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Criteris generals

El present avantprojecte està plantejat amb la volun-
tat de fer compatible el compliment rigorós de tots 
els requeriments del programa de necessitats 
funcionals que se’ns ha proposat amb la finalitat de 
que l’actuació estigui vertebrada per un diàleg a tres 
veus entre l’arquitectura, la història i la ciutat.

La seva imatge actual està definida per la presèn-
cia simultània de dos construccions: la del propi 
Teatre Arnau –que presenta un estat de degradació 
progressiva dels seus elements constructius i deco-
ratius– i, adossada amb aquest, la de l’antic Cafè 
Arnau –que es troba en una situació de deteriora-
ment pràcticament irreversible–. Des del punt de 
vista urbà, amb la proposta que s’acompanya la 
imatge del nou equipament, ve a constituir una de 
cortina urbana permeable amb l’entorn existent, amb 
una presència més sòbria i continua vers la plaça 
de Raquel Meller i cercant una major transparència, 
obertura i relacions visuals vers el parc de Sant Pau 
del Camp. 

La present proposta es planteja recuperar al mà-
xim els valors originals de l’antic Teatre Arnau 
com a herència patrimonial del nou equipament i 
en conseqüència es tracta de donar el major prota-
gonisme a la seva façana una vegada restaurada i 
posada en valor. Per emfasitzar-ho, el nou edifici 
annex optarà per contenir la seva volumetria man-
tenint la relació d’edifici menor, com històricament ja 
passava amb el cafè Arnau, alhora que la seva faça-
na donarà un pas enrere per tal de cedir el protago-
nisme i amb un gest d’abraçada, convidar al barri a 
participar d’aquest espai.

Cal fer notar que per tal d’afavorir que el diàleg de 
l’arquitectura amb les dades històriques sigui fluït i 
no es pugui veure minvat ni condicionat substancial-
ment per l’aplicació d’unes normatives actuals cada 
vegada més restrictives i atès que la present propos-
ta preveu l’aplicació de totes aquelles normes que 
siguin d’obligat compliment per aquesta restauració, 
el projecte preveu fer-ho de forma rigorosa i imagina-
tiva a l’hora gràcies al disseny..

Generalitats relatives al Teatre

La proposta s’ha redactat amb la voluntat de recu-
perar l’esperit i els detalls constructius i decoratius 
concrets del teatre de barraca de 1903 que fou 
originalment el Teatre Arnau. En conseqüència es 
restaurarà la seva façana inicial amb el caracterís-
tic remat esglaonat coronat pel vano afegit el 1930 i 
amb les dues fileres de finestres originals (4 + 6). 

La intervenció al cos del Teatre mantindrà i res-
taurarà la boca d’escena i l’estructura de pilars 
de fusta i encavallades originals, recuperant les 
estructures i tancaments del contenidor original 
i la forma de ferradura del primer pis. Però atès 
que aquestes estan per sota dels requeriments de la 
normativa actual, per tal de poder mantenir la seva 
imatge genuïna i satisfer les exigències de seguretat 
estructurals i de foc, els pilars de fusta s’alliberaran 
d’aquelles funcions estructurals que superin els lí-
mits que poden admetre en funció de les seves ca-
racterístiques formals i s’integraran amb una estruc-
tura interna complementària.

Així mateix aquesta solució estructural de caire 
general permetrà penjar l’amfiteatre que defineix 
la ferradura característica i eliminar els dos pilars 
metàl·lics que es van col·locar a la reforma de 1915. 
La proposta també preveu conservar l’antic foyer 
del 1911 pel seu valor espacial i per la seva posició, 
central i tangencial alhora, cosa que el dota d’una 
gran polivalència d’usos i amb aquesta finalitat al 
present projecte apareixerà reconvertida en l’àmbit 
que s’ha nomenat com a Sala Petita.

