix pressupost ).
Per tal de poder donar suport a aquesta filosofia el projecte definirà :

Estudi

1.4

A MÉS POSSIBILITATS

FUNCIONAMENT BÀSIC

PRESETS & SNAPSHOTS
ACTIVABLES DES DE
PANTALLA TÀCTIL O
PULSADORS SMARTLINK
10 ESCENES MÍNIM

ÀUDIO

LLUMS

VIDEO

FUNCIONAMENT PROFESSIONAL

ÀUDIO

EQ, DYN,
PAN, MULTISOURCE
LIVE
RECORDING

LLUMS

VIDEO

DMX
REALITZ
ACIÓ
ESPECT
ACULAR

PROJECCIONS
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1.6

Definició dels requeriments de funcionament :
i) Funcionament Bàsic

1

Definició dels diferents espais i àmbits d'aplicació
CONTROL ROOM

12

MONITOR ESCENARI L

És aquell que permetrà a una persona no experta, la capacitat d'actuació sobre el
funcionament dels equips del CMC en uns nivells mínims.
• Aquesta persona haurà rebut formació sobre els diferents equips.
• Actuarà sempre sobre unes escenes programades per personal professional.
• Coneixerà els diferents espais i àmbits d'actuació de l’edifci del CMC.
Per tant el contractista seleccionat per projectar executivament l'obra, haurà de tenir en
compte els següents factors :

ii) Funcionament Professional
És aquell que permetrà que la operativitat de la sala sigui portada a terme per
personal expert. En aquesta modalitat el control de l'equipament podrà ésser independent en
cada una de les seves branques. El funcionament professional dóna a la sala del CMC la
seva màxima capacitat d'actuació.
Les branques bàsiques per al funcionament professional són:
• Control d'Àudio : Els sistemes hauran de disposar d'eines d'EQ, Comp, Gating,
SideChain, Multisource Control, Routing for Multichannel Live Recording via
ProTools...
• Control de Llums : Els sistemes proporcionaran control tant sobre el elements de la
llum arquitectònica a controlar per una passarel·la cap a un control extern, com sobre
els elements d'il·luminació Espectacular. El control de llums és farà mitjançant sistema
DMX. També es valorarà àmpliament l’implementació d'elements robòtics ( caps
mòbils ) per tal d'incrementar les possibilitats de realitzar presentacions de caire
espectacular en la sala CMC.
• Control de Vídeo : Els sistemes permetran la suma entre la realització multicàmera i
altres fonts de vídeo. El monitoratge multi pantalla pel realitzador serà tipus "software"
sobre una única pantalla.
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MONITOR ESCENARI C

2B

RACK LLUMS ANNEX

14

MONITOR ESCENARI R

15

MONITOR ESCENARI REAR

4

de

•

El compliment de proporcionar Hardware amb la possibilitat d’emmagatzemar
escenes i memòries.
Una partida de programació de dispositius on quedin enregistrades les diferents
escenes.
Un període de formació bàsica pensat per a persones no expertes i basades en
sistemes amb memòries internes ( Smartlink i Snapshots ).
La possibilitat d'integrar tots aquests sistemes entre si, és condició necessària.
Finalment serà imprescindible i necessària l’assistència tècnica i professional en els 3
primers actes que es realitzin a la Sala del CMC.

RACK AUDIO ESCENARI

3

Estudi

•

2A

SUBQUADRE AUDIOVISUALS

ACCÈS AUXILIAR TÈCNIC +
RACK PREMSA

5

PA L

6

PA R

7

SATEL·LIT LS1

9

SATEL·LIT RS1

10

SATEL·LIT LS2

11

SATEL·LIT RS2

PROJECTOR DE VIDEO

22

RACK AUDIOVISUALS

23

CAIXA TERRA ESCENARI

28

FRONT FILL A TERRA

8

21

PANTALLA DE PROJECCIÓ

29

MONITOR VIDEO_1

30

MONITOR VIDEO_12

33

TAULA DE CONFERÈNCIES

35

ESCENARI
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1.7

Descripció dels espais i punts d’interès tècnic

1.7.7 Front Fill

1.7.1 Control Room

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 7 ja que descriu un
espai d'ubicació. Fa referència al sistema de recolzament de projecció de so. Aquests
elements aniran a sobre de la repisa situada al principi de l’escenari i tenen per funció donar
cobertura a les primeres files de la sala.

