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RESUM 
 
Aquest Projecte Final de Grau vol desenvolupar el Projecte Executiu Fase 2 del Projecte Bàsic 
de rehabilitació i adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola de Puig-reig. 
 
Així doncs, aquest projecte parteix d’un projecte bàsic, que ja va ser aprovat, i que marca les 
directrius pel que han de ser els projectes de fase 1 i fase 2. 
 
L’objectiu principal del projecte és rehabilitar i adequar l’antic Teatre de la Colònia Industrial de 
l’Ametlla de Merola, situada en el municipi de Puig-reig a la comarca del Berguedà i ho vol fer 
en dues fases, la fase 1 de rehabilitació i la fase 2 d’adequació. 
 
Aquest teatre actualment continua operatiu i s’hi realitzen funcions periòdiques, essent les més 
rellevants les representacions nadalenques dels “Pastorets de l’Ametlla de Merola”. Aquest 
edifici conté un teler de fusta a la caixa escènica amb uns cinquanta decorats que és únic en tot 
el país i que, constitueix per si mateix, un element important del patrimoni escenogràfic que es 
vol conservar i potenciar. 
 
El teatre presenta però deficiències que amb els anys s’han fet importants i és per això que 
requereix a curt termini ésser rehabilitat i adequat normativament als usos que actualment 
desenvolupa. 
 
L’Ajuntament de Puig-reig i l’Associació de Veïns de l’Ametlla de Merola són els promotros 
d’aquest projecte de rehabilitació i adequació. 
 
Les obres previstes en el projecte de fase 1 ja es van executar i ara falta doncs completar l’obra 
sencera amb les obres que preveu aquesta segona fase tot i que no se sap quan es duran a 
terme degut al període de crisi econòmica que es viu. 
 
En la fase 1 es van dur a terme els treballs de rehabilitació que consistien en la consolidació de 
la façana sud, recalçant tot el mur, la rehabilitació de la caixa escènica i del teler de fusta i 
decorats, que és la part més emblemàtica del teatre i que per això s’ha protegit amb un teló 
talla/foc, la renovació de tota la part d’instal·lacions de la caixa escènica, la rehabilitació i 
adequació del cos de darrera l’escenari consolidant la seva funció de camerinos i tallers, i la 
construcció d’unes passeres a la façana sud per recollir les sortides d’emergència dels 
camerinos, del escenari i de la sala del teatre.  
 
Pel que fa a la fase 2, els objectius marcats i que els present projecte executiu desenvolupa 
són: 
 
-La remodelació i adequació de la Sala del Teatre on es planteja reduir l’aforament existent per 
tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals i a la seva optimització normativa. Es planteja que la 
sala del teatre sigui polivalent. Polivalent en el sentit d’admetre usos socio/culturals més amplis, 
complementaris a la funcionalitat del propi Teatre. Es tracta en definitiva de que la sala 
ocasionalment pugui quedar lliure amb una superfície de paviment plana, i per això es planteja 
una graderia retràctil. La remodelació de la sala es complementa amb la reconstrucció del fals 
sostre d’encanyissat actual i el condicionament de les instal·lacions: 
 
-Nous serveis higiènics, altell administració i cambres d’instal·lacions: entre el Teatre i la 
Cafeteria es consolida un nou mòdul de serveis adaptat als requeriments funcionals i normatius 
actuals. Els nous serveis higiènics i WC es situen en planta baixa i s’obren al nou vestíbul de 
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l’edifici, amb un accés adaptat i controlat des del mostrador de recepció. La cuina i els 
magatzems de la Cafeteria s’ubicaran en la planta baixa d’aquest mòdul de serveis, connectats 
directament a la barra i oberts a la passera exterior de la façana sud. Des del nou vestíbul 
d’entrada arrenca una escala que puja als altells de servei. A nivell de planta pis i obert 
directament a la coberta dels cos de la Cafeteria es situa la cambra de les instal·lacions de 
climatització del Teatre. En el segon pis del mòdul de serveis es situa la cambra de control 
tècnic del Teatre, amb una amplia obertura a la sala, per sobre del nivell de la graderia de 
butaques. 

 
-Despatx d’administració del Teatre: una part de l’altell de serveis està ocupada pel despatx 
d’administració del Teatre. 
 
-Porxada/Foyer: el nou vestíbul del Teatre s’adossa a la façana nord de l’edifici existent, i es 
configura com una nova porxada de la Plaça del Teatre. 
 
-Adequació del Cafè: la nova dotació de serveis del Teatre (serveis higiènics, guarda-roba, 
despatx d’administració i cambra d’instal·lacions) obliguen a ocupar una part de l’actual Cafè. La 
superfície perduda es compensa amb la construcció d’un nou altell en el Cafè de 80 m2. 
 
Les intervencions anteriorment citades són les directrius marcades en el Projecte Bàsic i que en 
aquest Projecte Executiu s’han analitzat, estudiat i desenvolupat aplicant els criteris tècnics i 
processos constructius necessaris. El projecte s’ha estructurat, tan en format paper com digital i 
per tal de que quedi completament detallat i es pugui valorar i construir per tercers sense dubtes 
ni ambigüitats, en els següents documents escrits i gràfics. 
 
-Memòria 
-Plànols 
-Plec de condicions 
-Amidaments 
-Pressupost 
-Estudi de seguretat i salut 
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1.1 DADES PRÈVIES 
 
Aquest Projecte Final de Grau vol desenvolupar el Projecte Executiu Fase 2 del Projecte Bàsic 
de rehabilitació i adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola de Puig-reig, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya nº 2007024852 el 29 de novembre de 2007. 
 
L’objectiu del projecte és rehabilitar i adequar l’antic Teatre de la Colònia Industrial de l’Ametlla 
de Merola, situada en el municipi de Puig-reig a la comarca del Berguedà. Aquesta colònia 
industrial del segle XIX és un element important del patrimoni arquitectònic, social i paisatgístic i 
està inclosa i protegida pel “Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat” (aprovat 
definitivament el 8 de juny de 2007). 
 
L’edifici de l’antic teatre continua actualment operatiu i s’hi realitzen funcions periòdiques, 
essent especialment rellevants les representacions nadalenques dels “Pastorets de l’Ametlla de 
Merola” que es realitzen des de l’any 1878. Els cinquanta decorats de paper i el singular teler de 
fusta de la caixa escènica, constitueixen per si mateixos un element important del patrimoni 
escenogràfic, i actualment ja són un objecte museogràfic inclòs en les visites guiades de la 
colònia promogudes des del Consorci del Parc Fluvial. 
 
El teatre presenta però deficiències que amb els anys s’han fet importants i requereix a curt 
termini un programa d’inversions per a rehabilitar-lo i adequar-lo normativament als usos que 
actualment desenvolupa. 
 
En la fase 1 es van dur a terme els treballs de consolidació de la façana sud, recalçant tot el 
mur, la construcció d’unes passeres a la façana sud per recollir les sortides d’emergència dels 
camerinos/taller, del escenari i de la sala del teatre. Aquesta passera connecta amb el vial de la 
colònia. En aquesta passera també si ha construït un tram d’escales que puja adossada a la 
caixa escènica i connecta amb les noves sortides d’emergència per tal de donar sortida a les 
passeres tècniques interiors dels diferents nivells. Aquesta escala i la passera està protegida 
per un sostre de vidre. Alhora aquest tram d’escales que abraça tot el volum de la caixa 
escènica també pretén que des de l’exterior es puguin veure els decorats i el teler de fusta i per 
això es mantindran visibles. També s’ha construït ja la cambra d’instal·lacions del cantó oest, 
corresponent al sector d’escenari i camerinos. 
 
La fase 1 també va incloure els treballs de rehabilitació de la caixa escènica i del teler de fusta i 
decorats, que és la part més emblemàtica del teatre i que per això s’ha protegit amb un teló 
talla/foc. També s’ha ampliat l’amplada de la porta de càrrega i descàrrega que surt al carrer 
des de l’escenari i s’ha renovat tota la part d’instal·lacions de la caixa escènica. També s’ha 
rehabilitat i adequat el cos de darrera l’escenari, l’antiga Escola, consolidant la seva funció de 
camerinos i tallers, creant un únic espai, subdivisible amb plafons i cortines, obrin amplis 
finestrals i construint un mòdul de lavabos, dutxes i canviadors. Alhora, en aquest espai, s’hi ha 
construït un altell aprofitant l’alçada existent. 
 
 
1.2 DIRECTOR/A DEL PFG 
 
La directora d’aquest Projecte Final de Grau (PFG) és Mireia Bosch Prat, professora de 
Construcció V del departament de Construccions Arquitectòniques II de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona. 
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1.3 OBJECTIUS PERSONALS DEL PFG 
 
Al principi de tot, el principal objectiu personal d’aquest PFG era posar en pràctica totes les 
capacitats adquirides durant el procés formatiu seguit al llarg dels últims anys. Degut a això, i 
que havia de desenvolupar un treball dins de l’àmbit de la línia d’intensificació que havia cursat, 
redactar un projecte executiu d’aquestes dimensions reunia de sobres les característiques que 
buscava per iniciar el PFG, ja que amb la redacció d’un projecte executiu podia tocar d’una 
manera o altre tots els temes que he anat veien al llarg de la carrera: construcció, estructures, 
materials, instal·lacions, representació gràfica, pressupostos, seguretat, patologies, dret... 
 
A partir d’aquí, els objectius marcats per aquest PFG, es van convertir en redactar un projecte 
que descrivís l’edifici i les obres d’execució amb el detall suficient perquè es pogués valorar i 
construir per tercers sense dubtes ni ambigüitats, amb documents escrits i gràfics, i que complís 
amb tota la normativa que li és d’aplicació. 
Un altre dels objectius era aprendre i utilitzar diferents programes informàtics per la confecció 
del projecte com el WinEva, pel dimensionament d’estructures, el TCQ2000, per la redacció de 
pressupostos, i l’AutoCAD, per la representació gràfica dels plànols. 
 
 
1.4 ESTRUCTURA DEL PFG 
 
El projecte segueix l’estructura que marca el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) pels projectes 
executius i també inclou apartats que la “Ley de Contratos del Sector Publico” demana. Partint 
d’aquí, el projecte s’estructura en 6 grans documents: 
 
Document I: Memòria: a grans trets justifica les condicions que han donat peu al projecte, 
descriu l’edifici existent i el present projecte (memòria descriptiva), descriu cadascuna de les 
fases de l’obra que s’hauran d’executar durant el procés constructiu (memòria constructiva), 
demostra que es compleix el CTE i altres reglaments (memòria justificativa) i inclou altres 
complements del projecte en els annexos com el Control de Qualitat o les memòries de càlcul. 
Aquest document també inclou els apartats d’introducció, a l’inici de tot, i de conclusions, 
bibliografia i agraïments, al final de la memòria, tal i com es demana en la Normativa de 
Projectes de Final de Grau de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 
 
Document II: Plànols: conté la definició gràfica detallada de l’obra. 
 
Document III: Plec de condicions: conté les condicions legals i administratives de contractació 
de l’obra. Prescripcions de materials, unitats d’obra i verificacions finals. 
 
Document IV: Amidaments: es desenvolupa per partides, agrupades en capítols, contenint totes 
les descripcions tècniques necessàries per la seva especificació i valoració. 
 
Document V: Pressupost: inclou el quadre de preus agrupat per capítols i el resum de capítols, 
amb expressió del valor final d’execució i contracta. 
 
Document VI: Estudi de Seguretat i Salut (ESS): el CTE el descriu com un annex a la memòria 
però degut a la seva complexitat i que és l’últim dels documents que es redacten, aquest 
projecte tracte l’ESS com un document independent i no com un complement a la memòria. 
 
Aquest PFG també està compost per un CD que conté la versió digital del PFG i que està 
estructurat igual que el PFG en format paper. 
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DOC I. MEMÒRIA 
 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
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MD1 DADES GENERALS I AGENTS 
 
MD1.1 Identificació i agents del projecte 
 
MD1.1.1 Ordre de redacció del projecte 
 
L’Ajuntament de Puig-reig va acordar procedir a encarregar el projecte de l’obra civil de 
Rehabilitació i adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola. 
 
MD1.1.2 Dades del projecte 
 
Títol del projecte:  Rehabilitació i adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola 
Situació:  Comarca del Berguedà 
   Municipi de Puig-reig 
   Plaça del Teatre de l’Ametlla de Merola 
 
MD1.1.3 Dades del promotor 
 
Promotor: Ajuntament de Puig-reig 
 
MD1.1.4 Dades dels autors dels projectes 
 
Projectista: Lloveras & Soler Arquitectes (projecte bàsic i projecte executiu fase 1) 

Àngel Vancells Prat (projecte executiu fase 2) 
 
 
MD1.2 Resum dels Estudis Tècnics precedents 
 
-Projecte bàsic de Rehabilitació i adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola. Autors: Lloveras 
& Soler Arquitectes 
-Estudi geotècnic de l’obra del Teatre de l’Ametlla de Merola. Autors: Geostudi 
-Informe acústic del Teatre de l’Ametlla de Merola. Autors: Estudi Acústic H. Arau 
-Projecte executiu fase 1 Rehabilitació del Teatre de l’Ametlla de Merola. Autors: Lloveras & 
Soler Arquitectes 
 
 
MD2 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
MD2.1 Antecedents 
 
La Colònia Industrial de l’Ametlla de Merola es va construir el segle XIX en el marge dret del riu 
Llobregat en els terrenys situats en un meandre fluvial. Situada en el terme municipal de Puig-
reig la Colònia és veïna i molt propera al nucli urbà de Navàs. 
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Plànol històric (font: Arxiu AA.VV.) 

 
La primera implantació industrial es va situar al costat d’un canal preexistent que portava l’aigua 
a un antic molí, aprofitant la seva força hidràulica. La Colònia va créixer i es va desenvolupar al 
voltant d’aquesta primera implantació. 
 

 
Vista aèria de la colònia 

 
El teatre es va construir als voltants de l’any 1902 sobre l’esmenta’t canal en el darrer tram 
abans d’entrar en l’edifici de la turbina de la Colònia Industrial. Es van ocupar uns terrenys d’una 
terrassa intermèdia inferiors a la plaça principal del nucli urbà. Entre el nou edifici del teatre i els 
contraforts de l’església i els edificis de la rectoria, es va crear una segona plaça, la del Teatre, 
orientada al riu i amb vistes panoràmiques al conjunt dels horts de la colònia. 
 

 
Teatre a començament del segle XX 
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El canal d’una amplada aproximada de 5 metres es va cobrir en aquest tram per una volta de 
pedra, restant amb una alçada d’uns 2 metres de pas. El paviment general de la nau del Teatre 
es va situar sobre la volta del canal, de manera que en el sector del fossar i sota escenari, les 
dues estructures gairebé es toquen. Quan en anys posteriors l’aigua va deixar de passar pel 
canal, aquest va restar com una galeria cova, accessible per un portal situat sota la façana de 
llevant de la nau pel cantó del riu. Al llarg dels anys entre el teatre i el canal s’han establert una 
sèrie d’interrelacions complexes de les que es poden destacar les que hi ha a nivell 
d’instal·lacions (renovació d’aire i refrigeració de la sala) i l’existència d’una petita escala de 
servei que connecta amb el canal des del sota escenari. 
 

 
Galeria: sector sota Teatre i escenari 

 
L’edifici del teatre es va construir seguint la tipologia típica dels edificis industrials de l’època: 
una nau longitudinal de parets mestres amb matxons i pilars d’obra i una coberta a base 
d’encavallades i bigues de fusta i teula àrab. 
 
Des de la seva construcció l’any 1902 el Teatre ha tingut un seguit de transformacions que han 
incorporat millores o bé s’han adaptat als requeriments funcionals de cada època. De les dades 
subministrades per l’AAVV de l’Ametlla de Merola, s’entén que els canvis essencials en les 
diferents reformes han estat els següents: 
 
L’any 1934 es va construir el fossar dels músics i es van canviar les butaques. 
 

 
Primera reforma del pati de butaques l’any 1934 

 
Els anys 1945/48 es va reformar l’escenari, es va construir l’actual teler de fusta i els decorats 
teatrals. 
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Reforma de l’escenari l’any 1945/48 

 
L’any 1954 es va adequar el Teatre per a la projecció de cinema, l’amfiteatre es va fer nou amb 
una estructura que eliminava les columnes que ocupaven la platea i amb una inclinació que 
millorava la visió de la pantalla. En aquest moment també es va ampliar la boca de l’escenari. 
 