Generalitats relatives a l’edifici annex

L’edifici annex es proposa substituir-lo per un altre 
de nova construcció. De la mateixa manera que la 
seva façana dona un pas enrere respecte la del nou 
Teatre Arnau per emfasitzar-la, també s’ha optat per 
reduir la volumetria proposada al concurs per tal de 
recuperar la relació entre ambdues edificacions.

Aquesta idea de referent a una nova barraca serà 
el tema matriu d’aquest edifici i es configurarà mit-
jançant una sèrie de ressons que tractaran d’establir 
el diàleg amb el Teatre, la coberta formada a base 
d’encavallades buscant la llum, la galeria bombada 
que surt cap a l’Ateneu-Bar a la manera d’una pas-
sera penjant, la façana onejant –que ve a ser una 
abstracció de la sèrie de telons i cortinatges aptes 
per a obrir l’escenari urbà– , o la pròpia materialitat 
adoptada per a fer de la nova barraca una extensió 
de la sèrie de cobertes de caràcter industrial que 
intenten completar la memòria urbana del teatre 
original. I òbviament de les pròpies visuals interiors.
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1/2

Aproximació urbana

El context urbà, resultat d'una acumulació espontània
de construccions realitzades al llarg del segle XX,
presenta un conjunt de façanes incoherents i una trama
urbana monòtona, densa i amb escassos espais
públics.
La parcel·la delimitada pels carrers Sigüenza, Conca
de Tremp i Passatge Calafell, fortament marcada per
l'enfonsament del terreny i dels edificis existents en
2005 degut a les obres del metro, ens ofereix una
oportunitat única de generar un espai urbà excepcional
i concebre un edifici diferent, particular i representatiu
que actuarà com a punt de referència urbà.

El nou projecte i l'espai urbà tenen vocació de ser
percebuts clarament des dels diferents carrers
circumdants mentre et vas aproximant a ell. En
particular, proposem la creació d'una obertura visual
des del Mercat del Carmel al llarg del carrer Conca de
Tremp permetent una percepció única de l'espai públic i
convidant al ciutadà a descobrir-lo.
El projecte completa l'illa i dona una nova cara a la
plaça pública. La façana proposada ofereix un respir
vegetal respectant la filosofia de la construcció passiva,
mediambientalment responsable i duradora. La
geometria orgànica de les seves corbes emfatitza i
acompanya els fluxos urbans d'una manera natural
donant al barri una serenitat arquitectònica necessària
que transforma l'atmosfera de la memòria i el lloc.

Teatre Obert

Planta baixa nivell Carrer  1: 250

Planta Nivell Amfiteatre  1:250 

Diagrames de límits difusos

Ateneu del Teatre Ateneu independent Teatre cap al carrer Tot Ateneu

Teatre Obert a tothom

Flexibilitat de configuració en platea

plataforma en 2 nivells (Teatre)

plataforma plana a nivell 0

escenari central elevat (circ)

Acord urbà en alçades

Ventilació natural transversal: La major estratègia del
projecte neix de la necessitat de poder aconseguir en tots
els habitatges, la possibilitat de tenir una bona ventilació
creuada. Per això, la força de la incorporació del pati central,
que a més de permetre donar llum i atmosfera, contribueix al
bon funcionament dels habitatges. Les obertures de
finestres, estratègicament situades, permetran una ventilació
creuada a l'estiu per refrescar naturalment habitatges i
optimitzar el sistema natural.
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Implantació i entorn urbà 1:1000

AP-accés principal teatre /AT-accés tècnic /CIP-centre interpretació paral·lel /D-moll de descàrrega /G - guardaroba /LE-laterals escenari
/MA-magatzem ateneu /NI-nucli intern i serveis /NP-nucli public /PM-plataforma muntacàrrega /T-taquilles/TEL-tècnic so i llum.