Anomenat també " pont tècnic " per les persones llunyanes a la producció artística. A
partir d'ara aquesta zona serà definida com a Zona 1. Es la zona on tenim les superfícies de
control i mescla de les senyals d'àudio, vídeo i llums.
Des de aquí surten els diferents tipus de distribucions de senyals de audio, llums i vídeo i els
enllaços amb la sala de màquines de l'escenari i la resta d'àmbits d'aplicació A/V.

1.7.8 Satel·lit LS1
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 8 ja que descriu un
espai d'ubicació. Es troba situat a la paret esquerra de la sala. La seva missió serà dual :
• Dotar a la sala de capacitat surround a la zona LS1
• Dona major intel·ligibilitat de paraula a les files posteriors ( si s'escau ).

1.7.2 Rack Audio Escenari
Definida com a Zona 2A i 2B serà un espai bàsicament per a les etapes de potència
d'àudio, distribució matricial, stage rack, recepció d’antenes, distribucions de vídeo, control
de motors, distribuïdor DMX . Aquest espai ha de tenir possibilitat de refrigerar-se.

1.7.9 Satel·lit RS1

1.7.3 SubQuadre Audiovisuals

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 9 ja que descriu un espai
d'ubicació. Es troba situat a la paret dreta de la sala. La seva missió serà dual :
• Dotar a la sala de capacitat surround a la zona RS1
• Dona major intel·ligibilitat de paraula a les files posteriors ( si s'escau ).
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Definida com a Zona 3 és la sala de màquines on trobem el quadre general de
distribució de corrent que deriva cap els altres espais que cobreixen la total operativitat de la
sala d’Actes del CMC.

1.7.10 Satel·lit LS2

1.7.4 Accès Auxiliar Tècnic + Accès de Premsa
Definida com a Zona 4 es la part dreta de darrera de la sala. L’ubicació dels mitjans,
vindrà normalitzada per la dreta ( R ).
Al punt 4 podràn accedir els tècnics per poder efectuar l’acte des de dins la sala. L’accés a
de poder donar servei a control d’àudio i llums.
En aquest punt també, els mitjans de Premsa tindran accés "en directe" a les senyals
d'àudio, llums i dades que s'estiguin mesclant durant la producció de l'acte.
1.7.5 Public Address Esquerra PA L
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 5 ja que descriu un
espai d'ubicació. Fa referència al sistema principal de projecció de so. La seva definició es
fonamenta en l'abreviació anglosaxona " Public Address Left ".
1.7.6 Public Address Dreta PA R
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 6 ja que descriu un
espai d'ubicació. Fa referència al sistema principal de projecció de so. La seva definició es
fonamenta en l'abreviació anglosaxona " Public Address Right ".

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 10 ja que descriu un
espai d'ubicació. Es troba situat a la paret esquerra de la sala. La seva missió serà dual :
• Dotar a la sala de capacitat surround a la zona LS1
• Dona major intel·ligibilitat de paraula a les files posteriors ( si s'escau ).
1.7.11 Satel·lit RS2
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 11 ja que descriu un espai
d'ubicació. Es troba situat a la paret dreta de la sala. La seva missió serà dual :
• Dotar a la sala de capacitat surround a la zona RS1
• Dona major intel·ligibilitat de paraula a les files posteriors ( si s'escau ).
1.7.12 Monitor Escenari L
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 12. Aquest element serà
mòbil. Per defecte el definirem ubicat al terra de la part esquerra de l’escenari. La seva
missió serà dual :
• Dotar monitorització de la senyal d’audio en aquesta banda del escenari.
• Serà un element mòbil que es podrà utilitzar en altres ubicacions de la sala.
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1.7.22 Rack d’Audiovisuals

1.7.13 Monitor Escenari C

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 22 ja que descriu un
espai d'ubicació. Es troba situat a la sala dels subquadres elèctrics de corrent. És un Rack
independent on quedaran allotjats tots els elements controlables remotament des del control
room i que produeixin soroll, així com tots els elements de comunicació i xarxa de video.