 
Reforma del Teatre adaptant-lo a Cinema l’any 1954  

 
En època més recent quan l’Escola es va traslladar, el cos del rere/escenari es va començar a 
utilitzar com a magatzem, camerinos i tallers vinculats al Teatre. 
 
Actualment el cinema ja no funciona i el Teatre es torna a utilitzar estrictament com a Teatre. 
Les representacions dels “Pastorets” per Nadal continua essent la seva activitat més 
representativa i principal, però també cal destacar els muntatges periòdics d’obres teatrals de 
format mitjà. L’aforament heretat de 562 persones supera les demandes habituals del Teatre 
sobretot tenint en compte la manca de confort de les instal·lacions actuals. 
 

 
Imatges dels Pastorets 

 
 



-34-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 2 Memòria descriptiva 
 

MD2.2 Objecte del projecte 
 
Aquest Projecte Executiu desenvolupa la Fase 2 del Projecte Bàsic de rehabilitació i adequació 
del Teatre de l’Ametlla de Merola de Puig-reig, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya nº 
2007024852 el 29 de novembre de 2007. 
 
L’objectiu del projecte és rehabilitar i adequar l’antic Teatre de la Colònia Industrial de l’Ametlla 
de Merola, situada en el municipi de Puig-reig a la comarca del Berguedà. Aquesta colònia 
industrial del segle XIX és un element important del patrimoni arquitectònic, social i paisatgístic i 
està inclosa i protegida pel “Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat” (aprovat 
definitivament el 8 de juny de 2007). 
 
L’edifici de l’antic teatre continua actualment operatiu i s’hi realitzen funcions periòdiques, 
essent especialment rellevants les representacions nadalenques dels “Pastorets de l’Ametlla de 
Merola” que es realitzen des de l’any 1878. Els cinquanta decorats de paper i el singular teler de 
fusta de la caixa escènica, constitueixen per si mateixos un element important del patrimoni 
escenogràfic, i actualment ja són un objecte museogràfic inclòs en les visites guiades de la 
colònia promogudes des del Consorci del Parc Fluvial. 
 
El teatre presenta però deficiències que amb els anys s’han fet importants i requereix a curt 
termini un programa d’inversions per a rehabilitar-lo i adequar-lo normativament als usos que 
actualment desenvolupa. 
 
En la fase 1 es van dur a terme els treballs de consolidació de la façana sud, recalçant tot el 
mur, la construcció d’unes passeres a la façana sud per recollir les sortides d’emergència dels 
camerinos/taller, del escenari i de la sala del teatre. Aquesta passera connecta amb el vial de la 
colònia. En aquesta passera també si ha construït un tram d’escales que puja adossada a la 
caixa escènica i connecta amb les noves sortides d’emergència per tal de donar sortida a les 
passeres tècniques interiors dels diferents nivells. Aquesta escala i la passera està protegida 
per un sostre de vidre. Alhora aquest tram d’escales que abraça tot el volum de la caixa 
escènica també pretén que des de l’exterior es puguin veure els decorats i el teler de fusta i per 
això es mantindran visibles. 
 

 
Passera metàl·lica que abraça l’edifici 

 
També s’ha construït ja la cambra d’instal·lacions del cantó oest, corresponent al sector 
d’escenari i camerinos. 
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La fase 1 també va incloure els treballs de rehabilitació de la caixa escènica i del teler de fusta i 
decorats, que és la part més emblemàtica del teatre i que per això s’ha protegit amb un teló 
talla/foc. També s’ha ampliat l’amplada de la porta de càrrega i descàrrega que surt al carrer 
des de l’escenari i s’ha renovat tota la part d’instal·lacions de la caixa escènica. 
 

 
Imatges de dos moments de les obres de Fase 1. Enderroc d’un fals sostre i rehabilitació de la 

coberta. Es pot veure una encavallada nova de fusta atirantada. 
 
També s’ha rehabilitat i adequat el cos de darrera l’escenari, l’antiga Escola, consolidant la seva 
funció de camerinos i tallers, creant un únic espai, subdivisible amb plafons i cortines, obrin 
amplis finestrals i construint un mòdul de lavabos, dutxes i canviadors. Alhora, en aquest espai, 
s’hi ha construït un altell aprofitant l’alçada existent. 
 
 
MD2.3 Situació 
 
El Teatre de l’Ametlla de Merola està situat a la Plaça del Teatre de la colònia de l’Ametlla de 
Merola del municipi de Puig-reig. Per la cara sud i oest té la zona de naus industrials molt 
propera, per la cara est la zona d’horts de la colònia i és per la cara nord es troba l’entrada 
principal on s’hi entre des de la Plaça del Teatre. 
 

 
Plànol de Catalunya per situar l’Ametlla de Merola, entre Puig-reig i Navàs 
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Vista actual de la Plaça Teatre amb l’església al fons 

 
 
MD2.4 Dades urbanístiques 
 
MD2.4.1 Normativa d’aplicació 
 
El vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data de 30 de novembre de 2005, qualifica els terrenys on estan 
situades les instal·lacions del Teatre de l’Ametlla de Merola, com de Sòl Urbà destinat a 
Equipaments Públics. 
 
La normativa d’aplicació a aquest tipus de sòl és la corresponent al sòl qualificat com a 
Sistemes d’Equipaments comunitaris, del Text Refós de les Normes Urbanístiques del PGOU. 
 
MD2.4.2 Compliment de les Condicions Urbanístiques d’aplicació 
 
El Títol III, Sistemes, Capítol IV, Sistemes d’Equipaments comunitaris, del Text Refós de les 
Normes Urbanístiques del PGOU vigent estableix condicions que han de complir els 
equipaments comunitaris, que es concreten en: 
-Tipus d’ordenació amb edificació aïllada. 
-Edificabilitat neta màxima: 0,8 m2s/m2. 
-Alçada màxima edificable: 12 m. (PB+2P). 
-Ocupació màxima: 50% 
 
Les edificacions existents en els Sectors d’Equipaments comunitaris ocupen actualment menys 
del 50% de la superfície del Sector i s’adeqüen totes als paràmetres establerts pel PGOU. 
 
L’actuació que es preveu en el projecte no és cap ampliació de les instal·lacions existents, ni 
comporta cap augment de superfície, d’ocupació, d’edificabilitat, ni de l’altura edificable. 
 
MD2.4.3 L’activitat actual del Teatre de l’Ametlla de Merola en el Marc del Pla Director 
Urbanístic de les Colònies del Llobregat 
 
El 8 de juny de 2007 es va aprovar definitivament el “Pla Director Urbanístic de les Colònies del 
Llobregat” que impulsa i ha de gestionar el “Consorci del Parc Fluvial del Llobregat”. 
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Aquest planejament té com a objectiu preservar el patrimoni arquitectònic, social i paisatgístic 
de les Colònies Industrials del Llobregat bo i potenciant la seva promoció econòmica i la seva 
millora urbana. Una acció fonamental del Pla és la d’activar dinàmiques residencials, industrials 
i turístiques per tal de generar recursos i garantir l’enfortiment i la continuïtat del cos social que 
habita i dóna consistència a la colònia. El recolzament en el patrimoni cultural de cada colònia 
es considera en aquest sentit fonamental. 
 
La rehabilitació dels edificis i dels espais lliures existents esdevé en el Pla el mecanisme per a 
la millora urbana. Així el PD concreta que calen directrius per a la rehabilitació arquitectònica 
preservant el caràcter dels edificis existents, però alhora facilitant la necessària adaptació a les 
normatives de seguretat, accessibilitat i estàndards de confort actuals. També diu que són 
igualment oportunes les pautes per a l’arranjament respectuós dels espais lliures significatius. 
 
Totes aquestes directrius són especialment significatives en el cas de la Rehabilitació del Teatre 
de l’Ametlla de Merola, i encara més concretament en aquests aspectes específics que el PD 
detalla per aquesta Colònia Industrial. Concretament cal destacar: 
 
“Colònia Porta” 
Es determina que l’Ametlla de Merola esdevindrà una “Colònia Porta”, és a dir: 
“colònies que, per la seva posició estratègica i condicions singulars, es promouen com a indrets 
d’acollida de visitants i comunicació de l’oferta turística del territori. La designació de Colònies 
Porta té per objectiu estructurar un producte territorial coherent i ordenar el seu ús social. La 
Colònia Porta es considera com a àmbit d’inversió pública preferent e efectes de disposar de les 
instal·lacions oportunes d’acollida i de comunicació. Cada Colònia Porta ofereix un contingut 
narratiu propi vinculat a la seva identitat: “Ametlla de Merola, Porta de la Cultura”. 
 
“Art. 49. Ametlla de Merola. Porta de la Cultura” 

1. Es desenvoluparà la funció de porta sud del territori i node articulador amb els municipis 
del Bages. 

2. S’elaborarà un contingut narratiu propi a l’entorn de la rica activitat social i cultural 
d’aquesta colònia. 

 
A la fitxa concreta del PD referent a l’Ametlla de Merola es vincula el desenvolupament turístic 
de la Colònia al producte turístic de la cultura i les tradicions (s’ha d’entendre la reconeguda i 
prestigiada representació nadalenca dels Pastorets). 
Com a línia d’actuació concreta es cita: 
“Desenvolupar el projecte turístic en curs. Potenciar el patrimoni cultural i etnogràfic de la 
colònia posant en valor els seus espais públics”. 
I com a inversions específiques concreta: 
“Serveis i equipaments: arranjar el teatre” 
 
 
MD2.5 Descripció i diagnosis de l’edifici existent 
 
MD2.5.1 Descripció de l’edifici existent 
 
A partir de la documentació planimètrica inicialment disponible (a. Plànol antic de la planta 
amfiteatre i secció del teatre a escala 1:50”. b. “Estudi i proposta de reforma del cafè Teatre de 
l’Ametlla de Merola” realitzat per l’alumne d’Arquitectura Tècnica Jordi Gómez Pagès, a escala 
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1:100”), el present projecte ha realitzat un aixecament de plànols detallat on es poden concretar 
les següents mesures principals: 
 
-El cos principal de la sala té 30 metres de llargada, 11’65 metres d’amplada i una alçada 
interior de 10 metres (vèrtex de les encavallades del teatre). 
 

 
Imatges actuals de la Sala del Teatre 

 
-El cos de l’escenari té gairebé 8’50 metres de fondària, 10’80 metres d’amplada i uns 12’95 
metres d’alçada (vèrtex de les encavallades de la caixa escènica) amidats des del nivell del 
carrer. 
 

 
Imatges actuals del teler 

 
-Sota la tarima de l’escenari hi ha una cambra semi-soterrada (soterrada respecte el carrer, 
elevada respecte el nivell inferior dels antics horts) de 2 metres d’alçada. Aquest espai fa les 
funcions de sota escenari, camerinos i per la banda de la sala de fossar pels músics. 
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Sota escenari 

 
Annex al cos principal s’han adossat altres cossos més petits: 
 
-El cafè a llevant de la mateixa amplada que el cos anterior, de 17’65 metres de llargada i de 
6’75 metres (vèrtex de les encavallades del cafè). En èpoques més recents el cafè va incorporar 
un cos més baix que mirava amb àmplies arcades al riu (actualment cegues) de 5’20 metres de 
llargada. 
 

 
Imatges actuals del Cafè 

 
-Pel cantó de ponent s’hi va adossar un cos més estret on antigament hi havia l’antiga escola. 
Aquest cos té una llargada de 14’40 metres, una amplada de 7’90 metres i 6’45 d’alçada (vèrtex 
de les encavallades). 
 
-Les escoles actualment en desús s’ha reutilitzat com espai rere escenari, convertint-se 
ocasionalment en camerinos i tallers. 
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Rere escenari 

 
Tot el conjunt de l’edifici té gairebé un total de 76’10 metres de llargada i ocupa en planta una 
superfície de 820’30 m2. 
 

 
Imatges actuals de l’accés al Teatre 

 

 
Imatges actuals de la façana nord 
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Imatge actual de la façana est 

 
MD2.5.2 Diagnosis de l’edifici existent 
 
En el Projecte Executiu de la fase 1 es va solucionar la deficient fonamentació del mur sud de la 
nau amb un recalçament de tota la façana sud ja que a partir de l’anàlisi visual efectuada i 
l’estudi geotècnic s’havia arribat a la conclusió que, degut a la deficient fonamentació, 
assentada en un antic terreny poc resistent, annex a la zona d’horta (terreny que es va modificar 
substancialment l’any 1982 amb els forts aiguats i la sortida de llera del riu Llobregat) i la 
construcció de la nau industrial veïna, on actualment es produeix un tipus de teixit que requereix 
maquinària molt pesada, generant una vibració constant molt forta, l’edifici presentava una sèrie 
d’esquerdes i petits assentaments que s’havien de subsanar a curt termini per tal de garantir la 
seguretat de l’ús que es fa en la sala i també la durabilitat futura d’aquest equipament. 
 
En els següents punts es descriuen les patologies detectades abans de l’execució de la fase 1, 
la interpretació de les dades de l’estudi geotècnic, les causes més factibles de les patologies 
que es van detectar i la proposta de rehabilitació estructural que es va dur a terme. 
 
a) Descripció de les patologies detectades 
 
A partir de les inspeccions visuals efectuades, es van detectar en l’edifici existent una sèrie 
d’esquerdes en algunes parets i paviments que a continuació es detallen: 
 
Esquerdes en paviments 
 
Aparentment produïdes per assentaments del terreny sota l’antic paviment i que van generar 
esquerdes i petits graons en el mateix. En principi no tenien continuïtat directa amb els murs i 
parets immediates, tot i com es detallarà posteriorment si que compartien una casuística 
comuna. 
 
Aquestes esquerdes es concentren, encara ara, en una única directriu est/oest, des de la 
cafeteria fins el cos de les antigues escoles passant per la sala del teatre. La seva situació en 
planta coincideix amb la zona de reblert de terres que hi ha a la banda sud de l’antic canal del 
molí soterrat. Com que la orientació del canal soterrat és lleugerament esbiaixada respecte 
l’edifici existent, l’esquerda longitudinal del paviment es situa en la cafeteria arran de la façana 
sud, mentre que en el teatre es situa més en el centre i en les antigues escoles es situava 
també més en el centre. 
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L’esquerda del paviment de la cafeteria discorre arran de façana sud, afectant una franja 
longitudinal d’uns 40 centímetres, i l’enfonsament es concentra en la darrera filada de peces de 
mosaic les quals baixen aproximadament uns 50 mil·límetres. 
 
L’esquerda del paviment de la sala del Teatre es situava en la part central entre les files 12 i 13. 
Es va rejuntar i actualment l’esquerda sembla aturada. L’amplada de l’esquerda era 
d’aproximadament d’uns 10 mil·límetres, i el desnivell de les rajoles enfonsades d’uns 15 
mil·límetres. 
 
Esquerdes en parets 
 
Es van detectar esquerdes en els murs travessers que tanquen la caixa portant de les antigues 
escoles entre la façana sud i la façana nord. Les esquerdes eren de traça vertical i aparentment 
mostraven un moviment de separació horitzontal. 
 
L’esquerda més important es situava en el mur que separa l’antiga escola i la caixa escènica del 
teatre, arranada al mur de la façana sud. Tenia una amplada aproximada d’uns 10 mil·límetres i 
discorria des de la llinda de la porta fins el fals sostre. 
 
El mateix mur tenia una esquerda en el nivell de la planta soterrani, visible des del sota 
escenari, en el tram central. La seva localització es situava just sobre la banda sud de l’antic 
canal soterrat, en el límit on comença el reblert de terres de sota el paviment. Aquesta esquerda 
era de poca alçada i la seva amplada no superava els 5 mil·límetres. 
 
Existia una altra esquerda vertical en la paret de càrrega interior de les antiga escola, també 
arran de la façana sud i que arrencava de sobre la llinda d’una porta. Aquesta esquerda era de 
menors dimensions tot i que seguia la disposició general de les altres detectades. 
 
Finalment existia una darrera esquerda en el mur de la façana oest de l’antiga escola, també 
vertical, en el tram central i situada en aquest cas sobre la llinda d’una finestra. 
 
Esquerdes en sostres 
 
Seguint la línia de la façana sud el fals sostre de l’antiga escola es va  separar d’aquesta, i 
semblava mostrar un moviment de separació horitzontal. 
 