AP-accés principal teatre /AS-accés secundari /AT-accés logistic

Flexibilitat de configuració en platea
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Paper nodal de l’edifici Annex

Un dels grans reptes que s’han assolit al projecte ha 
estat el de configurar les relacions que es poguessin 
generar entre l’Ateneu, el Teatre i el Centre d’Inter-
pretació del Paral·lel i d’aquests amb l’espai públic 
de l’entorn. El nou edifici annex al Teatre tindrà dues 
funcions immediates: la de Bar-terrassa de l’Ateneu 
i de vestíbul per al Teatre i pel Centre d’Interpre-
tació del Paral·lel i una tercera consistent en acollir 
una part –o parts–  de les exposicions d’aquest. 
Precisament l’ interès de la proposta arquitectònica 
rau en el tractament del límit i del recorregut, per-
metent que en cadascuna de les situacions el límit 
pugui ésser tan difús com interessi o perfectament 
definit quan convingui. Es així com gràcies a la fle-
xibilització que aporta aquesta proposta projectual 
cada espai te el potencial de poder funcionar inde-
pendentment o en conjunt.

La relació del nou cos Annex amb la plaça Raquel 
Meller serveix per a situar dins de l’espai urbà l’ac-
cés a les diferents activitats de l’equipament, actuant 
com a punt d’atracció i porta d’entrada, i a la vega-
da servint com a difusor d’aquest cap a l’exterior. 
La concavitat de l’entrega entre ambdós edificis, 
que s’ha resolt incorporant un tancament corredís 
de grans proporcions, determina una comunicació 
reciproca i fluida entre l’entorn urbà i el veïnat amb 
l’equipament. I a la vegada afavoreix i possibilita 
la extensió de les activitats internes a l’espai pú-
blic, implicant tant la plaça de Raquel Meller com la 
vinculació amb els jardins de Sant Pau del Camp, 
reconfigurant l’arbrat i el disseny d’aquests àmbits 
per tal d’estrènyer els vincles formals entre ambdós 
i afavorir l’extensió i interacció de determinades acti-
vitats.

Funcionament general

Els accessos pel públic estan concentrats a la fa-
çana principal del Cos Annex, al punt on aquesta es 
troba amb el sortint de la façana lateral del cos del 
teatre. A l’accés secundari (per a els proveïdors i la 
gent de teatre) s’hi entra des del passadís que se-
para la façana posterior a nivell sot de l’equipament 
de la façana de la finca que li es confrontant per la 
part de darrera. En aquest mateix passatge a nivell 
planta baixa, s’ha previst una gran obertura a l’alça-
da de l’escenari, que servirà com a moll de càrrega 
i descarrega per equipaments i utillatges de grans 
dimensions.

Les circulacions interiors el conjunt de l’equipa-
ment estan concebudes de manera unitària i s’or-
ganitzen mitjançant dos nuclis de comunicacions 
verticals on estan concentrats els ascensors i les 

escales generals. Un tercer nucli seria específic de 
l’àmbit de la caixa escènica.

Els serveis estan concentrats i situats estratègi-
cament de manera que amb uns punts mínims de 
servei i el consegüent estalvi de superfícies es pu-
guin complir les dotacions requerides segons les 
normatives per a cadascuna de les activitats. Alguns 
d’aquests nuclis podran servir a més d’un espai, 
adaptant-se a l’ús en diferents horaris tot mantenint 
els deguts controls de seguretat. 

La Administració serà un espai d’oficina situat en 
l’extrem més interior de la primera planta del Cos 
Annex, tindrà accés des de l’accés secundari però 
podrà comunicar-se així mateix amb els espais inte-
riors de conjunt.

L’Ateneu

L’Ateneu serà un espai obert al diàleg, a l’entorn i 
a les activitats del Teatre; es resoldrà amb les carac-
terístiques habituals d’un ateneu popular, generarà 
activitats pròpies i mantindrà una relació fluïda amb 
les altres àrees de l’equipament. D’aquesta manera 
la part més anterior del local farà les vegades de 
zona d’accés al Teatre i mitjançant una escala oberta 
es comunicarà amb el Centre d’Interpretació del Pa-
ral·lel situat a la primera planta i així mateix amb la 
Sala Petita, que podrà fer servir com a extensió per 
a realitzar determinades activitats.
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Una de les seves funcions serà la de bar i disposarà 
d’una gran barra paral·lela a la façana lateral. Al fons 
haurà un nucli de sanitaris, que podrà compartir amb 
el del teatre, i es comunicarà amb una zona de ma-
gatzem.