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 13. Aquest element serà
mòbil. Per defecte el definirem ubicat al terra de la part central de l’escenari. La seva missió
serà dual :
• Dotar monitorització de la senyal d’audio en aquest punt del escenari.
• Serà un element mòbil que es podrà utilitzar en altres ubicacions de la sala.

1.7.28 Pantalla de Projecció
1.7.14 Monitor Escenari R
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 28. Aquest element estarà
ubicat en un punt fitxe i serà motoritzat, cotrolable des de l’automatització del sistema de la
sala. Per defecte el definirem al fons de l’escenari i ocuparà tota l’amplada a mode de
ciclorama.. La seva missió serà dual :
• Dotar monitorització de la senyal de video per actes teatrals i espectaculars.
• Dotar a la sala d’una pantalla de projecció per a actes i conferències.

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 14. Aquest element serà
mòbil. Per defecte el definirem ubicat al terra de la part dreta de l’escenari. La seva missió
serà dual :
• Dotar monitorització de la senyal d’audio en aquesta banda del escenari.
• Serà un element mòbil que es podrà utilitzar en altres ubicacions de la sala.
1.7.15 Monitor Escenari Rear

1.7.16 Truss
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Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 15. Aquest element serà
mòbil. Per defecte el definirem ubicat al terra de la part del fons de l’escenari. La seva missió
serà triple :
• Dotar monitorització de la senyal d’audio en aquesta banda del escenari.
• Serà un element mòbil que es podrà utilitzar en altres ubicacions de la sala.
• També podrà funcionar com a SideFill

Estudi

1.7.29 Monitor de Video1 Escenari
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 29. Aquest element serà
mòbil. Per defecte el definirem ubicat subjecte a un suport amb rodes, que permetrà posar el
monitor de video a diferents alçades. La seva missió serà dual :
• Dotar monitorització de la senyal de video en actes espectaculars.
• Dotar monitorització de la senyal de video en conferencies i debats.
• També podrà funcionar com a element independent dins del centre.
1.7.30 Monitor de Video2 Escenari

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 16 ja que descriu un
espai d'ubicació. Es troba situat al sostre de la sala i queda subjectat per tres motors de
suport. Fa referència al sistema principal de subjecció d'elements tals com les llums
espectaculars i el projector de Video de la Sala. També pot sostindre altres elements com
per exemple antenes, router tècnic etc...
1.7.21 Projector de Video
Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 21 ja que descriu un
espai d'ubicació. Es troba situat al centre de la sala, just al centre del truss. Fa referència a
una projector de video, controlable a distància per software. Aquest element es farà servir
com a sistema principal de projecció de la sa

Tot i ser un punt d'interès tècnic, també el definirem com a Zona 30. Aquest element serà
mòbil. Per defecte el definirem ubicat subjecte a un suport amb rodes, que permetrà posar el
monitor de video a diferents alçades. La seva missió serà dual :
• Dotar monitorització de la senyal de video en actes espectaculars.
• Dotar monitorització de la senyal de video en conferencies i debats.
• També podrà funcionar com a element independent dins del centre.

1.7.35 Escenari
És important definir la zona d’escenari i assignar-li també un número, ja que en el
reste del projecte, tant per les dotacions com per les definicions dels elements i components
que es demanen per al concurs aquesta zona serà la que contindrà més elements, sobretot
en l’àmbit de microfonia i elements per a eventes en directe com teatre i actuacions
musicals. Per tant la zona d’escenari queda definida com a Zona 35.
PROJECTE BÀSIC D'INSTAL·LACIONS A/V-9
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1.7.36 Sala d’Actes CMC

MICROFONIA ADICIONAL + CABLEJAT
ASSOCIAT
HANDSET

És important definir la zona d’audiència de la Sala d’Actes i assignar-li també un
número, de cara reste del projecte, tant per les dotacions com per les definicions dels
elements i components que es demanen per al concurs Per tant la zona de la sala d’actes en
general queda definida com a Zona 36.