Fissures en façanes 
 
Les dues testeres nord/sud del teatre presentaven fissures verticals en la part alta, en principi 
relacionades amb les esquerdes més baixes abans detectades a l’interior. En aquest cas però 
situades a prop de la façana nord. Donat que tan sols es tractaven de fissures i donat que es 
situaven sobre els angles de llindes de finestres (punt constructivament sempre feble), s’hauria 
de considerar que eren poc representatives del problema. 
 
Exteriorment la façana sud es veia amb bon estat de conservació. Tan sols sobre les llindes de 
les finestres de l’antiga escola s’observen fissures verticals que aparentment semblaven indicar 
un bombament de la part superior de la façana cap a fora. Aquesta dada s’ajustaria a la 
patologia detectada a l’interior on el fals sostre estava separat de la façana. 
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b) Interpretació de les dades de l’Estudi Geotècnic 
 
El setembre de 2007 es va realitzar un Estudi Geotècnic el qual s’adjunta com a document 
annex. 
 
Les prospeccions realitzades i seccions de terreny aportades s’han incorporat al aixecament de 
plànols de l’edifici existent i de les restes històriques de l’antic canal soterrat. A partir dels 
resultats obtinguts se’n van extreure les següents conclusions: 
 
Construcció de l’antic canal del Molí 
 
L’edifici del teatre es situa en el desnivell entre dues terrasses del riu format per un graó del 
sòcol rocós soterrat, sobre el que s’hi situen dos nivells diferenciats de tipus de terreny. A la part 
alta al nord, (sota l’actual plaça del teatre) existeixen unes graves amb una capacitat resistent 
important. A la banda sud (sota els antics horts) una capa de llims arenosos molt poc resistents. 
Sembla que l’antic canal del molí es va construir just en el punt d’inflexió d’aquesta terrassa on 
probablement la roca inferior aflorava, aprofitant per una banda el desnivell i construint per l’altra 
el mur de la canalització. 
 
Construcció de l’edifici del Teatre 
 
L’edifici del Teatre es va construir posteriorment sobre la volta de l’antic canal. Mentre que la 
façana nord sembla que es va assentar sobre la capa resistent de les graves de la terrassa de 
dalt, la façana sud es va assentar directament sobre terrenys de reblert dels antics horts, no 
arribant ni tan sols a tocar la capa més profunda però també dèbil dels llims arenosos. Els 
paviments del teatre es van situar directament sobre la volta del canal i sobre reblerts de terres 
sobre posades. 
 
c) Causes més factibles de les patologies detectades 
 
En funció de les dades que es van obtenir i dels anàlisis que es van efectuar es van plantejar 
com a causes més factibles de les patologies estructurals detectades les següents: 
 
Assentament diferencial entre la façana sud i la façana nord 
 
Mentre que la façana nord s’assenta en un estrat resistent, la façana sud s’assenta en un 
terreny poc resistent i feble. En primera instància això determinaria un assentament diferencial 
de manera que mentre el mur sud baixaria, el mur nord quedaria en una situació estable. 
 
Les fissures detectades en els murs travessers serien un clar exponent d’aquest problema. 
 
Poca capacitat resistent del subsòl de la façana sud 
 
La poca capacitat resistent del terreny en aquest sector es va veure agreujada l’any 1982 amb 
les inundacions provocades pels aiguats. Al primer inundar-se i desprès assecar-se aquest 
terreny va provocar sense dubtes un assentament gran del subsòl el qual va provocar l’aparició 
de les esquerdes ja molt visibles en els murs travessers esmentats. 
 
Caldria també tenir en compte que els horts (inundats antigament també artificialment) eren un 
punt de filtració d’aigua cap els pous i que això ha pogut provocar cavitats i pèrdua de material 
de terreny. 
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Manca de fonamentació de la façana sud 
 
Tal i com s’ha pogut comprovar amb les cales realitzades el mur de la façana sud no disposa de 
fonamentació amb l’agreujant de que ni tan sols s’apoia en el substrat mínimament resistent del 
terreny. 
 
Vibracions de la indústria actual 
 
Les vibracions constants de l’industria actual annexa agreugen el problema donat que sotmeten 
al terreny i als murs a un esforç constant que desestabilitza i compacta progressivament. 
 
Compactació de l’antic terreny de reblert del paviment del Teatre 
 
Els assentaments dels paviments de l’edifici es corresponen pràcticament amb el final del mur 
sud de canal soterrat, en els trams on en reblert d’antigues terres és més important. Les 
inundacions de l’any 82 probablement van significar una compactació d’aquestes terres i per 
tant d’un trencament dels paviments. 
 
L’assentament de la base de la façana sud també pot significar un cert desplaçament d’aquest 
terreny de reblert, seguint la direcció d’una certa esllavissada. Aquesta també produiria un 
trencament del paviment equivalent al detectat. 
 
Conclusió-resum 
 
Totes les causes anteriors es complementen i actuen en una sola direcció que deriva en un 
assentament excessiu del mur de la façana sud. Tot i que aparentment la situació no semblava 
alarmant, si que ho era pensant a mig i llarg termini si no es plantejaven les actuacions de 
rehabilitació que es van plantejar. 
 
d) Proposta de rehabilitació estructural que es va dur a terme 
 
Recalç de la fonamentació de la façana sud 
 
Es va plantejar reforçar tot el mur de la façana sud mitjançant una sèrie de pilars de 
fonamentació de formigó armat que baixen fins a buscar la capa resistent del terreny i una 
jàssera de coronament superior que els lliga entre si i recalça la façana. 
 

 
Treballs realitzats durant la fase 1 de recalç de la façana sud 

 
La demanda de càlcul contemplava el pes propi de la coberta existent i de les parets i pilars de 
ceràmica, així com també preveia una passera i escales d’estructura metàl·lica i paviment de 
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fusta, adossada a la façana i apoiada en els pilars de fonamentació, les quals actuen com a 
sortides d’emergència del Teatre i del personal de la caixa escènica. 
 
Atirantament de les façanes 
 
Es va plantejar atirantar entre si les façanes sud i nord per tal d’evitar que es separin. 
L’execució d’aquest atirantament s’ha ajornat per les fases actuals d’execució del projecte. 
 
-Atirantament a nivell de paviments: 
Es tractarà d’embotir en les futures soleres dels paviments tensors longitudinals travats 
exteriorment amb creus metàl·liques. 
 
-Atirantament a nivell de coberta: 
Es tractarà de col·locar uns tirants d’acer al costat i a nivell de la base de les encavallades, en el 
moment en que s’enderroquin els falsos sostres actuals. 
 
-Atirantaments intermitjos: 
Es tractarà de col·locar tensors en aquells trams on es construiran les noves plantes, embotint 
tirants d’acer en les lloses dels futurs forjats. 
 
 
MD3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
MD3.1 Descripció general de l’edifici 
 
El projecte es basa en l’adequació i rehabilitació de l’edifici existent. 
 
La proposta es basa en el programa funcional proporcionat en el Projecte Bàsic. 
 
La proposta busca la millora i actualització de les condicions de confort de l’edifici, introduint els 
canvis necessaris per a adaptar-lo, en la mesura del possible a les exigències de la normativa 
actual, tot mantenint les seves característiques tipològiques. 
 
En aquest context, l’encaix del programa funcional es realitza sense alterar massa la volumetria 
de l’edifici. Si en canvi que neteja la imatge de les seves façanes i la disposició dels seus 
elements vertebradors: les escales. 
 
Aquest edifici s’ha d’ajustar a les condicions de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE), a la normativa específica per a teatres, RD 2816/1982, a la normativa 
d’accessibilitat, Decret 135/1995 i CTE, i la normativa de seguretat d’utilització del CTE, ja que 
l’edifici actual no compleix amb aquestes normatives. 
 
Les superfícies i els diferents usos que s’hi acomoden (cafeteria, sal d’espectadors, escenari...) 
junt amb la morfologia nova de l’edifici, fan imprescindible una independització en sectors 
d’incendis creant un nou recorregut d’evacuació. 
 
A la proposta es proposa un nou recorregut d’evacuació i una reubicació dels nuclis de serveis 
de cada planta amb acabats actuals i aparells que contemplin mesures d’estalvi de consums, 
creant nous passos d’instal·lacions registrables a nivell de cada planta. 
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Així doncs, amb els objectius de confortar l’edifici, adequant-lo i rehabilitant-lo, i d’adaptar-lo a 
les exigències de la normativa actual es proposen els canvis comentats en els apartats que 
venen a continuació. 
 
 
MD3.2 Criteris constructius 
 
La tipologia constructiva del projecte és la descrita en la Memòria Constructiva, en els 
Amidaments i Pressupostos, i en els Plànols. 
 
 
MD3.3 Ús característic de l’edifici i d’altres usos previstos 
 
L’ús previst de l’actuació correspon a un equipament d’àmbit socio/cultural, amb la 
representació d’obres teatrals com a principal ús. Una part de l’equipament es destinarà a 
l’àmbit de la restauració. 
 
 
MD3.4 Programa de necessitats i superfícies 
 
MD3.4.1 Programa de necessitats 
 
Les propostes projectuals que es contemplen per a aquesta segona fase són: 
 
a) Remodelació i adequació de la Sala del Teatre 
 
-Nou aforament: 
Es planteja reduir l’aforament existent per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals i a la seva 
optimització normativa. Concretament es projecta un nou aforament per a un total de 403 
persones assentades. 
 
-Sala tipus polivalent: 
Es planteja que la sala del teatre sigui polivalent. Polivalent en el sentit d’admetre usos 
socio/culturals més amplis, complementaris a la funcionalitat del propi Teatre. Es tracta en 
definitiva de que la sala ocasionalment pugui quedar lliure amb una superfície de paviment 
plana. 
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Secció de la grada i les butaques 
 
Les butaques es distribueixen en dos sectors. 
Una zona propera a l’escenari amb 161 butaques replegables i acumulables en la part de 
davant, al costat del fossar dels músics. 
Una zona de grades amb 242 butaques, retràctils de manera que queden amagades en un 
armari de la part posterior de la sala. 
 
Per tal de donar cabuda a les grades retràctils (més inclinades i amb angle de visió cap a 
l’escenari), cal guanyar alçada i enderrocar l’actual amfiteatre que es va construir l’any 1954 
segons la tipologia típica de cinema. 
 

 
Vista de la Sala Teatre amb grades des de l’escenari 

 
Amb totes les butaques i grades replegades s’aconsegueix una sala plana i lliure de 317 m2, 
apte per a múltiples activitats socials i culturals. 
Per tal d’augmentar la polivalència de la sala i dotar-la de més sentit, es planteja la connexió de 
la sala polivalent amb l’espai públic exterior, vinculant l’espai urbà de la plaça amb l’espai cobert 
sota les encavallades del Teatre. S’intenta que la sala polivalent del Teatre esdevingui una 
mena de gran plaça coberta de la Colònia. 
 
-Condicionament acústic interior: 
La remodelació de la sala es complementa amb la reconstrucció del fals sostre d’encanyissat 
actual. El nou fals sostre ha de configurar l’alçada requerida en la part superior de la sala per tal 
de deixar espai a les grades retràctils. D’aquesta manera la pell del fals sostre es plega i deixa 
vistes les tres últimes encavallades de la nau les quals queden vistes en el nou tractament 
interior de l’espai. 
La secció concreta del fals sostre i les formes trencades dels plegaments respondran als 
requeriments del disseny acústic de la sala. 
El revestiment de les parets laterals també es remodelarà en la mitja sala posterior, invertint el 
sentit del dentat per tal de millorar la propagació del so i la reverberació de la sala. 
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Secció longitudinal i PB reformada 

 
-Condicionament de les instal·lacions: 
La sala s’haurà de dotar de les instal·lacions necessàries per tal de fer-la confortables i 
funcional. 
 
El sistema d’il·luminació es dissenyarà en la seva doble posició de sala de butaques i de sala 
lliure polivalent. 
 
El sistema de climatització es preveu per aire condicionat, situant la maquinària en la motxilla 
d’instal·lacions enganxada a la testera est de la sala. Els conductes d’aire sortiran a l’alçada de 
les encavallades i es distribuiran horitzontalment pel sostre. 
 
Sobre el fals sostre i a nivells de les encavallades també s’hi distribuiran les passeres tècniques 
i l’accés a les barres dels focus. 
 
b) Nous serveis higiènics, altell administració i cambres d’instal·lacions 
 
Entre el Teatre i la Cafeteria es consolida un nou mòdul de serveis adaptat als requeriments 
funcionals i normatius actuals. 
 
-Serveis higiènics en planta baixa: 
Els nous serveis higiènics i WC es situen en planta baixa i sobren al nou vestíbul de l’edifici, 
amb un accés adaptat i controlat des del mostrador de recepció. Aquests serveis ventilaran 
directament per les finestres de la façana sud. Una cabina adaptada s’obrirà independentment 
al vestíbul per tal de donar servei diari a la Cafeteria. 
 
-Cuina i magatzems en planta baixa: 
La cuina i els magatzems de la Cafeteria s’ubicaran en la planta baixa d’aquest mòdul de 
serveis, connectats directament a la barra i oberts a la passera exterior de la façana sud. 
 
-Escala d’accés als altells: 
Des del nou vestíbul d’entrada arrenca una escala que puja als altells de servei. 
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-Cambra d’instal·lacions del Teatre en l’altell sota-coberta: 
A nivell de planta pis i obert directament a la coberta dels cos de la Cafeteria es situa la cambra 
de les instal·lacions de climatització del Teatre. 
 
Aquesta cambra es dissenya com una motxilla de serveis adossada al cos de la sala del teatre, 
com un element de façana unitari, modern i aparent des de l’espai urbà. 
 
-Cambra de control luminotècnic i de so: 
En el segon pis del mòdul de serveis es situa la cambra de control tècnic del Teatre, amb una 
amplia obertura a la sala, per sobre del nivell de la graderia de butaques. 

 
c) Despatx d’administració del Teatre 
 
Una part de l’altell de serveis està ocupada pel despatx d’administració del Teatre. Aquesta 
habitació té finestra directa a la plaça exterior i s’hi accedeix mitjançant el mateix tram d’escales 
que arrenca del vestíbul. 
 
d) Porxada/Foyer 
 
-Nou vestíbul/Foyer: 
El nou vestíbul del Teatre s’adossa a la façana nord de l’edifici existent, i es configura com una 
nova porxada de la Plaça del Teatre. 
 

 
Part del nou vestíbul 

 
-Imatge representativa del Teatre de l’Ametlla de Merola: 
Sense desfigurar ni amagar l’antic edifici del Teatre ni la imatge històrica de conjunt de la 
Colònia Industrial, la nova i puntual façana s’haurà de llegir com un element arquitectònic 
modern, funcional, i alhora representatiu i visual. 
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Porxada amb imatge representativa 

 
-Porxada amb façana funcionalment permeable: 
Un sistema lleuger de portes corredisses i vidrieres hauran de garantir que els fluxos circulatoris 
entre el dins i el fora es produeixin fàcilment, així com una permeabilitat visual dissenyada. 
 
En l’extrem final de l’ala envidriada es situarà una petita botiga, dissenyada com un element del 
mobiliari general d’aquest espai. 
La porxada del vestíbul s’ampliarà cap a l’edifici interior, estenent-se amb un mostrador de 
recepció i control, amb un guarda-roba i amb els nous serveis higiènics del Teatre. 
 
Finalment el mòdul del vestíbul s’estendrà cap a llevant definint i aixoplugant l’entrada al Cafè 
del poble. 
 
e) Adequació del Cafè 
 
-Nou altell del Cafè: 
La nova dotació de serveis del Teatre (serveis higiènics, guarda-roba, despatx d’administració i 
cambra d’instal·lacions) obliguen a ocupar una part de l’actual Cafè. La superfície perduda es 
compensa amb la construcció d’un nou altell en el Cafè de 80 m2. Aquest altell aprofita l’alçada 
existent de la nau amagada per l’actual fals sostre, i deixa vistes les encavallades existents i les 
integra en la configuració interior del doble espai d’aquest local públic. 
 
f) Integració museística de la galeria de l’antic canal 
 
El canal de l’antic molí que discorre pel subsòl del Teatre es considera que és un element amb 
valor històric i cultural i que per tant es pot integrar al conjunt patrimonial de l’edifici del Teatre. 
 