Una obertura parcial de la part superior d’aquest es-
pai establirà una comunicació espacial amb la zona 
d’exposició del Centre d’Interpretació, que recípro-
cament també podrà utilitzar per a les seves mostres 
zones de l’Ateneu. 

Centre d’Interpretació del Paral·lel

Es tracta d’un Àrea dedicada de forma permanent a 
la divulgació i difusió de la història del Paral·lel, del 
Teatre Arnau i en general de les tradicions de l’oci a 
Barcelona. 

Els seus espais estan distribuïts verticalment a les 
tres plantes del Cos Annex. L’accés principal és a la 
planta baixa i es produeix per la part de l’Ateneu més 
propera a la plaça de Raquel Meller, disposa d’un 
espai d’exhibició a la planta amfiteatre i es configura 
com Àrea pròpiament de Memòria -en comunicació 
directa amb la sala petita – a la següent planta, on 
també disposa d’una sala de treball, investigació i 
reunions on podrà situar-se el lloc de treball de l’arxi-
ver, si es el cas. Disposarà d’infraestructura informà-
tica i control d’accés. 

ARTS ESCÈNIQUES

Vestíbul / Informació i taquilles

Es conserva el vestíbul que ocupa tot l’ample de 
la seva façana principal amb una taquilla en un 
dels extrems, per formar part de la tipologia origi-
nal del teatre. Malgrat que els actuals sistemes de 
venda de localitats no ho facin indispensable per 
aquesta finalitat, sí que pot constituir un element 
complementari i també ser utilitzat com a punt d’in-
formació. Així mateix te un rol important com a es-
pai de filtre entre l’espai públic i el privat –entre 
la plaça i l’espai interior– i pot establir un important 
nexe de comunicació en la connexió d’ambdós es-
pais quan una funció o activitat surti i s’apropiï de 
l’espai exterior.

Sala principal

Es tracta de que aquesta sala esdevingui un espai 
multifuncional que, mantenint les característiques 
pròpies del teatre original (amb capacitat per a 205 
persones a platea i 100 a l’amfiteatre), possibiliti 
funcions diverses –com poden ser a més de repre-
sentacions teatrals a la italiana, funcions de dansa, 
música,acrobàcia, circ, varietats, cafè concert, etc.– i 
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Implantació i entorn urbà 1:1000

AP-accés principal teatre /AT-accés tècnic /CIP-centre interpretació paral·lel /D-moll de descàrrega /G - guardaroba /LE-laterals escenari
/MA-magatzem ateneu /NI-nucli intern i serveis /NP-nucli public /PM-plataforma muntacàrrega /T-taquilles/TEL-tècnic so i llum.

AP-accés principal teatre /AS-accés secundari /AT-accés logistic

Flexibilitat de configuració en platea

així mateix es pugui configurar amb facilitat per al 
muntatge d’escenografies experimentals, com a sala 
de concerts en viu, com a sala de conferències i reu-
nions i fins i tot com a sala de ball o de banquets.

La clau per poder assolir aquest resultat rau en que 
es pugui disposar d’una infraestructura tècnica que 
permeti les més diverses configuracions tant en els 
nivells de la base com en la distribució de les locali-
tats, esglaonaments,grades, etc., i que les adequaci-
ons es puguin dur amb poc temps i amb facilitat. 