ELECTRONICA DE VIDEO + MATRIU
EQUIPAMENTS DE

1.8

2

Programa de Capacitat i Necessitats.

VÍDEO I PROJECCIÓ
(Ref : EVI_CMC)

La Sala d’Actes del CMC és part integrant de la reforma de l'edifici del Carrer
Calàbria. Presenta una Superfície en planta de 271,25 m2 i una capacitat per a 184
persones assegudes. L'espai d’escenari presenta una superfície de 54,10 m2 i la Superfície
d'audiència és d'aproximadament 181,65 m2
La dotació de la sala permetrà desenvolupar els següents actes :
• Teatre.
• Actuacions i Enregistraments Musicals en directe.
• Conferències i Congressos.
• Convencions i Reunions Corporatives.
• Presentacions Multimèdia.
• Debats i Exposicions especialitzades.
• Presentacions Espectaculars Audiovisuals amb so multicanal

MONITOR ESCENARI 42" + SOPORT +
MONITOR TS
PROJECTOR
2 CAMARES AUTOMATITZADES DE SALA

SISTEMA DE
VIDEO

PANTALLA DE PROJECCIÓ O CICLORAMA
ELECTRICA
3

EQUIPAMENTS
D’IL·LUMINACIÓ
( Ref : EIL CMC)

SISTEMA DE
LLUMS

4

EQUIPAMENTS
COMUNICACIONS
( Ref : ECOM CMC)

COMUNICACIONS

FOCUS + DIMMER + DMX + TOTS ELS
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIÓ
SISTEMA DE STREAMING
INTERCOM
PC PORTÀTIL + CABLEJAT ASSOCIAT

CUNIT_V03

1806_75_CONS

CUNIT

DE

MUNICIPAL

CASAL

DEL

L’EDIFICI

DE

AUDITORI

SALA

LA

A

PER

IL.LUMINACIÓ

I

AUDIOVISUAL

AJUDES A LES PARTIDES EN CONCEPTE
D’INTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

L’EQUIPAMENT

AJUDES 2

A

AJUDES DE
ELECTRICITAT
( Ref : EAL CMC )

PER

9

BASIC

PARTIDA

PROJECTE

AJUDES A LES PARTIDES EN CONCEPTE DE
RETOCS DE PALETERIA

MVAPM

AJUDES 1

Cunit

AJUDES DE PALETERIA
( Ref : EAP CMC )

de

8

Municipal

CABLES I
CONNECTORS

Casal

RACKS,CABLEJAT I
CONECTORS
( Ref :ERC CMC)

del

7

millora

INTAL·LACIÓ

la

INSTAL·LACIÓ I
ENGINYERIA
( Ref : EIE CMC )

per

6

viabilitat

Les especificacions d'aquest document, tenen per objectiu proporcionar a la sala del
CMC un sistema complert en la seva operativitat. L'equipament complirà amb les condicions
de l'edifici definides en aquesta memòria així com els plànols aprovats per a la instal·lació. El
document de pressupost i mides estarà especificat en unitats d'obra, on s'enumeraran els
equipaments principals, cadascun identificat amb una referència, considerant inclosos tots
els treballs i elements d’instal·lació necessaris per a la seva correcta operativitat.
En aquest projecte es consideraran les següents partides, cadascuna amb la seva
referència associada :

de

ACCESSORIS
PORTÀTILS

Estudi

5

EQUIPAMENTS
ACCESSORIS I
PORTÀTILS
( Ref : EAP CMC )

1.9

1

Condicions i Especificacions Tècniques Requerides

REFERENCIA PARTIDES

EQUIPAMENTS D'ÀUDIO
(Ref :EAU_CMC)

DESCRIPCIÓ
PARTIDES

SISTEMA DE SO

DESCRIPCIÓ EQUIPS
ALTAVEUS + POTÈNCIA + PROCESSAT +
ACCESSORIS INSTAL·LACIÓ
MIXER + RACKS STAGE + MICROFONIA
DIADEMA TEATRE
SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA +
ANTENAS
SISTEMA D'ENREGISTRAMENT D'ÀUDIO