MD3.4.2 Superfícies 
 
Aquest Projecte Executiu de fase 2 defineix els següents espais interiors: 
 

SUPERFÍCIES ÚTILS - PLANTA BAIXA 
Tallers/camerinos m2 

Taller decorats 42,56 
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Camerinos 1 21,52 
Banys 1 4,83 
Camerinos 2 21,52 
Banys 2 4,83 
Escala altell 3,14 

Caixa escènica m2 
Escenari 88,63 
Fossar dels músics 21,30 
Escales sota escenari 3,31 

Sala espectadors m2 
Sala espectadors 403 persones 314,44 
Butaques replegables 66,70 
Grades replegables 146,04 

Porxada/foyer m2 
Porxada / foyer 84,96 
Botiga 12,08 

Serveis i annexes m2 
Recepció 14,90 
Guarda-roba 15,44 
Cambra higiènica adaptada 3,13 
Serveis higiènics dones 20,80 
Serveis higiènics homes 17,69 
Cambra neteja 1,60 
Escala a cambres altell 3,66 
Escala d'accés a l'antic canal 10,70 

Cafeteria m2 
Porxo cafeteria i teatre 11,75 
Cafeteria 105,46 
Escales a altell 4,50 
Barra 13,01 
Cuina 11,08 
Magatzem 11,43 
Servei higiènic 3,58 
Contenidors deixalles 4,72 

 
SUPERFÍCIES ÚTILS - PLANTA 

SOTERRANI 
Caixa escènica m2 

Fossar dels músics 21,30
Espai sota escenari 39,89
Cambres sota escenari 17,76
Serveis higiènics sota escenari 4,36 
Escala al transformador i l'antic reg 2,07 
Replà al transformador i l'antic reg 0,83 
Replà a l'antic reg 4,79 
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Vestíbul d'independència 3,64 
Escales a l'escenari 3,31 

Serveis i annexes m2 
Escala d'accés a l'antic canal 10,70
Replà al canal 2,61 

 
SUPERFÍCIES ÚTILS - PLANTA PRIMERA 

Tallers/camerinos m2 
Escala altell 3,14 
Altell taller / camerinos 69,73 

Sala espectadors m2 
Grades replegables 146,04

Serveis i annexes m2

Escala a cambres altell 3,66
Sala gestió teatre i de reunions 18,17 
Cambra maquinària climatització 24,34 
Escala a sala central de la sala 4,30 
Passadís 2,92 

Cafeteria m2 
Escales a altell 4,50 
Altell cafeteria 80,20 

 
SUPERFÍCIES ÚTILS - PLANTA SEGONA 

Serveis i annexes m2 
Escala a sala control de la sala 4,30 
Sala de control electroacústic 12,60

 
Aquest Projecte Executiu de fase 2 defineix les següents superfícies reformades (construïdes) 
distribuïdes per plantes: 
 

SUPERFÍCIES REFORMADES 
Planta soterrani m2 

Serveis i annexes 12,87 
Planta baixa m2 

Sala espectadors 331,76
Porxada / foyer 119,93
Serveis i annexes 96,49 
Cafeteria 160,56

Planta primera m2 
Serveis i annexes 61,72 
Cafeteria 93,58 

Planta segona m2 
Serveis i annexes 24,51 
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MD3.5 Requisits de la LOE i el CTE 
 
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així 
com també donen resposta la resta de normativa d’aplicació. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
- Funcionalitat 

Utilització 
Accessibilitat 

- Seguretat  
Estructural 
en cas d’Incendi 
d’Utilització 

- Habitabilitat  
Salubritat 
Protecció contra el soroll 
Estalvi d’energia 
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
satisfactori de l’edifici. 

 
A la Memòria Justificativa es concreten els seus requisits específics. 
 
MD3.5.1 Requisits bàsics de Funcionalitat (LOE) 
 
a) Utilització 
 
Es compleixen els criteris establerts per la Llei de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives (Llei 11/2009, de 13/7/2009) i el Reglament General de Policia 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (RD 2816/1982, de 6/11/1982). 
 
 
b) Accessibilitat 
 
El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol 
altra limitació, en compliment de la normativa vigent, segons Decret 135/1995 de desplegament 
de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 
així com de l’apartat 4.3 de la secció SUA1 del Document Bàsic de Seguretat d’utilització i 
accessibilitat i la secció SUA9 del mateix Document Bàsic. 
 
 
MD3.5.2 Compliment del Codi Tècnic (CTE) 
 
Les obres de construcció contemplades en el projecte compliran les determinacions del CTE, 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006): 
 
a) Seguretat 
 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
DB SE Seguretat Estructural 
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DB SE AE Accions Edificació 
DB SE C Fonaments 
DB SE F Fàbrica 
DB SE M Fusta 
DB SE A Acer 
 
CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi 
DB SI 1 Propagació interior 
DB SI 2 Propagació exterior 
DB SI 3 Evacuació 
DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
DB SI 5 Intervenció dels Bombers 
DB SI 6 Resistència estructural a l’incendi 
 
CTE DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
DB SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes 
DB SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrapament 
DB SUA 3 Seguretat enfront al risc d’empresonament 
DB SUA 4 Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada 
DB SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació 
DB SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
DB SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
DB SUA 8 Seguretat enfront al risc relacionat amb l’acció del llamp 
DB SUA 9 Accessibilitat 
 
b) Habitabilitat 
 
CTE DB HS Salubritat 
DB HS 1 Protecció enfront a l’humitat 
DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
DB HS 4 Subministre d’aigua 
DB HS 5 Evacuació d’aigües 
 
CTE DB HR Protecció enfront al soroll 
 
CTE DB HE Estalvi d’energia 
DB HE 1 Limitació de demanda energètica 
DB HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
DB HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
DB HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
A la Memòria Justificativa es justifica el compliment dels Documents Bàsics que son d’aplicació. 
 
És obligatori que els productes de la construcció, que s’incorporen amb caràcter permanent en 
els edificis hagin de disposar de la marca CE. Es comprovarà el seu compliment en les obres. 
 
En cas de no existir el marcatge CE obligatori per a una tipologia genèrica de productes, es 
comprovarà l’existència d’un segell de qualitat o d’idoneïtat tècnica reconeguda (DIT, DITE, 
DAU, etc.) 
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MD3.5.3 Llistat de les normatives d’aplicació 
 
a) Àmbit general 
 
-Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
-Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
-Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
-Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
 
-Libro de Órdenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
 
-Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
b) Requisits bàsics de qualitat 
 
Requisit bàsic de funcionalitat 
 
Funcionalitat: 
 
Normativa en funció de l’ús: Teatre 
 
-Llei de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 
Llei 11/2009 (DOGC 13/7/2009) 
 
-Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
RD 2816/1982 (BOE 267 de 6/11/1982) 
 
-Reglamento de espectáculos públicos 
O. 3/05/1935, derogado parcialmente por el D. 2816/1982 
 
-Catàleg d’espectacles, les activitats recreatives I els establiments públics 
D 239/99 (DOGC 10/09/1999) 
 
Normativa en funció de l’ús: Cafeteria 
 
-Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas 
RD 3484/2000 (BOE 12/01/2001) 
 



-56-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 2 Memòria descriptiva 
 

-Cocinas de restaurantes y comedores colectivos 
RD 2817/83 (BOE 11/11/83) 
 
-Normes sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de restauració 
D 317/1994 (DOGC 9/12/94) 
 
Accessibilitat: 
 
-Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
 
-Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
-Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions 
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
 
-CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 
 
-CTE DB SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 
 
Telecomunicacions: 
 
-Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
-Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 
la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Requisit bàsic de seguretat 
 
Seguretat estructural: 
 
-CTE DB SE Seguretat Estructural 
-SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
-SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Seguretat en cas d’incendis: 
 
-CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                        -57- 
Vancells Prat, Àngel 

     I  Memòria – 2 Memòria descriptiva 
 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
-Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-
CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
 
-Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
-Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Seguretat d’utilització: 
 
-CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
-SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
-SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
-SUA-3 Seguretat enfront al risc d’empresonament 
-SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
-SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
-SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
-SUA-8 Seguretat enfront al risc relacionat amb l’acció del llamp 
-SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Requisit bàsic d’habitabilitat 
 
Estalvi d’energia: 
 
-CTE DB HE Estalvi d’Energia 
-HE-1 Limitació de la demanda energètica 
-HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
-HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
-HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
-HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC:16/7/2009) Donada la incidència en 
diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 
 
-Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
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Salubritat: 
 
-CTE DB HS Salubritat 
-HS 1 Protecció enfront de la humitat 
-HS 2 Recollida i evacuació de residus 
-HS 3 Qualitat de l’aire interior 
-HS 4 Subministrament d’aigua 
-HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Protecció enfront del soroll: 
 
-CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 
1675/2008(BOE 18/10/2008) i Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
 
-Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
-Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
 
-Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
c) Sistemes estructurals 
 
-CTE DB SE Seguretat Estructural 
-SE 1 Resistència i estabilitat 
-SE 2 Aptitud al servei 
-SE AE Accions en l’edificació 
-SE C Fonaments 
-SE A Acer 
-SE M Fusta 
-SE F Fàbrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
-NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
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-NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
-EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
 
-EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes 
encarregats abans de l’1/12/2008 
 
d) Sistemes constructius 
 
-CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
e) Materials i elements de construcció 
 
-RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
 
-UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
 
-RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
 
f) Instal·lacions 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
-Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
 
Instal·lacions de parallamps 
 
-CTE DB SUA-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions d’electricitat 
 
-Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
-CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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-Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 
-Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 
-Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
 
-Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
 
-Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
 
-Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
-Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 
 
-Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
 
-Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
Instal·lacions d’il·luminació 
 
-CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
-CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions d’ascensors 
 
-Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, 
sobre ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 
-Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i 
del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
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O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99) correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 
-Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) correcció d’errades (BOE: 20/9/66) modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
 
-Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 
-Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
 
-Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87) modificacions (DOGC: 
7/2/90) 
 
-ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos 
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
 
-Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
-Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
-Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
 
-Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
-Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
 
-Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
-Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
Instal·lacions de fontaneria 
 
-CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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-CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
-Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
 
-Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
-Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
-Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
-Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
 
-Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 
Instal·lacions d’evacuació 
 
-CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 
-CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de ventilació 
 
-CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
 
-Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
-Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 
la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
-Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones 
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(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica) 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
 
-Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladores de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
 
-Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
-Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis 
D. 172/99 (DOGC: 07/07/99) 
 
-Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés 
al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
-Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèl·lit 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
-Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
 
Instal·lacions tèrmiques 
 
-CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
-RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
 
-Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció 
i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
 
-Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 
(DOCE 04.01.2003) 
 
-Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
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-Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
 
-Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
 
Instal·lacions de combustibles 
 
Gas natural i GLP: 
 
-Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
 
-Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
-Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
-Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat 
superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
 
-Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
 
-Aparatos a gas 
RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993) 
 
Gas-oil: 
 
-Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
g) Control de qualitat 
 
-Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 
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-Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
-Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
-Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
 
-Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
 
-Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
 
-Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 
-Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
h) Residus d’obra i enderrocs 
 
-Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
 
-Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 
 
-Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
-Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
 
 
En qualsevol cas, encara que no estigui indicada alguna normativa en aquest llistat del projecte, 
aquesta serà igualment d’obligat compliment per a la bona execució de les obres. 
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MD3.6 Descripció bàsica dels sistemes 
 
MD3.6.1 Sistema estructural 
 
La nova estructura interior que es construirà per les noves plantes on es destinaran l’altell de la 
cafeteria, les sales d’administració, la cambra d’instal·lacions i la sala de control luminotècnic, 
respon a una estructura independent de pòrtics longitudinals formats per pilars de formigó armat 
i jàsseres on s’hi recolzen on s’hi recolzen forjats unidireccionals de formigó, amb revoltons 
ceràmics.  
El model del comportament de l’entramat es pot descriure com de pilars i jàsseres continues, 
lligats entre ells mitjançant connexions qualificables com a encastades. L’execució dels pilars 
són variables amb pilars de secció rectangular, quadrada o cilíndrica, de formigó armat. 
Els sostres són unidireccionals de biguetes de formigó amb revoltons, resolts amb biguetes 
prefabricades i revoltons ceràmics. A la sala d’espectadors sobresurten les lloses de les noves 
plantes. 
 
MD3.6.2 Sistema de compartimentació 
 
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per envans de ceràmica de 
10 o 5 cm de gruix.  
 
MD3.6.3 Sistema envolvent 
 
Coberta inclinada suportada sobra les encavallades existents, acabada amb teules ceràmiques 
aprofitades el 50%. Els canals de recollida s’aprofiten els actuals. La façana es repicarà per 
deixar l’edifici amb obra vista. Fusteries d'alumini col·locades enrasades interiorment sobre 
premarcs amb vidre amb cambra d’aire i ruptura de pont tèrmic. 
 
MD3.6.4 Sistema d’acabats 
 
En paviments formigó amb pols de quars per la Sala Teatre, terratzo pel vestíbul i plantes 
superiors, rajoles ceràmiques per la cafeteria, cuina i magatzems, parquet flotant per l’altell de la 
cafeteria i rajoles de gres porcel·lànic per els serveis higiènics. 
En revestiments, per la sala teatre s’aprofita l’actual, pel vestíbul, la cafeteria i els trams d’escala 
estucat de Venècia, per els magatzems i les estances de les plantes superiors enguixat a bona 
vista, per la cuina rajoles ceràmiques esmaltades i pels serveis higiènics rajoles de gres 
esmaltades. 
En fals sostres es col·loca el més adequat per a l’ús de cada estança. A la Sala Teatre es 
col·locaran plaques de fibres vegetals fonoabsorbens m’entres que a la resta de l’edifici es 
col·locaran diversos tipus de plaques de guix laminat. 
 
MD3.6.5 Sistema d’acondicionament ambiental 
 
a) Subministrament d’aigua 
 
L'edifici disposarà de subministrament d'aigua potable pels serveis higiènics i la cuina. La xarxa 
d'aigua estarà formada per l'escomesa, els comptadors i la instal·lació interior. Aquesta 
instal·lació es farà tota nova. 
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b) Previsió del cabal de l’edifici 
 
La previsió de cabal de les canonades de distribució s'establirà segons la suma del cabal de 
cada un dels punts de consum alimentats, d'acord amb la taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el 
corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 
c) Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució 
 
L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 230 volts en 
monofàsic i 230/400 volts en trifàsic) i s'adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic de 
baixa tensió" (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques 
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d'altres instal·lacions i serveis. 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa, i la 
instal·lació d'enllaç, la instal·lació interior, la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els 
elements metàl·lics necessaris. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric de l’interior es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i 
les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC). Aquesta instal·lació es farà tota nova. 
 
d) Previsió de càrregues de l’edifici 
 
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà prèvia determinació del seu grau d’electrificació, 
dels serveis generals, així com de qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric 
(ITC-BT-10). 
 
e) Previsió del cabal elèctric de l’edifici 
 
La previsió de cabal de l'edifici s'establirà prèvia determinació dels tipus d'equips instal·lats i 
aplicant el coeficient de simultaneïtat corresponent. 
 
 
MD4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
S’indiquen els requisits que superen els llindars establerts en les normatives d’aplicació i que 
s’han acordat prèviament amb el promotor. 
 
 
MD4.1 En relació amb els requisits bàsics de la LOE 
 
Entre el promotor i el projectista no s’ha acordat cap prestació de l’edifici que superi els llindars 
establerts en els requisits bàsics de funcionalitat. 
 
Per tan les prestacions de l’edifici en funcionalitat seran les que s’exigeixi en els requisits bàsics 
de les normatives mencionades en els apartats de funcionalitat, accessibilitat i 
telecomunicacions del punt MD3.5.3 Llistat de les normatives d’aplicació. 
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MD4.2 En relació amb les exigències bàsiques del CTE 
 
Entre el promotor i el projectista no s’ha acordat cap prestació de l’edifici que superi els llindars 
establerts en el CTE. 
 
Per tan les prestacions de l’edifici seran les que s’exigeixi en els requisits bàsics del CTE dels 
Documents Bàsics de seguretat i habitabilitat. 
 
 
MD4.3 Limitacions d’ús 
 
Pel que fa a les limitacions d’ús, les dependències de pública concurrència de l’edifici es troben 
principalment a la porxada/foyer, el vestíbul amb el seu corresponent nucli de serveis, la sala 
d’espectadors i la cafeteria. L’espai on s’ubiquen els camerinos i l’escenari són d’ús pels actors, 
músics, etc. La resta d’espais com són l’altell d’administració, la sala de control, cambra 
d’instal·lacions, els magatzems i la cuina són d’ús exclusiu per a treballadors i el personal de 
manteniment. 
 
 
MD5 CONSIDERACIONS FINALS 
 
MD5.1 Obra completa 
 
Es fa constar el compliment de les disposicions establertes en el Reglament i la Llei de 
contractes de les administracions públiques, així l’obra constitueix una unitat d’obra completa, la 
qual pot ser executada amb independència de qualsevol altre. 
 