Amb aquesta finalitat s’excavaran els terres que 
configuren l’actual platea per tal de soterrar sis pla-
taformes elevadores retràctils de petit format tipus 
Spiralit; que és un sistema no gaire més costós que 
altres similars però amb l’avantatja de que permet 
solucions molt més versàtils, estables i fàcils de ma-
nipular, no requereix zones extra per al magatzemat-
ge i proporciona uns plans i grades molt segures i 
estables que qualsevol tipus de tarima elevadora.
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Estructura i fonamentació

L’estructura s’ha plantejat oculta i capaç dádaptar-se 
els acabats actuals, permetet que la lectura de la 
sala es mantingui en un futur. Es proposa una nova 
estructura oculta complementària formada per vuit 
pilars superiorment lligats mitjançant dues bigues 
tipus Vierendel. (ver diagrama)

sistema de plataforma Spiralift + grada retràctil i cadires des-
muntables.
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de la sala de manera que es permet una circulació 
tècnica  des de escenari, cabina de control, passeres 
de sala, pinta i escenari sense interferir amb el pú-
blic.

Dins l’escenari es situa una plataforma elevadora 
que funciona com muntacàrregues per portar tot el 
material entre l’escenari i els magatzems.

Magatzem general_Magatzem de manteniment i 
neteja

L’excavació al nivell del soterrani de la superfí-
cie ocupada per l’escenari farà possible que sota 
d’aquest es puguin disposar dos nivells de magat-
zem. L’eliminació d’un tram del forjat intermig a un 
dels extrems de l’escenari permet que es pugui situ-
ar la zona de taller escènic amb major alçada i en 
comunicació directa amb l’escenari.

La Sala Petita

L’antic Foyer que havia existit a la planta superior 
de l’antic Teatre Arnau, es un espai molt regular i de 
notable qualitat ambiental i està situat en una posició 
central de la façana principal i sobre l’eix de la Sala 
principal. Totes aquestes característiques fan que 
es tracti d’un espai amb entitat pròpia que per raó 
de les seves proporcions es apte i molt adient per a 
representacions de petit format, presentació d’obres, 
lectures poètiques, concerts de solistes, etc. 

Però la seva situació en relació amb el sistema ge-
neral de circulacions permet que aquesta Sala es 
relacioni amb molta facilitat amb la càvea del propi 
teatre, però també amb l’Ateneu i amb els espais de 
museu. Això fa possible que pugui vincular-se amb 
determinades activitats teatrals –donant lloc, per 
exemple, a una escena alternativa o permetent la 

La fonamentació dels nous pilars es resoldrà mitjan-
çant micropilons sobre sabates de formigó armat. 
A les zones on esta previst que es realitzin excava-
cions per a formar subterranis serà necessària la 
formació de murs de contenció, que es formaran a 
partir de barreres de micropilons, les quals hauran 
de ser entibades provisionalment, per contenir les 
empentes de la construcció contigua a l’escenari, on 
no existeix cap soterrani.

Equipaments audiovisuals i escènics / Infraes-
tructura d’il·luminació escènica

El 100% de la superfície superior de la platea serà 
practicable i accessible pel personal tècnic i els acrò-
bates mitjançant la instal·lació del sistema “Tension 
Wire Grid” consistent en una malla tensada situada a 
la cota superior de la sala –al nostre cas la zona on 
era l’antic fals sostre–. Aquesta malla és transparent 
als efectes visuals de l’arquitectura i permet que els 
tècnics puguin accedir a qualsevol punt de la superfí-
cie de la platea desplaçant-se per damunt de la malla.

Escenari

La proposta manté la ubicació de la caixa escènica 
amb la boca actual de l’escenari i també el primer 
amfiteatre. No obstant, la nova cota de nivell de 
l’escenari estarà rebaixada uns 50cms respecte de 
l’actual per tal de fer-la coincidir amb la mateixa cota 
de l’entrada de l’edifici. La boca de l’escenari aug-
mentarà així mateix amb l’alçada d’aquest desnivell 
i aquest lleuger augment de l’alçada dels brancals 
serà absorbit en integrar-lo formalment amb la res-
tauració de les decoracions originals. 