PROJECTOR INTERACTIU + ALTAVEUS
PC DE SALA + GRABADOR DE VIDEO
INTEGRAT
INSTAL.LACIÓ EQUIPAMENTS,
ENGINYERIA, DOCÈNCIA I ASSISTÈNCIA
ALS TRES PRIMERS ACTES
INSTAL.LACIÓ DEL RESTE DE PARTIDES DE
CABLEJAT, CONNECTORS I RACKS NO
CONTEMPLATS EN LES ALTRES PARTIDES

RESUM DE LES PARTIDES
Com a Resum, aquesta dotació està composada per 80 subpartides organitzades en
les 9 partides anteriorment definides todes elles distribuïdes en els 23 punts d’interès tècnic
definits anteriorment en aquest document. El detall de cada partida el trobareu als
pressupostos en el capítol 4 del projecte.
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Per altre banda, i quedi constància d’això en aquest punt inicial de la memòria, que el
present projecte bàsic per a la licitació de les intal·lacions servirà com a base per a la
redacció del projecte executiu que servirà com a guia per a la implementació de les
instal·lacions, entenent aquesta execució sobre les instal·lacions i equipament com un “claus
en mà “ totalment en funcionament.
Destacar que estem actuant sobre un edifici amb vàries plantes, i que aquest projecte
fa referència primordialment a l’equipament i instal·lacions d’una Sala d’Actes Auditori
en la primera planta .
NORMATIVES APLICABLES

2.2

2.3

Megafonia
• UNE-EN-IEC 60849
• NORMATIVA INTERNACIONAL CEI 60489:1998
" Sound System for Emergency Purposes "
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per

Seguretat Escènica i Maquinària Associada

viabilitat

2.4
•

DIN 56950:2005 / (TÜV-building standards)

" Inspeccions i requeriments de seguretat per a instal·lacions amb maquinària tecnològica
dedicada a instal·lacions d'entreteniment ".

Pels reste d'àmbits d'actuació regiran les següents normatives :
2.1

• DIN 56924 part 1 i 2 (normes ISO 2603 y 4043) i IEC 914

de

A continuació s'enumeren les normes a complir per a la realització de les
instal·lacions A/V de la Sala d’Actes del CMC. Com a conseqüència de l’especialització que
suposen alguns processos, en el cas de que les normes UNE o del CTE no els contemplin
s'enumeraran normes europees ja que aquestes son competents en el marc de la CEE. En
alguns casos com que son recomanacions per a cablejat estructurat també es podran fer
servir normes ANSI. Globalment aquestes normes podran ésser les definides pels
organismes UNE,EN, ISO, CEE, DIN, BGV i GUV.
En relació a materials, mà d'obra i tècniques d'execució regiran les disposicions
contingudes en el Codigo Técnico de la Edificación ( CTE ) en el cas de que no estigui
explicitament expressat en aquesta memòria.
El contratista quedarà obligat al compliment de les Lleis, Normes, Ordenances,
Intruccions , Reglaments, Recomanacions i disposicions emeses tant per l'Administració
central, la autonòmica i Local, i que sigui d'aplicació durant la execució de l'obra.
Si existís qualsevol discrepància, la direcció d'obra es reserva el poder de resoldre les
esmentades discrepàncies.

Traducció Simultània

Estudi

2.

• EN 50346 Information Technology Cabling Installation – Testing Installed
Cabling
•
• EN 50310 Application of equipotential bonding and earthing in buildings with IT
equipment
•

Cablejat

•

• DIN 3069, DIN EN 12385-4, ISO 2408
NOTA : No fer servir MAI cables defectuosos i en cas de dubte canviï
Només utilitzi cable d'acer segons *DIN 3060-3069. Qualitat 1770 N/ mm2 resistent a la torsió

el

cable.