 
MD5.2 Classificació del contractista 
 
D’acord amb el Reial Decret 2/2000, del 16 de juny, amb el qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes de les administracions públiques i el Reial Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, 
amb el qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
articles 25 i 26, es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 
presentar-se a la licitació d’aquestes obres: 
 

Grup C C C C C C C C C K
Subgrup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
Categoria e e e e e e e e e e

 
 
MD5.3 Seguretat i salut a les obres de construcció 
 
S’adoptaran les mesures de Seguretat i Salut de l’obra, tant individuals com col·lectives, segons 
es defineixi a l’Estudi de Seguretat i Salut (document VI). 
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MD5.4 Control de qualitat 
 
Es preveu el control estadístic dels materials i de l’execució de les obres, d’acord amb el 
contingut de l’annex Control de qualitat. 
 
 
MD5.5 Gestió ambiental 
 
MD5.5.1 Gestió de residus 
 
Es justifica el compliment dels “Decrets 201/1994 i 161/2001 Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció” a les fitxes de la memòria justificativa. 
 
MD5.5.2 Sostenibilitat 
 
Es seguiran els criteris de sostenibilitat establerts a l’annex Sostenibilitat. 
 
 
MD6 RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
L’obra definida en la present FASE 2 D’ADEQUACIÓ DEL TEATRE DE L’AMETLLA DE 
MEROLA compren les actuacions de remodelació i adequació de la Sala del Teatre, la 
construcció dels nous serveis higiènics, altell d’administració i cambres d’instal·lacions, 
l’execució de la porxada i adequació de la cafeteria. 
 
La superfície total construïda inclosa en l’àmbit d’intervenció d’aquesta FASE 1 és de 874 m2. 
 
El límit d’actuació d’aquesta FASE 2 és on s’acaba la Sala del Teatre i comença la caixa 
escènica. 
 
 
MD6.1 Pressupost d’Execució Material (PEM) 
 
 
El pressupost d’execució material (PEM) de l’obra definit per aquest Projecte Executiu Fase 2 
és de 661.431,00 € (sis-cents seixanta-un mil quatre-cents trenta-un euros amb zero cèntims), 
inclòs el capítol de seguretat i salut. 
 
 
MD6.2 Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) 
 
El pressupost d’execució per contracte (PEC), que compren el pressupost d’execució material, 
les despeses generals (13% s/. PEM) i el benefici industrial (6% s/. PEM) puja a 787.102,89 € 
sense IVA (set-cents vuitanta-set mil cent dos euros amb vuitanta-nou cèntims). 
 
 
MD6.3 Pressupost d’Execució per Contracte + 18% IVA 
 
El pressupost d’execució per contracte (PEC) amb l’impost del valor afegit (18% s/. PEC) puja a 
928.781,41€ (nou-cents vint-i-vuit mil set-cents vuitanta-un euros amb quaranta-un cèntims). 
 



-70-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 2 Memòria descriptiva 
 

MD6.4 Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 
El cost dels honoraris tècnics corresponents a la fase de direcció d’obra de la FASE 2 es valora 
en 82.416,33 € IVA inclòs, i compren els honoraris dels tècnics per la direcció d’obra, la direcció 
d’execució i control de qualitat i la coordinació de la seguretat i salut en obra. 
 
Altres previsions de costos a contemplar vinculats a l’execució de la FASE 2 són els 
corresponents a noves escomeses o ampliacions d’aquestes per part de les companyies 
subministradores de serveis d’aigua o elèctric. El cost de previsions varies per companyies és 
de 3.500 €. 
 
El Pressupost total per al coneixement de l’Administració de la FASE 2 Adequació que consta 
del PEC de l’obra més els costos anteriorment descrits puja a 1.014.697,74 € (un milió catorze 
mil sis-cents noranta-set euros amb setanta-quatre cèntims). 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                        -71- 
Vancells Prat, Àngel 

     I  Memòria – 3 Memòria constructiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC I. MEMÒRIA 
 

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 



-72-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 3 Memòria constructiva 
 

MC1 TREBALLS PREVIS 
 
MC1.1 Desmuntatges 
 
MC1.1.1 Desmuntatge mobiliari 
 
Es preveu el desmuntatge de tot el mobiliari de l’interior de les naus antiga cafeteria i la nau sala 
d’espectadors inclòs fusteries de portes i finestres (veure plànols desmuntatges). 
 
MC1.1.2 Desmuntatge coberta 
 
Es preveu el desmuntatge de les actuals cobertes de les naus de la cafeteria i sala teatre ja que 
es vol renovar la coberta aprofitant les teules existents i millorant l’aïllament (veure plànols 
desmuntatges Planta Coberta). L’actuació a la coberta constarà del següent: 
 
-Desmuntatge de teules de tota la coberta i aplec per a posterior aprofitament de la nova 
coberta on aprofitarem el 50% de les teules. 
 
-Desmuntatge de totes les llates de la coberta. 
 
-Enderroc de l’encanyissat que forma el cel ras. 
 
-Comprovació de l’estat de totes les bigues de la coberta de fusta de 20x15 cm col·locades 
cada 120 cm, característiques i estat de conservació. Si s’han de substituir bigues seran de 
fusta de pi roig de fins a 5,20 m de llargada, secció de 20x15 cm, obrada lleugerament a 4 cares 
i cara superior plana, classificada segons norma UNE 56544 classe resistent C18, i tractada a 
taller en autoclau amb dissolvent orgànic. 
 
-Desmuntatge només dels trams de bigues que descendeixen les seves càrregues en parets de 
càrrega que segons preveu el projecte s’han d’enderrocar i de les que descendeixen les seves 
càrregues en l’encavallada a desmuntar. 
 
-Comprovació de l’estat de totes les encavallades de fusta, característiques i estat de 
conservació. 
 
-Desmuntatge d’una de les encavallades (indicada en els plànols d’enderrocs) per posterior 
aprofitament en una nova ubicació. 
 
 
MC1.2 Enderrocs 
 
MC1.2.1 Enderrocs a la nau sala d’espectadors 
 
Es preveu l’enderroc de tota l’estructura interior (veure plànols d’enderrocs). 
 
Es preveu l’enderroc del fals sostre, de la grada superior i de tot el paviment de la sala. Del 
vestíbul, les escales i els lavabos. 
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MC1.2.2 Enderrocs a les naus antiga cafeteria 
 
Es preveu l’enderroc del fals sostre, de la barra de la cafeteria i de tot el paviment de la 
cafeteria. De les escales i tots els envans. 
 
Aquests enderrocs s’executaran amb mitjans manuals i l’ajuda de compressor a martell 
trencador quan sigui necessari i càrrega de manual de runa sobre camió. 
 
Es deixerà el paviment ben net de runes i es replantajaran els fonaments i les rases de 
sanejament. 
 
 
MC1.3 Estintolaments 
 
Es preveuen varis estintolaments per crear noves obertures a les façanes (veure plànols 
d’enderrocs). 
 
Els estintolaments consistiran en l’enderrocament d’algun tram de façana (o obertura) amb 
funció de paret de càrrega, on, les seves funcions estructurals, seran substituïdes per jàsseres 
metàl·liques que han estat calculades per suportar les càrregues que es produeixen en cada 
punt. A l’obertura nova per una finestra a la façana sud necessitarem una jàssera que serà IPN 
80 de 1,12 m de llarg, a la nova finestra de la segona planta que dóna a la façana nord 
necessitarem una jàssera IPN 140 de 2,21 m de llarg, i a les noves entrades d’accés de la 
façana nord necessitarem quatre HEB 180 de 3,73 m, 4,14 m, i dues de 4,14 m de llarg. 
 
Els passos a seguir per realitzar aquests estintolaments són els següents: 
 
-Abans de començar les tasques d’estintolament caldrà treure les instal·lacions que hi hagi 
fixades a les parets que s’han d’enderrocar, com canonades d’aigua, gas o cablejat elèctric i de 
telecomunicacions. En cas que n’hi hagi, buscarem la clau de pas i tallarem el subministrament 
abans de començar-les a moure de lloc. 
-S’han de realitzar les cates a la paret per introduir posteriorment les asnelles amb uns perfils 
metàl·lics calculats per a cada cas i amb unes longituds de 1,60m cada una. 
-Posteriorment es col·locarà l’asnelles davant de la paret de manera que es puguin col·locar els 
puntals metàl·lics i aquesta només calgui elevar-la. Tocaran dos puntals per cada asnella. Les 
asnelles s’han de col·locar de tal forma que la cara superior del cavallet quedi plenament amb 
contacte amb la part superior de la cata ja que és una zona de difícil reomplert i així evitem 
aquest problema. 
-Les cates es reompliran amb morter de reparació Sika o similar de manera que quedi tot 
uniforme i les càrregues es puguin distribuir correctament. Un cop endurit aquest morter es 
podrà passar a l’enderroc de la paret de càrrega. La paret s’anirà tallant verticalment amb 
fragments que es puguin manipular manualment pels operaris de l’obra per evitar vibracions a 
l’edifici si es realitzés amb martell pneumàtic. 
-Col·locació de la jàssera. 
-Quan la jàssera entri en càrrega, és a dir, desprès de reomplir els espais buits entre la jàssera i 
la paret amb morter reparador, ja es podran afluixar els puntals, treure les sopandes i els 
durmientes. També ja es podran tallar les asnelles, al màxim d’arran de la paret possible. 
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MC1.4 Tapiament d’obertures 
 
Es preveu que algunes de les obertures existents siguin tapiades amb fàbrica de maó (veure 
plànols noves construccions). 
 
 
MC1.5 Moviment de terres 
 
Es preveu l’excavació de rases i pous per les sabates dels fonaments i el buidatge per la caixa 
d’escales d’accés a l’antic canal amb maquinària petita d’excavació (veure plànol 
d’excavacions). 
 
També es preveu una excavació per rebaix del terreny en la zona de la sala teatre. S’executarà 
amb maquinària petita. 
 
 
MC2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
MC2.1 Característiques del terreny 
 
Les característiques del terreny que s’han considerat pel càlcul del sistema estructural s’han 
extret de l’Estudi Geotècnic que es va realitzar en el Projecte Bàsic. A l’annex d’aquesta 
memòria s’hi ha inclòs un resum amb les dades més importants. 
 
 
MC2.2 Risc Sísmic 
 
D’acord amb la NCSE-02-Norma de Construcció Sismoresistent, (punt 1.2.2 apartat 3) “els 
edificis destinats a espectacles públics i les grans superfícies comercials, on es preveu una 
ocupació massiva de persones” es consideren “Edificis d’importància especial” als efectes de la 
consideració les accions sísmiques en el càlcul de l’estructura. 
 
El ús de teatre es pot considerar com el d’un edifici on es preveu una ocupació molt 
concentrada de persones, si bé les dimensions del teatre de l’Ametlla de Merola no són molt 
importants. 
 
Val a dir però que l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma és essencialment la dels edificis de nova 
construcció (punt 1.2.1). Per als projectes de reforma o rehabilitació la norma diu que s’ha de 
tenir en compte la norma per tal que “els nivells de seguretat dels elements afectats siguin 
superiors als que tenien en la seva concepció original. Les obres de rehabilitació o reforma que 
impliquin modificacions substancials de l’estructura (per exemple buidat del ’interior deixant 
únicament la façana) son assimilables a tots els efectes, a les de construcció de nova planta”. 
 
El projecte planteja assimilar la nova estructura interior la d’una construcció nova i es calcularà 
la seva estructura considerant les accions sísmiques. A la memòria justificativa s’hi ha adjuntat 
la corresponent Fitxa d’Aplicació de la Norma NCSE-02. 
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MC2.3 Actuacions estructurals 
 
El projecte preveu actuacions estructurals com la col·locació de tensors o la construcció de 
soleres armades en el paviment que milloraran la estabilitat i resposta a les empentes laterals. 
 
 
MC3 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
MC3.1 Murs de contenció de terres 
 
Es preveu l’execució d’uns murs de contenció de terres per la caixa d’escales d’accés a l’antic 
canal. Les dimensions i característiques estaran especificades en la memòria de càlcul. 
 
Els passos per l’execució dels murs són: 
 
-Buidatge de les terres amb maquinària petita d’excavació fins a la cota necessària. 
-Execució de la llosa al nivell del canal. 
-Col·locació de l’armadura corresponent. 
-Col·locació de l’encofrat metàl·lic amb acabat fenòlic que es subjectarà amb puntals. 
-Abocament del formigó HA-25/B/20/I amb bomba. 
-Vibrat del formigó. 
 
 
MC3.2 Fonaments 
 
Es preveuen uns fonaments amb micropilotatge, encastats en la zona no alterada del nivell 
geològic “C” del terreny, fins a 1,60 m d’aquest nivell, per la nova estructura interior de la zona 
de serveis i annexes. Els fonaments tindran les dimensions i característiques especificades en 
la memòria de càlcul i s’executaran amb maquinària petita. 
 
Per tal d’efectuar l’anivellació dels enceps i les riostres, es procedirà a omplir amb una capa de 
formigó de neteja i anivellació HM-20/P/40/I fins cota de fonamentació útil tal com s’indica en els 
plànols d’estructura, per a la posterior execució dels enceps i riostres amb formigó HA-
25/F/20/IIa. 
L’acer que s’utilitzarà en tota la fonamentació serà del tipus, B-500-S amb els diàmetres i 
quanties que s’indiquen al corresponent plànols d’estructura. 
 
L’actuació en els fonaments consistirà del següent (previ enderroc de les parets, forjats i 
paviments previstos de ser enderrocats): 
 
-Replantejament de les rases i pous i buidatge de terres d’aquestes rases i pous. 
-Replantejament dels micropilons. 
-Execució dels micropilons de 150 mm de diàmetre, armat amb tub d’acer ST-35 de 80 mm de 
diàmetre exterior i 10 mm de gruix amb maquinària petita. 
-Execució de la capa de neteja de 10 cm de gruix. 
-Col·locació de les armadures de les rases i els enceps. 
-Abocament del formigó amb bomba. 
-Vibrat del formigó. 
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MC3.3 Solera 
 
Es preveu la construcció de soleres armades en els nous paviments de la nau de sala 
d’espectadors i les naus de l’antiga cafeteria, que milloraran l’estabilitat i resposta a les 
empentes laterals. L’actuació en les cimentacions consistirà del següent (prèvia execució dels 
fonaments): 
 
-Col·locació de la subbase de grava de 15cm de gruix i grandària màxima de 70 mm. 
-Col·locació de la làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2. 
-Col·locació de la malla electrosoldada de barres corrugades d’acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 
6x2,2 m B-500-T. 
-Col·locació dels tensors de lligat estructural a on s’indiqui en els plànols. 
-Abocament del formigó HA-25/P/20/I, 15 cm de gruix i lliscat manual del paviment de formigó 
afegint 4 kg/m2 de pols de quars. 
 
(com que es preveu atirentar les façanes sud i nord per tal de evitar que es separin, a nivell de 
paviments es tractarà d’embotir en les soleres dels paviments tensors longitudinals travats 
exteriorment amb creus metàl·liques. Consisteixen en: barraes roscades de 20 mm de diàmetre 
i llargada de cara exterior de façana a cara exterior de façana, amb rosca a cada extrem i 
florons a base de platina en forma de creu d’acer de 20 mm de gruix). 
 
 
MC3.4 Estructura portant 
 
Es preveu la construcció de la nova estructura per la zona de serveis i annexes, es conformarà 
amb pòrtics de formigó armat, amb pilars i jàsseres planes, forjats unidireccionals amb 
semibiguetes pretesades, intereix de 70 cm amb revoltó ceràmic, capa de compressió amb 
malla electrosoldada B-500-S, amb un cantell total de 25+5 cm. 
Pel dimensionament de tota l’estructura, tant de pilars i jàsseres com de sostres, han sigut 
calculats amb el programa WinEva. Les especificacions, tipus de materials, dimensions, armats 
i característiques generals d’aquests, es troben descrites a l’annex de càlcul d’estructura i els 
plànols d’estructura. 
El formigó per a bigues, pilars, sostres i lloses serà HA-25/B/20/IIa amb acer B-500-S, i la malla 
electrosoldada de la capa de compressió amb acer B- 500-S de 300x150x5 mm. 
Els detalls constructius necessaris, per tal de poder executar l’estructura es troben definits als 
plànols d’estructura. Aquí es poden veure seccions varies i diferents unions que no quedarien 
suficientment especificades amb els plànols en planta. 
 