Es manté la mida de fondària de l’escenari, però per 
tal que no es puguin veure mínimament reduïdes 
la fondària ni l’amplada disponibles s’optimitza el 
sistema de passeres tècniques que són accessibles 
des de la part superior de l’embocadura (aprofitant 
l’espai inútil per sobre de la boca i el caixó de la cor-
tina tallafocs). Des de la part davantera i el nucli de 
comunicació vertical de l’escenari es desenvolupa el 
sistema de passeres d’accés a la pinta de telons i a 
la zona accessible que transcorre per la part superior 
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formació d’un segon pis de grades o seients–: però 
sobre tot permet que pugui ésser utilitzat com un es-
pai complementari d’altres activitats de l’equipament. 
Per aquestes raons els tancaments envers els àm-
bits del seu voltant seran estudiats acuradament.

Camerinos / Sala de descans artistes / Sala d’As-
saig

L’excavació prevista al subsòl del nou edifici annex 
permetrà la formació en soterrani de dues plantes 
de camerinos i una sala de descans pels artistes en 
la immediata proximitat de la sala d’assaig. Aquesta 
gaudirà de l’alçada total de 5m del soterrani i podrà 
rebre llum natural per unes finestres superiors ober-
tes a l’exterior, cap a la banda del jardí de Sant Pau 
del Camp, gràcies al desnivell del terreny. Sala d’as-
saig,sala de descans i camerinos disposaran d’un 
ascensor que serveix l’accés secundari i fa possible 
que tots aquests departaments es comuniquin direc-
tament amb l’escenari sense barreres d’accessibili-
tat.

Instal·lacions i eficiència energètica

El projecte preveu la reducció del consum d’ener-
gia des de la pròpia arquitectura, mitjançant la 
utilització de sistemes passius d’estalvi energètic. 
S’aprofitaran les obertures laterals de la coberta 
generant una circulació d’aire fred i calent a l’estiu, 
que permeti reduir la temperatura interna de l’edifici; 
aquesta operació comportarà un estalvi energètic a 
l’hora de refrigerar novament l’edifici.

Tenint en compte que pel tipus de programa on les 
carregues de calor són importants degut  a la con-
centració important d’usuaris en combinació amb la 
producció escènica, serà necessari en situacions  
puntuals la incorporació de sistemes mecànics. 
En aquets casos, per tal d’optimitzar  la demanda 
energètica i la producció eficient, es proposa que 
s’utilitzin instal·lacions d’alt rendiment i s’instal·li un 
sistema de control central, tipus BMS (Building Ma-
nagement Building) que integri tots els sistemes –il-
luminació, climatització, qualitat de l’aire, consums, 
etc.– i que permeti programar totes les estàncies de 
forma individualitzada. Això facilita el seu funciona-
ment i optimitza el consum energètic.

Pel que fa als equips de  il·luminació espectacular 
seran 100% LED. En comptes de optar per un siste-
ma d’il·luminació convencional, s’instal·laran projec-
tors LED de 160w o 250w. Amb aquesta tecnologia 
s’aconsegueix un estalvi en el consum de il·lumina-
ció espectacular de fins al 85%, i un estalvi també de 
fins el 85% en la instal·lació de circuits elèctrics –re-
ducció de consum de coure–.

Pel que fa a la producció d’energia renovable es 
proposa la utilització de mòduls fotovoltaics semi-
transparents integrats amb els tancaments transpa-
rents de l’envolvent.

La xarxa de control digital de so, il·luminació i au-
diovisuals serà per cable de dades FTP Cat 6, tant 
pel que fa al teatre com per a la resta d’estances de 
l’edifici com l’Ateneu, la Sala Petita, l’espai de me-
mòria, la sala d’assaig, espai memòria, p.ex.