• EN50173-5 ( Correspondencia amb ANSI-TIA/EIA 606 )
" Administració de sistemes de cablejat estructurat "
• EN 50173-2 Information Technology Generic Cabling – Office Premises
•
• EN 50173-3 Information Technology Generic Cabling – Industrial Premises
•
• EN 50174-1 Information Technology Cabling Installation – Specification And QA
•
• EN 50174-2 Information Technology Generic Cabling – Internal Cabling
•

Directiva de Màquines 89/392/CEE i les seves successives modificacions

• Motorització BGV D8
" Regulació de la prevenció d'Accidents en instal·lacions relacionades amb escenaris i
producció dedicades a la indústria de l'entreteniment ".
NOTA : En cas de fallida dels frens sempre hem de disposar de cabestrante conforme a la norma BGV C1
(GUV 6,15)

Control :
• EN 61508 SIL 3 (EN 954-1 DIN clase 4) (TÜV-building standards)
" Seguretat funcional se sistemes relacionats amb la seguretat elèctrica, electrònica i
electrònica programable ".
Riscs :
• EN ISO 13849-1:2008 Annex A
• Real decreto 1435/1992.
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•

EN795 Clase C (Línies de Vida )

•
•
•
•

Per al Truss 1 i 2 :
• BGI 810-3 EDITION 02-2008
" Seguretat en produccions i eventes amb càrregues situades a sobre de persones
• EN AW 6082 T6
" Normativa Europea a complir per les Estructures d'Alumini ( AlSi1MgMn ) amb propietats
mecàniques tipus T6 segons EN 755-2 "

" Exigències de seguretat en el material elèctric "
• 89/392/CEE y 91/368/CEE
" Seguretat en les màquines "

TIG-141/ISO 4063 " Soldadura en estructures ".
Per a Caps Mòbils ( si s’escau )
•
•
•
•

EN 60598-1: 1993
EN 60598-2-17: 1989
A1-A3: 1993
EMC: EN 55015

Per Pantalles Estàtiques i Elèctriques en locals de Pública Concurrència
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Din 19045 Tipo D
DIN 5036 ( Factor de Luminancia )
UNE EN 13773 ( Comportament de les teles davant el foc )
Estudi

•
•
•
2.5

Instal·lacions

Degut a la quantitat de normativa exigible i al grau d'especialització en cas de dubte o
contradicció, l'ordre de prevalença d'aplicació de normatives serà CEE, DIN-VDE i DIN EN.
• 2006/95/CEE Directiva Europea de BT ( versió codificada de l'antiga
73/23/CEE)
• 2004/108/CE Compatibilitat Electromagnètica
• DIN VDE 0100 Protecció d'instal.lacions fins a 1000 V
• EN ISO 13849-1
•
" Requeriments de Seguretat i guies per al disseny i integració per a sistemes que incloguin
gestions relacionades amb la seguretat ( SRP/CS ) inclòs el disseny del software "
• Decret 842/2002 del 02-08-2002
"Reglament Electrotècnic de BT i Instruccions tècniques complementàries "
• Decret 3275/1982, de 12 de noviembre
" Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat dins d'instal·lacions
elèctriques, institucions o centres.
§ EN 300 422-1/-2
" Característiques Elèctriques en Microfons i Receptors sense fils "
§ EN 301 489-1/9

Real Decret 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14 -ENE-1988
ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 21-JUN-89