L’actuació en la nova estructura consistirà del següent: 
 
Pel que fa els pilars: 
-Replantejament dels pilars de formigó armat. 
-Muntatge de les armadures. 
-Col·locació dels encofrats metàl·lics amb acabat fenòlic. 
-Abocament del formigó HA-25/B/20/IIaci vibrat del mateix. 
 
Pels forjats: 
 
-Munatges dels puntals metàl·lics i els encofrats per a sostres unidireccionals. 
-Col·locació de les semibiguetes pretesats amb intereix de 70 cm i dels revoltons ceràmics. 
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-Col·locació dels connectors, negatius, dels nervis centrals i la malla electrosoldada d’acer B-
500-S. 
-Col·locació dels tensors estructurals. 
-Abocament del formigó HA-25/B/20/IIa i vibrat del mateix. 
 
 
MC3.5 Estructura horitzontal 
 
Pel que fa a l’estructura de la coberta es preveu mantenir totes les encavallades de fusta 
existents menys una que s’ha de desmuntar del lloc on es troba actualment. Aquesta 
encavallada s’aprofitarà ja que té les característiques necessàries per col·locar-la a la nau de la 
cafeteria on s’hi enderroca una paret de càrrega (als plànols s’indica la nova ocupació d’aquesta 
encavallada). 
 
També es construiran dues encavallades d’acer per substituir les funcions estructurals de dues 
parets de l’antiga estructura. Segons els càlculs aquestes encavallades estaran formades per 
perfils IPE 200 a les barres superiors, IPE 160 a les barres inferiors i perfils L 60x6 mm als 
tirants (als plànols s’indica al lloc que ocuparan). Seran col·locades embegudes en daus de 
formigó. 
 
Aquestes encavallades s’executaran amb l’ajuda d’una grua quan s’hagi desmuntat la coberta i 
s’hagi enderrocat l’estructura. 
 
 
MC3.6 Tensors de lligat estructural a nivell de noves plantes 
 
Com que es planteja atirentar les façanes sud i nord per tal d’evitar que es separin, a nivell de 
les noves plantes es tractarà de col·locar tensors en aquells trams on es construiran les noves 
plantes, embotint tirants d’acer en les lloses dels futurs forjats. 
 
Aquests tirants consisteixen en: 
 
-Barra roscada de 20 mm de diàmetre i llargada de cara exterior de façana a cara exterior de 
façana, amb rosca a cada extrem. 
 
-Florons a base de platina en forma de creu d’acer de 20 mm de gruix. 
 
-Col·locació coincidint amb els eixos estructurals de les crugies de l’edifici, travessant els murs 
existents, amb encaixos i reconstrucció d’obra, utilitzant morter sense retracció. 
 
 
MC3.7 Tensors de lligat estructural a nivell de coberta 
 
Com que es planteja atirentar les façanes sud i nord per tal d’evitar que es separin, a nivell de 
coberta es tractarà de col·locar tirants d’acer al costat i a nivell de la base de les encavallades. 
 
Aquests tirants consisteixen en: 
 
-Barra roscada de 20 mm de diàmetre i llargada de cara exterior de façana a cara exterior de 
façana, amb rosca a cada extrem. 
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-Florons a base de platina en forma de creu d’acer de 20 mm de gruix. 
 
-Col·locació coincidint amb els eixos estructurals de les crugies de l’edifici, travessant els murs 
existents, amb encaixos i reconstrucció d’obra, utilitzant morter sense retracció. 
 
 
MC4 SISTEMA ENVOLVENT 
 
MC4.1 Cobertes 
 
MC4.1.1 Cobertes existents 
 
L’actuació per l’execució de la nova coberta constarà del següent: 
 
-Formació de l’embigat allà on s’hagi hagut de desmuntar amb aprofitament de les bigues 
desmuntades i amb les noves bigues si se’n han hagut de substituir col·locades cada 120 cm. 
 
-Col·locació a sobre l’embigat de panells sandwich de fusta-cartró guix per coberta tipus 
“Thermochip TPLH 13x80x19” o equivalent de 2,44x0,60 m format per cara vista de tauler de 
cartró guix tipus Pladur de 13 mm, aïllament interior de poliestirè extorsionat de 80 mm i cara 
exterior d’aglomerat hidròfug de 19 mm, amb llengüeta i ranura d’assemblatge collat sobre la 
bigueria, si cal ajustant la planimetria amb falques de fusta, segellat de junts amb cautxú líquid i 
banda perimetral de poliestirè de separació amb l’obra. 
 
-Col·locació de barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè sobre els panells. 
 
-Nova formació de teulada amb aprofitament del 50% de les teules desmuntades i col·locades a 
la cara superior, i teules ceràmiques noves a la cara inferior de forma similar de color de terra 
vermell/marró a escollir col·locades en sec amorterant únicament les filades perimetrals i un toc 
d’assentament sota les teules inferiors, inclòs formació de remats, careners i minvells 
necessaris pel correcte funcionament de la coberta. 
 
 
MC4.1.2 Nova coberta pel nou volum 
 
Es preveu la construcció d’aquesta nova coberta amb panells metàl·lics lacats a la zones on 
s’hagi augmentat el volum: 
 
-Coberta de panell prefabricat en continu tipus sandwich compost de dues planxes de 0,5 mm 
d’acer prelacat/galvanitzat de color Ral estàndard a escollir de carta de colors Acieroid a cara 
superior i galvanitzada la inferior, i ànima de e. 40 mm d’espuma Pir de 40 kg/m3 de densitat, 
amplada 1,10 m, U tèrmica = 0,52 w/m2K, perfils omega d’acer galvanitzat d’alçària 60 mm com 
a suport, amb peces d’acabat prelacades d’igual color. 
 
Estructuralment aquesta coberta descendeix les càrregues en la nova estructura. 
 
 
MC4.2 Tancaments exteriors 
 
Per donar una nova imatge a les façanes es repicarà el revestiment de morter actual perquè 
quedi l’edifici en obra vista. 
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MC5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
MC5.1 Divisions interiors 
 
Les divisions interiors seran d’envans de ceràmica de 10 o 4 cm de gruix depenen de la funció 
que tinguin (veure plànols d’arquitectura). 
 
 
MC6 SISTEMA D’ACABATS 
 
MC6.1 Manyeria 
 
MC6.1.1 Escala metàl·lica cafeteria 
 
Escala metàlica formada per perfils UPN 180 i graons de planxa d’acer plegada de 4 mm de 
gruix tal i com s’especifica als plànols de manyeria. Els graons estaran formats amb uns posts 
de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 45 mm de gruix i 300 mm 
d’amplària i 1 m de llarg, que es col·locaran sobre la planxa plegada d’acer i aniran collats amb 
visos d'acer inoxidable de 7 cm de llargada.  
 
Els replans de les escales tenen la mateixa base modulada de planxa plegada, però aplacada 
en aquest cas amb la mateixa tarima de fusta de 45 mm de gruix collada. 
 
La barana de l’escala els suports seran muntants verticals a base de passamà 100x5 mm soldat 
a l’estructura de la escala, mides i col·locació segons plànols. 
Els mòduls estaran formats per perfils L 50x50x5 mm de mides i forma segons detalls de 
plànols, soldat als muntants verticals, inclouen els forats en el perfil L per collar les llates de 
fusta, i passamà rodó de diàmetre 40x2 mm. 
 
Les llates de fusta seran de pi tractat per interiors de secció 9,5x2 cm collades amb visos 
inoxidables al marc fix metàl·lic, separació entre llates de 9,5 cm, segons detalls plànols. 
 
MC6.1.2 Porxada/foyer 
 
Porxada realitzada amb un entremat de pilars i jàsseres de diferents perfils d’acer pintats 
(indicats ens els plànols de manyeria) i cobert amb uns panells prefabricats en continu tipus 
sandwich. 
 
MC6.1.3 Panells i lletres 
 
Els panells que envolcallen la porxada estaran fets d’acer per pintar (colors a escollir PD) i les 
lletres de l’entrada del teatre seran d’acer inoxidable. 
 
MC6.1.4 Baranes trams d’escales 
 
Als trams d’escala que uneix la planta soterrani, la planta baixa, planta primera i planta segona 
es col·locarà una barana formada per passamà rodó de 40 mm, sobre muntants d’acer d’1,2 m 
d’alçada separats 1,5 m i ancorats al forjat i els graons, amb un perfil quadrat com a suport de 
vidre i plafons de 100 cm d’alçada de vidre laminar 6+6, ancorada amb platines arrodonides i 
tacs químics amb visos metàl·lics. 
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MC6.2 Fusteria interior 
 
Les portes interiors estaran formades per plafons de taulers aglomerats de densitat mitjana de 
10 mm de gruix per les dues cares. Excepte es dels serveis públics i les vies d’evacuació, totes 
aquestes portes porten dispositiu d’accionament amb clau. Totes elles però aniran 
acompanyades amb perns, pany de cop i el joc de manetes. 
 
Les portes de la cambra d’instal·lacions, la sala de control electroacústic i la sala de reunions 
seran portes metàl·liques EI-60 en el cas de les sales de control electroacústic i sala de 
reunions i EI-90 a la cambra d’instal·lacions totes elles amb els dispositius d’accionament amb 
clau, perns, panys de cop i jocs de manetes. 
 
 
MC6.3 Fusteria exterior 
 
La majoria d’els tancaments exteriors seran d’alumini lacat color a escollir per la Direcció 
Facultativa, sobre premarc d’alumini. La majoria són fulles practicables. 
 
Hi haurà dos tipus de vidres (veure plànol de fusteria): 
 
-vidre cambra laminat exterior 4+4/10/6 mm gruix total 24 mm. 
-vidra cambra laminat exterior 4+4/10/6 mm gruix total 24 mm amb butiral blanc. 
 
Les portes que dónen a l’exterior del magatzem i la cambra de residus seran portes metàl·liques 
EI-90 amb els dispositius d’accionament amb clau, perns, panys de cop i jocs de manetes. 
 
 
MC6.4 Paviments 
 
MC6.4.1 Paviment Sala Teatre 
 
Degut a que la Sala Teatre es projecta com a un espai polivalent amb diversitat d’usos i que les 
grades tan aviat es replegaran com desplegaran, amb el desgast que això comporta al 
paviment, es farà un paviment continu decoratiu de dos capes de resina sintètica amb dotació 
d’1,6 kg/m2, color a decidir per la Direcció Facultativa. 
 
MC6.4.2 Paviment vestíbul 
 
Al vestíbul i a tots els trams d’escala es col·locarà terratzo llis de gra petit de dimensions de 
40x40x3,5, de classe 1a per a ús intensiu. Es col·locarà sobre una capa de 3 cm de morter 1:4 i 
una capa de sorra de 2 cm de gruix, tot deixant una junta entre peces de 1,5 mm i una junta de 
dilatació de 5 mm de gruix cada 12 m aproximadament. A les juntes de paviments s’introduirà 
un perfil tapajunts de neoprè de 40 mm, sobre un suport de llautó. Tot el terratzo es rebaixarà i 
es polirà i abrillantarà aplicant tres passades amb moles de gra 60, 120 i 220 respectivament. 
Els esglaons de les escales es realitzaran igualment amb peces de terratzo de gra petit per a ús 
intensiu, col·locant-se amb morter 1:2:10. El sòcol estarà format per peces ceràmiques. 
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MC6.4.3 Paviment cafeteria 
 
A la cafeteria es col·locarà un paviment de peces ceràmiques de gres premsat, de 60x40cm, o 
similar de color fosc (gris-negre) a escollir per la Direcció Facultativa (DF), col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:2:10. El sòcol també serà de peces ceràmiques. 
 
El paviment de l’altell de la cafeteria serà de parquet flotant per a interiors, amb dimensions a 
escollir per la DF, amb una làmina de neoprè col·locada sobre forjat per a la posterior 
col·locació de les peces de parquet. El sòcol serà el que vagi amb el parquet. 
 
A la cuina es col·locarà un paviment de peces ceràmiques de gres, de 60x40cm, o similar a 
escollir per la DF, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. 
 
Al magatzem i la sala de residus es col·locarà un paviment de rajola ceràmica, de 45x45cm, o 
similar a escollir per la DF, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. El sòcol també 
serà de peces ceràmiques. 
 
MC6.4.4 Paviment serveis higiènics 
 
Es col·locarà un paviment de gres porcelànic premsat i amb acabat antilliscant de 9 mm de 
gruix sobre un morter adhesiu adequat. Les juntes seran de 5 mm i s’ompliran amb lletada i 
barreja hidròfuga. A les trobades amb els paraments verticals s’introduirà un perfil amb forma de 
mitja canya de PVC homologat per a locals higiènics. 
 
MC6.4.5 Paviment plantes superiors 
 
Es col·locarà terratzo llis de gra petit de dimensions de 40x40x3,5, de classe 1a per a ús 
intensiu. Es col·locarà sobre una capa de 3 cm de morter 1:4 i una capa de sorra de 2 cm de 
gruix, tot deixant una junta entre peces de 1,5 mm i una junta de dilatació de 5 mm de gruix 
cada 12 m aproximadament. A les juntes de paviments s’introduirà un perfil tapajunts de neoprè 
de 40 mm, sobre un suport de llautó. Tot el terratzo es rebaixarà i es polirà i abrillantarà aplicant 
tres passades amb moles de gra 60, 120 i 220 respectivament. Els esglaons de les escales es 
realitzaran igualment amb peces de terratzo de gra petit per a ús intensiu, col·locant-se amb 
morter 1:2:10. El sòcol serà de peces ceràmqiues. 
 
El paviment de la sala de reunions serà de parquet flotant per a interiors, amb dimensions a 
escollir per la DF, amb una làmina de neoprè col·locada sobre forjat per a la posterior 
col·locació de les peces de parquet. El sòcol serà el que vagi amb el parquet. 
 
 
MC6.5 Revestiments 
 
MC6.5.1 Revestiments Sala Teatre 
 
Tal i com ve definit en el Projecte Bàsic el revestiment actual de fusta de la Sala Teatre 
s’aprofitarà perquè segueixi fent les funcions de revestiment. L’única intervenció que s’hi farà 
serà que es desmuntarà per invertir el sentit del dentat que crea el revestiment per tal de 
millorar la propagació del so i la reverberació de la sala (veure plànols d’arquitectura). 
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MC6.5.2 Revestiments vestíbul 
 
Els revestiments del vestíbul i els trams d’escala es faran amb estucat en fred amb morter de 
resines sintètiques i acabat polit amb una capa de vernís protector. Color a escollir per la 
Direcció Facultativa (DF). 
 
MC6.5.3 Revestiments cafeteria 
 
El revestiment de la cafeteria també es farà amb revestiment amb estucat en fred amb morter 
de resines sintètiques i acabat polit amb una capa de vernís protector. Color a escollir per la 
Direcció Facultativa (DF.  
 
La cuina s’enrajolarà amb rajola ceràmica esmaltada blanca de mida 40x25 cm adherides a la 
base mitjançant morter adhesiu adequat i omplint les juntes (de 2 a 3 mm d’ample) amb 
lleterada o barreja hidròfuga. 
 
Les parets del magatzem i la sala dels residus estaran enguixats i pintats, l’enguixat serà a bona 
vista i l’acabat amb pintura plàstica d’alta elasticitat 
 
MC6.5.4 Revestiments serveis higiènics 
 
Els serveis higiènics es revestiran amb rajola de gres esmaltada de petit format 2,5x2,5 cm. Els 
departaments individuals interiors s’enrajolarà amb rajola de valència de gres esmaltat blanc de 
mida 15x15 cm adherides a la base mitjançant morter adhesiu adequat i omplint les juntes (de 2 
a 3 mm d’ample) amb lleterada o barreja hidròfuga. 
 
MC6.5.5 Revestiments plantes superiors 
 
Els paraments verticals interiors d’aquesta zona estaran enguixats i pintats, l’enguixat serà a 
bona vista i l’acabat amb pintura plàstica d’alta elasticitat. La cambra d’instal·lacions s’enguixarà 
fins a 3 m d’alçada. 
 
MC6.6 Fals sostres 
 
MC6.6.1 Fals sostre Sala Teatre 
 
Es col·locarà un fals sostre de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents a cara vista de 
dimensions 120x60 i 3,5 cm de gruix col·locades a través de fixacions mecàniques sobre un 
entramat amagat realitzat amb llistons de fusta de pi de 25x50 mm fixat a les encavallades i 
coberta. 
 
(s’ha de tenir en compte que per triar el millor material possible pel fals sostre de la Sala Teatre 
s’hauria de realitzar un estudi acústic profund per tal que l’aïllament i l’acústica siguéssin les 
més adequades pel seu ús. En aquest projecte s’han triat plaques de fibres vegetals 
fonoabsorbents perquè és un material que té unes condicions ideals per sales de conferencies, 
d’esdeveniments, etc degut a la seva capacitat d’absorció del so). 
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MC6.6.2 Fals sostre vestíbul 
 
A la zona interior del vestíbul es col·locarà un fals sostre amb plaques de guix laminat perforat 
ocult de 10 mm, de dimensions de 120x60 cm mitjançant un sistema desmuntable amb 
l’entramat vist, fixat al forjat amb barres roscades. 
 
Mentres que a la zona de la porxada, per diferenciar l’interior de casi l’exterior, es col·locarà un 
fals sostre de lamel·les d’alumini llises, mitjançant un sistema desmuntable amb entramat ocult i 
suspensió autonivelladora de platina. 
 
MC6.6.3 Fals sostre cafeteria 
 
A les zones de la cafeteria, degut a que és una zona que pot acumular bastantes persones, a 
on hi vagi fals sostre (veure plànols d’arquitectura), es col·locarà un fals sostre amb plaques de 
guix laminat perforat ocult de 10 mm, de dimensions de 120x60 cm mitjançant un sistema 
desmuntable amb l’entramat vist, fixat al forjat amb barres roscades. 
 
A la cuina, com que és una habitació humida, es col·locarà un fals sostre amb plaques de guix 
laminat vist de 10 mm, amb acabat vinílic de 120x60 cm, mitjançant un sistema d’entramat ocult 
i amb barres roscades, per anar revestit amb pintura plàstica amb acabat llis. 
 
Al magatzem i a la sala dels residus es col·locarà un fals sostre amb plaques de guix laminat 
ocult mitjançant un sistema d’entramat ocult i amb barres roscades, per anar revestit amb 
pintura plàstica amb acabat llis. 
 
MC6.6.4 Fals sostre serveis higiènics 
 
Els serveis higiènics, com que són habitacions humides, es col·locarà un fals sostre amb 
plaques de guix laminat vist de 10 mm, amb acabat vinílic de 120x60 cm, mitjançant un sistema 
d’entramat ocult i amb barres roscades, per anar revestit amb pintura plàstica amb acabat llis. 
 
MC6.6.5 Fals sostre plantes superiors 
 
Es col·locarà un fals sostre amb plaques de guix laminat ocult mitjançant un sistema d’entramat 
ocult i amb barres roscades, per anar revestit amb pintura plàstica amb acabat llis. A la cambra 
d’instal·lacions no s’hi col·locarà fals sostre. 
 
 
MC7 SISTEMES D’ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
 
MC7.1 Proteccions al foc 
 
MC7.1.1 Protecció al foc de la fusta 
 
Totes les encavallades, bigues i biguetes de fusta es pintaran amb vernís intumescent de dos 
components w.s.i. de la casa Euroquímica per a la protecció incolora de la fusta contra el foc, 
amb un certificat de RF-15 min. amb una capa de imprimació tapaporos tipus w.s.i. primer, dues 
capes de vernís intumescent, i una de vernís d'acabat tipus Finish w.s.i. aplicat in situ als 
elements de fusta de la caixa escènica del teatre i dels camerinos prèvia neteja manual 
superficial. 
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MC7.1.2 Protecció al foc de l’acer 
 
A les noves encavallades d’acer es preveu una protecció al foc general amb aïllament de gruix 2 
cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat. Aquesta protecció es 
podrà pintar després del color que la Direcció Facultativa cregui convenient. 
 
 
MC7.2 Instal·lacions 
 
MC7.2.1 Fontaneria 
 
Els punts de consum d’aigua estan situats tots a la Planta Baixa i són els serveis higiènics i la 
cuina de la cafeteria. El dimensionament i els materials d’aquesta instal·lació estan definits a 
l’annex d’instal·lacions i als plànols de fontaneria. 
 
Les unitats que necessitarem són: 
-Lavabos: 6 unitats (ut) 
-Wàters: 8 ut 
-Urinaris: 4 ut 
-Pica especial de cuina: 1 ut 
-Pica especial de neteja: 1 ut 
-Plat de dutxa: 1 ut 
 
MC7.2.2 Electricitat i enllumenat 
 
Els càlculs de la instal·lació d’electricitat i d’enllumenat estan a l’annex d’instal·lacions. S’ha de 
tenir en compte que el subquadre de la Sala Teatre així com els ponts de llums i focus ja es van 
dimensionar en la Fase 1. 
 
Per aquesta fase s’han hagut de calcular els subquadres de la cuina i cafeteria, del vestíbul, 
serveis higiènics i plantes superiors i el subquadre d’instal·lacions (veure plànols d’instal·lacions 
d’electricitat). 
 
MC7.2.3 Climatització i ventilació 
 
Es preveu la instal·lació de climatització fred-calor pels espais de la cafeteria i la Sala del Teatre 
on s’han calculat uns splits per la cafeteria i uns difusors d’aire per la Sala de Teatre (veure 
annex instal·lacions). 
 
La maquinària exterior dels splits de la cafeteria s’ubicarà en una cambra d’instal·lacions sota la 
passera exterior m’entres que la UTU per la climatització de la Sala del Teatre s’ubicarà en una 
cambra d’instal·lacions a la Planta Primera de l’edifici (veure plànols d’instal·lacions de 
climatització i ventilació). 
 
Cal tenir en compte que la cafeteria es tracta d’un espai amb finestres practicables i que els 
usuaris podran disposar opcionalment de ventilació natural creuada en determinats moments. 
 
A les cambres humides es preveu la ventilació mecànica (veure plànols d’instal·lacions de 
climatització i ventilació). 
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MC7.2.4 Protecció contra incendis 
 
Es preveu la instal·lació de varis extintors i boques d’incendis de 25 mm de diàmetre (veure 
plànols de protecció contra incendis). 
 
 
MC7.3 Sanejament i desguassos 
 
MC7.3.1 Pluvials 
 
Els canals que hi ha instal·lats actualment per realitzar la recollida d’aigües pluvials es 
mantindran a no ser que la Direcció Facultativa ordeni el contrari. 
 
MC7.3.2 Residuals 
 
Pel càlcul de les canonades d’aigües residuals s’ha complert amb l’establert en el CTE-HS 
(veure memòria justificativa i annex d’instal·lacions) tenint en compte una pendent del 2%. 
 
La xarxa horitzontal es realitza amb tubs de PVC i la vertical també amb tubs de PVC. Les 
unions es realitzaran amb junta elàstica. 
 
Les trobades entre diferents ramals es realitzaran per mitjà d’arquetes prefabricades de PVC i 
tapa de fundició, essent sifòniques les anques amb els trams provinents dels nuclis del lavabos. 
 
La part de la xarxa enterrada es col·locarà en rases cobertes per 15 cm de HM-20/P/20/I. Els 
diàmetres s’especifiquen en els plànols de sanejament. 
 
 
MC8 EQUIPAMENT 
 
MC8.1 Grades plegables 
 
Les grades plegables que el projecte planteja es realitzaran amb les mesures que es detallen en 
els plànols d’arquitectura i en la memòria justificativa. S’hi col·locaran butaques per Teatre, a 
escollir per la DF. Hi ha diverses empreses especialitzades en aquest tipus de grades com són: 
Teletec, SA o similar. 
 
MC8.2 Butaques plegables 
 
Les butaques plegables que el projecte planteja es realitzaran amb les mesures que es detallen 
en els plànols d’arquitectura i en la memòria justificativa. Seran butaques per Teatre, a escollir 
per la DF. Hi ha diverses empreses especialitzades en aquest tipus de grades com són: Teletec, 
SA o similar. 
 
MC8.3 Equipament cafeteria i altres zones de l’edifici 
 
El mobiliari de la cafeteria (taules, cadires, cortines...) així com els seus electromèstics, etc el 
decidrirà la Direcció Facultativa (DF). 
La DF també decidirà els equipaments de la resta d’estances de l’edifci. 
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MJ1 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
Les prestacions de l’edifici s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències 
bàsiques del CTE, i s’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que 
superi els llindars establerts al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi 
Tècnic d’Edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de l’observança del 
Decret 21/2006, d'Ecoeficiència en els edificis. 
 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual es 
necessari justificar que s’assoleixen les mateixes prestacions. 
 
 
MJ1.1 DB SI Seguretat en cas d’incendi 
 
MJ1.1.1 SI-1 Sectorització de l’edifici 
 
L’edifici es dividirà en 4 sectors d’incendi. A continuació s’esmenten els 4 sectors tot i que s’ha 
de tenir en compte que en l’actual projecte executiu només s’actua en el sector 3 i 4, ja que en 
els sectors 1 i 2 ja s’hi ha avtuat en la fase 1. 
 
Sector 1: Caixa Escènica 
 
La caixa escènica del teatre es considera un espai de alt risc i s’ha independitzat de la sala de 
butaques constituint un sector d’incendi independent. 
 
Teló Metàl·lic 
 
A la boca d’escenari s’ha d’instal·lat un teló metàl·lic tallafocs de EI-60 (E. integritat; I.aïllament 
tèrmic) (abans RF-60). L’accionament és auto/manual (maniobra de 60 s; pressió 0,4 KN/m2). 
 
Cortina d’Aigua 
 
El teló va acompanyat d’una cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) i de 
ruixadors al conjunt de la caixa escènica. 
 
Vestíbul d’Independència 
 
S’ha creat un vestíbul de independència entre l’espai sota escenari i la sala de butaques. Els 
seus tancaments tenen una estabilitat EI-120 i portes EI-30 (una quarta part dels tancaments 
per tenir vestíbul d’independència). 
 
Tancaments 
 
Els tancaments de la caixa escènica en general són EI-180, requeriment que ja compleix la 
paret de fàbrica de maó massís actual. 
Els tancaments de separació amb la sala d’espectadors són EI-120. 
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Coberta 
 
La coberta es pot considerar una coberta lleugera al tenir un pes propi inferior a 1 kN/m2,  
requeriment que compleix la nova coberta consistent en afegir aïllament tèrmic interior; en 
conseqüència, i atès que no és una coberta prevista per l’evacuació d’ocupants i que la seva 
alçada és inferior a 28 m sobre rasant, la coberta ha de complir únicament un grau d’estabilitat 
al foc de R-30 (R. Capacitat resistent) (abans EF-30). 
 
Sector 2: Tallers-camerinos 
 
La seva superfície és de 170 m2 i el volum de 100x5m= 500 m3. La norma determina per a 
Tallermagatzem de decorats i camerinos que per a volums superiors a 200 m3 constitueixen un 
local de Risc Alt. El tractament va ser com a sector independent de la caixa escènica. 
 
Tancaments 
 
Els tancaments de separació amb caixa són EI-120. 
Les portes entre tallers i caixa escènica són EI-90-C5. 
La porta de decorats que comunica els tallers amb la caixa escènica és com el taló tallafocs EI-
60. 
 
Sector 3: Sala Espectadors 
 
La sala d’espectadors juntament amb la cafeteria i resta de dependències administratives 
constitueix un únic sector d’incendi. 
 
Sector 4: Sala maquinària climatització 
 
La sala de maquinària de climatització de la sala situada a planta pis es considera un local de 
risc especial, i es considera com un sector d’incendi. 
 
MJ1.1.2 SI-3 Càlcul d’ocupació 
 
El càlcul d’ocupació s’ha fet amb els mòduls d’ocupació que determina el CTE BD SI 3 per a ús 
de pública concurrència segons el quadre següent: 
 

Zona ús teatre Densitat Sup. Útil Ocupació 
Sala amb butaques desplegades  403 butaques  403 persones
Sala sense butaques 0,5 m2 sup. útil/pers. 268 m2 535 persones
Vestíbul 2,00 m2 sup. útil/pers. 87 m2 44 persones 
Escenari (*) 0,50 m2 sup. útil/pers. 75 m2 150 persones

Camerinos rere escenari p.b. (*)  0,50 m2 sup. útil/pers. 70 m2 140 persones
 

Taller camerinos altell (*) 0,50 m2 sup. útil/pers. 35 m2 70 persones 
 
 
 (*) S’ha tingut en compte el gran nombre de persones que actuen en la representació dels 
pastorets per establir la densitat d’ocupació de l’escenari i els camerinos-tallers que s’ha 
assimilat a “zones de públic en discoteques” amb una densitat de 0,50 m2 sup. útil/pers, 
considerat que podrien ocupar tota la planta baixa i la meitat del altell. 
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El CTE en el cas dels camerinos i vestuaris dona una densitat de 2 m2 sup. útil/pers. molt 
inferior que la que s’ha considerat al projecte. 
 

Zona ús cafeteria Densitat Sup. Útil Ocupació 
Zona de públic assegut altell  1,50 m2 sup. útil/pers. 70 m2 47 persones 
Zona de públic assegut p.b. 1,50 m2 sup. útil/pers. 60 m2 40 persones 
Zona de públic dempeus p.b. 1,00 m2 sup. útil/pers. 45 m2 45 persones 
Zones de servei  10,00 m2 sup. útil/pers. 40 m2 4 persones 

 
MJ1.1.3 SI-3 Sortides d’emergència 
 
La norma demana sortides alternatives d’emergència en locals d’ocupació superior a 100 
persones i el seu dimensionat ha de ser suficient amb la hipòtesi de que una de les portes 
s’obstrueixi. Les portes en locals de ocupació superior a 100 persones han d’obrir cap enfora i 
de fàcil obertura. 
 
El projecte en la fase 1 va executar una nova passera a l’aire lliure a la façana sud per a recollir 
les noves sortides d’emergència i de servei. 
 
Sala Amb Butaques 
 
Capacitat calculada: 403 persones. Es preveu una porta de sortida al nou vestíbul i una porta 
d’emergència a la passera posterior. El dimensionat és de 403/200 = 2,05 m cada sortida.  
 
Sala Sense Butaques 
 
Capacitat calculada: 535 persones. Amb la posició de grades replegades es preveu que la sala 
tingui dues portes de sortida al nou vestíbul i una porta d’emergència a la passera. El 
dimensionat és de  535/200 = 2,70 m cada sortida. La proposta contempla tres sortides. 
L’amplada de cada porta serà 2,05 m. 
 
Passera a l’Aire lliure 
 
Capacitat calculada: 535 persones. El dimensionat és de 535/600 = 0,89 m. L’amplada mínima 
és de 1 m. 
 
Camerinos-Tallers 
 
Capacitat calculada: 210 persones. Es va executar en els treballs de fase 1 una porta de sortida 
directe al carrer i una porta d’emergència a la passera posterior. El dimensionat és de 210/200 = 
1,07 m cada sortida. 
 
Escenari 
 
Capacitat calculada: 150 persones. Es va executar en els treballs de fase 1 una porta de sortida 
directe al carrer i una porta d’emergència a la passera posterior. El dimensionat és de 150/200 = 
0,75 m cada sortida. 
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Cafeteria 
 
Capacitat calculada: 136 persones. Es preveuen dues portes de sortida directe al carrer. El 
dimensionat és de 136/200 = 0,68 m cada sortida. 
 
Vestíbul 
 
Capacitat calculada: 535+44 persones = 579 persones. Es preveuen tres portes de sortida 
directe al carrer. El dimensionat és de 579/200 = 2,90 m de sortida simultània. Es preveuen 
dues portes de pas 1,80 m i una tercera de pas 1,10 m. 
 
El local administratiu situat a planta pis i els serveis higiènics es suposen sense ocupació 
simultània amb el ús general de espectacles. 
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MJ1.1.4 SI-6 Estabilitat al foc de les encavallades de fusta existent 
 
L’estructura de la coberta del teatre és a base d’encavallades de fusta, bigues de fusta i teules. 
El projecte mantindrà les característiques essencials de la coberta, incorporant diferents 
solucions de aïllament tèrmic i condicionament acústic. 
 
Des del punt de vista patrimonial les encavallades de fusta tenen un valor històric, cultural i 
finalment estètic que el projecte es planteja de mantenir i potenciar. 
 