•
"Reglament
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN EN 60204-1 (VDE 113)
Electrotècnic de BT i Instruccions tècniques complementàries "
Decret 2413/1973, de 20 de septiembre, del M° de Industria.
BOE 09-10-73
Ampliació Art. 2 del REBT. BOE 12-12-85
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MI-BT del REBT.
Orden de 31 de octubre, del M° de Industria.
BOE 27-12-73
Aplicación de las Instrucciones Complementarias.
BOE 28-12-73 ; 29.12.73 y 31.12.73
Modificación. MI-BT-044. Orden del 30 de Septiembre del 1980. BOE
17.10.80.
Modificación. MI-BT-044. Orden 5 de Junio del 1982. BOE 12.06.82
Adaptación MI-BT-044. Orden del 22 de Noviembre del 1995.
BOE. 04.12.95.
Resolución del 4 de julio del 1983 de la dirección General de la Energía
sobre rótulos y letreros luminosos. BOE. 14-07-83.
Resolución del 18 de Enero del 1988 de la Dirección General de
innovación industrial y tecnología sobre canales protectores de material
Plástico. BOE. 19-02-88.
Modificación MI-BT044. Orden del 11 de Julio del 1983. BOE 22.07.83
Modificación MI-BT-04, 07, 017. Orden 19 diciembre. BOE. 26-01-78.
Modificación MI-BT025. Orden 19 de Diciembre 1977 BOE 13.01.78
Modificación MI-BT-44. Orden 5 de Abril de 1984. BOE 04.06.84
Modificación MI-BT-025. Orden 30 de Julio 1981. BOE 13.08.81
Modificación MI-BT026. Orden 13 de Enero del 1988. BOE 26.01.88
Correcció d'errors de la ordre del 13 de enero del 1988. BOE 25.03.88
Adaptación MI-BT-026. Orden del 26 de enero del 1990. BOE 09.02.90
Adaptación MI-BT-026. Orden del 24 de julio del 1992. BOE 04.08.92
Adaptación MI-BT-026. Orden 18 de julio del 1995. BOE 28.07.95
Adaptación MI-BT-026 Orden 29 de julio del 1998. BOE 07-08-98
Corrección de errores de la Orden del 29 de julio del 1998.
BOE.25-09-98.
Modificación. MI-BT-040. Orden del 28 de julio del 1980. BOE 13.08.80
instrucción MIBT039
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•
2.6

instrucción MIBT020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecció
2.6.1 Seguretat Salut i prevenció de Riscos

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
" Desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratació en el
Sector de la Construcció "
• LEY 31/1995, de 8-NOV, de Jefatura del Estado
" Prevenció de Riscos Laborals "
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2.6.2 Aïllament Acústic
Per qualsevol avaluació de protecció respecte temes relacionats amb l'acústica de l'edifici
tindrem en compte les següents normatives :

Estudi

• B.O.E.: 10-NOV-95
Modificat per Artículo 36 de la LEY 50/1998, de 30-DIC
• B.O.E.: 31-DIC-98
Desenvolupat per
• RD 39/1997, de 17 de enero
• B.O.E.: 31-ENE-97
Modificat per
• RD 780/1998, de 30-ABR
• B.O.E.: 1-MAY-98
"Disposicions mínimes en materia de senyalització de seguretat i salut en la feina"
• RD 485/1997, de 14 de abril
• B.O.E.: 23-ABR-97
" Disposicions mínimes de seguretat "
• RD 486/1997, de 14 de abril
• B.O.E.: 23-ABR-97
• RD 487/1997, de 14 de abril
• B.O.E.: 23-ABR-97
• RD664/1997, de 12 de mayo
• B.O.E.: 24-MAY-97
• RD665/1997, de 12 de mayo
• B.O.E.: 24-MAY-97
• RD 773/1997, de 30 de mayo
• B.O.E.: 12-JUN-97
• RD 1215/1997, de 18 de julio
• B.O.E.: 7-AGO-97
• REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre
• B.O.E.: 7-OCT-97
• RD 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia
• B.O.E.: 25-OCT-97
• ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo
• B.O.E.: 15-JUN-52
Modificat per

ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo
B.O.E.: 22-DIC-53
ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo
B.O.E.: 1-OCT-66
ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio de Trabajo
B.O.E.: 16 y 17-MAR-71
Corrección errores: 6-ABR-71
ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo
B.O.E.: 3-FEB-40
ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo
B.O.E.: 13-OCT-86
Corrección errores: 31-OCT-86

• UNE-EN ISO 140-4.1999
• UNE-EN ISO 140-5.1999
• UNE-EN ISO 140-7.1999
• UNE-EN ISO 3382-2:2008
• UNE-EN ISO 3382-2:2008 Erratum : 2009 v2
• ISO/DIS 3382-1/2006 TR per recintes d'espectacles
• UNE-EN ISO 717-1:1997
• UNE-EN ISO 717-2:1997
• RD 1367/2007
Respecte a temes d'aïllament en l'àmbit Espanyol :
• CTE DB-HR
Respecte a temes d'aïllament en l'àmbit autonòmic :
• RD 176/2009
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