En aquest context la normativa de Condicions de Protecció contra incendis estableix per a 
cobertes lleugeres uns requeriments menors. Les cobertes del teatre es consideren cobertes 
lleugeres amb una càrrega permanent inferior a 100 kg/m2 en base al següent estat de 
càrregues: 
 
Coberta Sala Teatre: ús manteniment 
 

Càrregues permanents  

Panell de fusta thermochip 10.80.18 = 24 kg   
87 kg/m2 Teula recuperada = 60 kg/m2

Làmina antihumitat = 2 kg/m2

 
 
El requeriment d’estabilitat de la norma en aquests cassos és de 30 minuts. Es planteja una 
actuació doble per tal d’aconseguir els 30 minuts: 
 

1. Protecció de la fusta de l’encavallada amb vernís intumescent incolor, especial per a 
fusta, tipus W.S.I. de Euroquímica que garanteix una protecció de 16 minuts. 

2. Comprovació de les dimensions de la secció de l’encavallada per a la resistència al foc 
de 15 minuts, a partir de les seves dimensions actuals i de l’estat de càrregues de 
projecte. S’ha comprovat que compleix aquest requeriment. (*) 

 
MJ1.1.5 Instal·lacions de prevenció, detecció i extinció d’incendis a la sala 
 
Es compliran els requeriments establerts al CTE-DB-SI. Veure FITXA D’APLICACIÓ CTE 
Condicions de protecció contra incendis per a EDIFICIS D’US DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
que s’adjunta complimentada i plànol específic d’instal·lacions de protecció al foc (en els plànols 
d’instal·lacions). 
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MJ1.2 DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
El disseny dels elements del projecte atendran als requeriments de la normativa de Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat. 
 
MJ1.2.1 SUA-1 Seguretat enfront el risc de caigudes 
 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 
característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SUA 1. 
Les característiques de les rampes necessàries per a l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques s’ajustaran així mateix al Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Els 
habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment. 
 
MJ1.2.2 SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrapament 
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en  elements fixos o 
practicables de l’edifici, d’acord amb DB SUA 2. 
 
MJ1.2.3 SUA-3 Seguretat enfront al risc d’empresonament 
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de 
conformitat amb el que disposa el DB SUA 3. 
 
MJ1.2.4 SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
 
A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una 
il·luminació inadequada, complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat 
d’emergència d’acord amb el DB SUA 4. 
 
La sala disposarà de il·luminació de balisament a les rampes del sector del davant i a cada un 
dels graons de les escales de les grades de butaques, tal com es regula a l’apartat SUA-4. 
 
L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència segons el que regula el punt 2 del DB SUA-4. 
 
La il·luminació de les senyals de seguretat serà la que s’especifica al punt 2.3. del DB SUA-4. 
 
MJ1.2.5 SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici, atès que només es refereix a edificis 
previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
 
MJ1.2.6 SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici atès que no disposa de pisicina d’ús 
col·lectiu. 
 
MJ1.2.7 SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest edifici atès que no disposa d’aparcaments. 
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MJ1.2.8 SUA-8 Seguretat enfront al risc relacionat amb l’acció del llamp 
 
El risc d’electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d’acord amb el que estableix el DB 
SUA 8. Segons aquest DB, la densitat d’impactes sobre el terreny Ng en funció de la situació del 
municipi es d’impactes/any i km2, i els paràmetres per determinar la necessitat de la instal·lació 
de protecció dels llamps són: 
 

Coeficient relacionat amb l'entorn C1 = 0,00 
Coeficient segons tipus de construcció C2 = 0,00 
Coeficient segons el contingut de l'edifici C3 = 1,00 
Coeficient segons l'ús de l'edifici C4 = 1,00 
Coeficient continuïtat activitat C5 = 1,00 

 
MJ1.2.9 SUA-9 Accessibilitat 
 
Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura de l’edifici a les 
persones amb discapacitat. 
 
 
MJ1.3 DB HE Estalvi d’energia 
 
MJ1.3.1 HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
El teatre disposa d’una instal·lació de calefacció molt antiga que té alguns problemes. 
 
L’actual instal·lació de renovació d’aire del teatre és insuficient en relació al aforament i les 
normatives vigents. 
 
Es considera que per a poder utilitzar el teatre tot l’any amb un nivell de confort adequat caldria 
substituir la instal·lació actual per un nou sistema de climatització i renovació d’aire que 
incorpori també la producció d’aire fred. 
 
El projecte contempla la climatització conjunta de la sala d’espectadors i del vestíbul ubicant la 
maquinària en la planta pis del sector de serveis, amb ventilació directe per tancaments laterals 
de lames. 
 
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d’acord amb el vigent 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 
 
MJ1.3.2 HE-1 Limitació de demanda energètica 
 
Els requeriments de limitació de demanda energètica del CTE BD HE-1 no són d’aplicació 
obligada al present Projecte de Rehabilitació i Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola al 
tractar-se d’una rehabilitació no compresa en els supòsits que contempla la llei en el àmbit 
d’aplicació. En concret el present projecte no contempla la renovació de més del 25% dels seus 
tancaments. 
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Això no obstant el criteri del Projecte és complir amb el màxim de criteris establerts en aquesta 
llei i per això s’adjunta la fitxa complimentada que s’entendrà com a referent no obligat de 
l’actuació a desenvolupar. 
 
Nota: A la casella de la localització física del projecte s’ha fet constar Navàs per que es tracta 
de paràmetres geogràfics per a les característiques de clima. Políticament l’Ametlla de Merola 
pertany al municipi de Puig-reig. 
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FITXA JUSTIFICATIVA DB HE-1 Limitació de demanda energètica 
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Notes: 
 

(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar 
justificació en el projecte. 

(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment 
a l’ús residencial (eventual o permanent): tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones 
de circulació d’hotels, hospitals, etc. 

(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de 
l’ocupació, la il·luminació o els equips existents. 

(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els 
espais d’edificis residencials). 

(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines 
industrials, pavellons esportius, dutxes col·lectives, etc. 

(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i 
piscines. 

(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% 
del sumatori de les àrees de totes les façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta 
façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge d’obertures fos del 60%. 

(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per 
solucions constructives tals com murs trombe, murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 

(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (sueios) recolzats sobre el terreny, 
incloses les lloses o soleres enterrades a una profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el 
requeriment es refereix al primer metre superior. 

(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió 
comú (si l’edifici veí ni tan sols està en construcció, a efectes del DB HE1, els tancaments es consideren 
façanes). 

(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoficiència són més restrictius que els del 
DB HE1, i aplicar els més exigents en cada cas. El Decret d’Ecoficiència fixa uns paràmetres mínims a 
complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, per tal 
d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 

(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoficiència no coincideix exactament amb la del DB HE1. 
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MJ1.3.3 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
S’adjunta la fitxa complimentada dels criteris d’eficiència energètica pel que fa a les 
instal·lacions d’il·luminació que el projecte preveu renovar. 
 
FITXA JUSTIFICATIVA DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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MJ1.3.4 HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d’energia solar. 
 
El càlcul i dimensionat de la instal·lació vindrà definit per la fracció solar a complir, i aquesta 
haurà de ser la més estricta, entre la normativa d’aplicació. D’acord amb el programa funcional 
de l’edifici i la tipologia del mateix, la fracció solar exigible per cada una de les normatives 
d’aplicació és la següent: 
 

- Código técnico de la edificiación:  50% 
- Decret d’ecoeficiència:    50% 

 
Per tant doncs, la fracció solar exigible serà del 50% (zona climàtica III). 
 
Per al càlcul del consum d’ACS diari s’ha de tenir en compte el programa funcional, que en 
aquest cas serà dels serveis públics de la sala del teatre i de la cafeteria.  
 
Pel que fa al consum diari, al tractar-se de serveis públics, serà de 4 litres per persona i dia 
d’ACS a 60º, però com que l’acumulació es preveu que es realitzi a 45º, el consum puja a uns 
200 l/dia. 
 
 
MJ1.4 DB SE Seguretat estructural 
 
MJ1.4.1 SE-1 Resistència i estabilitat 
 
Les sobrecàrregues d’ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no inferiors a 
les establertes al CTE son les següents: 
 
-DB SE-AE Accions a l’edificació 
-EHE-98 
-SB SI - Secció SI5 
 
A l’annex de la memòria de càlcul del projecte executiu es detallarà el conjunt de les accions 
considerades planta a planta, i es determinarà els pes dels diferents elements constructius. 
 
Accions sísmiques: 
 
-Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en 
funció de la situació del municipi és igual que 0,04 g. 
-L’edifici està classificat com a construcció d’importància especial i l’acceleració sísmica bàsica 
ab és igual a 0,04 g, raó per la qual cal aplicar la norma sismoresistent a l’edifici. 
 
 
MJ1.5 DB HS Salubritat 
 
MJ1.5.1 HS-4 Subministre d'aigua 
 
L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma 
sostenible a l’equipament higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu funcionament, 
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sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal 
d’aigua. 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'Ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters 
tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de rentavaixelles, 
aquesta serà amb aigua freda i calenta. 
D’acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic 
previst, el següent cabal instantani mínim en dm3 per segon: 
 

Tipus d'aparell aigua freda ACS 
Rentamans 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Dutxa 0,20 0,10 
Banyera d'1,40m o més 0,30 0,20 
Banyera de menys d'1,40m 0,20 0,15 
Bidet 0,10 0,065 
Vàter amb cisterna 0,10 - 
Vàter amb fluxor 1,25 - 
Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 - 
Urinaris amb cisterna 0,04 - 
Pica domèstica 0,30 0,10 
Pica no domèstica 0,20 0,20 
Rentavaixelles domèstic 0,15 0,10 
Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 0,20 
Safareig 0,20 0,10 
Rentadora domèstica 0,20 0,15 
Rentadora industrial (8kg) 0,60 0,40 
Aixeta aïllada 0,15 0,10 
Aixeta garatge 0,20 - 
Abocador 0,20 - 

 
MJ1.5.2 HS-5 Evacuació d’aigües 
 
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l’article 
3 del Decret 21/2006 d'Ecoeficiència en els edificis. 
 
D’acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d’aigües residuals seran els apropiats 
per transportar les unitats d’evacuació següents: 
 

Tipus d'aparell sanitari   Unitats de desguàs 
Lavabo   2 
Bidet   3 
Dutxa   3 
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Banyera (amb o sense dutxa)   4 
Vàter Amb cisterna 5 
   Amb fluxòmetre 10 
Pica restaurant   2 
Safareig   - 
Abocador   8 
Clavegueró sifònic   0,5 
Rentavaixelles   6 
Rentadora   6 
Bany Vàter amb cisterna - 
(lavabo, vàter, banyera i bidet) Vàter amb fluxòmetre - 
Bany petit Vàter amb cisterna - 
(lavabo, vàter i dutxa) Vàter amb fluxòmetre - 

 
D’acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es 
considerarà que la intensitat pluviomètrica és de 100 mm/h. 
 
 
MJ2 COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
 
MJ2.1 Normativa específica d’espectacles i teatre 
 
MJ2.1.1 Serveis higiènics 
 
El que demana la Normativa per sales de més de 300 espectadors (RD 2816/1982) són 6 
unitats de inodors per a dones, i 6 unitats de inodors/urinaris per a homes, a més dels lavabos. 
D’aquest com a mínim un inodor haurà de ser més gran adaptat per a l’ús de minusvàlids. 
 
El projecte planteja un únic nucli de lavabos situat en el vestíbul, que podrà ser utilitzat tant pels 
usuaris de la sala com pels de la cafeteria. El servei higiènic adaptat es planteja amb accés 
independent directe des del vestíbul. També s’incorpora un local de neteja amb abocador. 
 
MJ2.1.2 Sala de butaques 
 
La norma demana una amplada de 50 cm per butaca com a mínim, i una fondària total de 85 cm 
(ordre de 3 maig de 1935 específica per a teatres). Les butaques actuals, de 48 cm són més 
petites que les que es demana a la Normativa actual i la fondària entre butaques tampoc arriba 
als 85 cm que demana la norma com a mesura mínima. Degut a això el projecte suposarà una 
reducció en el nombre de butaques per fila, que actualment és de 17 butaques per fila. 
 
D’altre banda el Codi Tècnic de l’Edificació (DB SI-3) regula l’espai de pas lliure entre fileres de 
seients fixes i l’amplada dels passadissos amb i sense grades. 
Estableix a partir de 30 cm l’espai de pas entre butaques, que en tot cas estarà en funció també 
del nombre de butaques de cada fila i del nombre de passadissos. En aquest cas es necessitarà 
un espai lliure de 30 cm entre butaques de la graderia i de 31,25 cm en el cas de les butaques 
del sector del davant. 
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Els passadissos esglaonats a les localitats de les grades es dimensionen per a evacuació 
descendent amb el següent càlcul: Amplada = persones/160, amb un mínim que correspon 
aplicar al nostre cas que serà de 1,20 m per ser local de pública concurrència. 
 
MJ2.1.3 Vestíbul  
 
L’estructura actual de l’edifici determina un vestíbul molt encaixat i amb escales. 
 
La Normativa que regula els aspectes de higiene i confort (RD 2816/1982, art. 4 punt 1) defineix 
una superfície mínima del vestíbul en relació al nombre de places de la sala, a raó de 1 m2 de 
vestíbul per cada 6 butaques. En aquest cas s’estaria parlant d’una superfície mínima a l’entorn 
de 70 m2. 
 
La proposta es formalitza amb una porxada/foyer molt permeable que fa de filtre i connexió de 
la sala amb la plaça, connectat alhora amb la cafeteria. La superfície projectada es situa al 
voltant dels 100 m2. 
 
 
MJ2.2 Decret 135/1995. Codi d’Accessibilitat 
 
MJ2.2.1 Recorreguts adaptats i serveis higiènics 
 
L’accés actual a la sala, amb tres graons de pujada en el vestíbul principal, no compleix els 
requeriments d’accessibilitat que demana la normativa. Tampoc compleixen els serveis 
higiènics actuals d’homes situats a la planta altell. 
 
El projecte planteja remodelar el paviment de la sala situant-lo al mateix nivell que el paviment 
de la plaça. Es situen les sortides al centre de la sala i es mantindrà el pendent característic en 
el tram del davant, garantint la correcta visibilitat de l’escenari. També restaran a peu pla els 
serveis higiènics i les dependencies de la cafeteria. 
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MJ2.3 Decret 201/1994 i 161/2001. Reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 
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MJ2.4 Norma NCSE-02 de construcció Sismo-resistent 
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MJ2.5 Decret 21/2006. Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 
Els criteris d’ecoeficiència del Decret 21/2006 s’incorporen al projecte en la mesura que la 
rehabilitació ho permet, però no són d’aplicació obligada al Teatre atès que aquest ús no figura 
en els usos d’àmbit d’aplicació que regula el Decret. 
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5.1 CONCLUSIONS 
 
Són moltes les conclusions que podria exposar en aquest punt però em vull centrar bàsicament 
en l’assoliment dels objectius personals que marco a la introducció. 
 
L’objectiu prioritari era aplicar els coneixements adquirits al llarg de la carrera i gràcies a aquest 
projecte ho he pogut fer. Degut a la magnitud de l’obra, m’he hagut d’enfrontar cara a cara amb 
molts temes de la nostre professió (estructures, instal·lacions, amidaments, pressupostos, 
seguretat...), el qual estic molt satisfet del grau de coneixements obtinguts, ja que penso que en 
un futur, espero proper, em puguin ser molt útils. 
 
Ser que un projecte podria estar definit fins al més mínim element i tenir infinitat de detalls, cosa 
que comportaria un temps llarg de d’estudi i elaboració. Jo en aquest projecte tinc com a 
objectiu definir l’obra amb el detall suficient perquè pugui ser valorat i construït per tercers sense 
problemes. 
 
Un altre dels objectius era conèixer varis programes informàtics que ens ajuden a confeccionar 
el projecte, programes que fins fa poc desconeixia i que he hagut d’aprendre a utilitzar. 
Programes com el WinEva i el TCQ2000 han sigut la meva eina de treball durant un temps i 
espero haver d’utilitzar més endavant. Alhora m’he adonat de la varietat de programes que 
existeixen al mercat, els quals alguns m’han semblat molt interessants (CYPE, aplicacions del 
CTE, altres mòduls del TCQ2000, etc) i que miraré de coneixe’ls igual que he fet amb els 
anteriors citats. 
 
Ara, després de realitzar aquest projecte, puc dir que em sento fort per afrontar i solucionar els 
diversos problemes que em pugui trobar. 
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5.4 CONTINGUT DEL CD 
     
-Volum 1 - Doc I. Memòria 
-Volum 2 - Doc II. Plànols 
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-Annex 1 - Doc I. Memòria – 6. Annexes a la memòria 
-Annex 2 - Doc III. Plec de condicions 
-Annex 3 - Doc IV. Amidaments i Doc V. Pressupost 
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