Quant al nivell de cicle de vida dels materials es 
portarà a terme un anàlisi del cicle de vida de l’edifici 
(ACV). Al tractar-se d’una rehabilitació, cal tenir en 
compte que els elements que es conserven redui-
ran considerablement les emissions. La coberta i la 
pell de l’edifici annex, previstes en zinc, tindran un 
contingut de material reciclat superior al 80%. El fet 
de tenir que garantir un recinte acústicament estanc, 
obliga a construir una caixa tancada i a la utilització 
d´acabats absorbents. Especial cura necessitarà 
la coberta del teatre que s´ha previst com un panel 
sandwich fono absorbent, tipus agreste de Acieroid . 

Els elements nous portaran una declaració mediam-
biental o hauran passat l’ACV corresponent. S’uti-
litzaran preferentment, materials de proximitat. Es 
proposa obtenir la certificació LEED de l’edifici.

Pel que fa a l’edifici annex, s’ha previst un sistema 
de façana de doble pell –free cooling– que permet la 
ventilació natural i la dissipació de la calor a l’estiu i 
del fred a l’hivern. També s’ha incorporat un lucernari 
a la segona planta, que a més a més d’afavorir la 
il·luminació permet generar així mateix una circulació 
natural d’aire fred. 
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CONTROL DE COSTOS

 
Tenint en compte que pel tipus de programa on les carregues de calor són importants degut  a la 
concentració important d’usuaris en combinació amb la producció escènica, serà necessari en 
situacions  puntuals la incorporació de sistemes mecànics. En aquets casos, per tal d’optimitzar  la 
demanda energètica i la producció eficient, es proposa que s’utilitzin instal·lacions d’alt 
rendiment i s’instal·li un sistema de control central, tipus BMS (Building Management Building) que 
integri tots els sistemes –il·luminació, climatització, qualitat de l’aire, consums, etc.– i que permeti 
programar totes les estàncies de forma individualitzada. Això facilita el seu funcionament i 
optimitza el consum energètic. 
 
Pel que fa als equips de  il·luminació espectacular seran 100% LED. En comptes de optar per un 
sistema d’il·luminació convencional, s’instal·laran projectors LED de 160w o 250w. Amb aquesta 
tecnologia s’aconsegueix un estalvi en el consum de il·luminació espectacular de fins al 85%, i un 
estalvi també de fins el 85% en la instal·lació de circuits elèctrics –reducció de consum de coure–. 
 
Pel que fa a la producció d’energia renovable es proposa la utilització de mòduls fotovoltaics 
semitransparents integrats amb els tancaments transparents de l’envolvent. 
 
La xarxa de control digital de so, il·luminació i audiovisuals serà per cable de dades FTP Cat 6, 
tant pel que fa al teatre com per a la resta d’estances de l’edifici com l’Ateneu, la Sala Petita, 
l’espai de memòria, la sala d’assaig, espai memòria, p.ex. 
 
Quant al nivell de cicle de vida dels materials es portarà a terme un anàlisi del cicle de vida de 
l’edifici (ACV). Al tractar-se d’una rehabilitació, cal tenir en compte que els elements que es 
conserven reduiran considerablement les emissions. La coberta i la pell de l’edifici annex, 
previstes en zinc, tindran un contingut de material reciclat superior al 80%. Els elements nous 
portaran una declaració mediambiental o hauran passat l’ACV corresponent. S’utilitzaran 
preferentment, materials de proximitat. Es proposa obtenir la certificació LEED de l’edifici. 
 
 
CONTROL DE COSTOS 

Es proposa, per resoldre la metodologia del control de costos, treballar amb un pressupost que 
acompanyarà a totes les fases de redacció del projecte de manera que s’utilitzi com a eina 
projectual. Es necessari que cada decisió del projecte estigui acompanyada del seu cost però de 
manera proporcional i ponderada al seu grau de concreció. Així doncs i en un primer document del 
concurs de idees el cost previst per la actuació total l’hem fragmentat en 5 lots que corresponen a 
sistemes generals constructius i tipus de costos mes rellevants, que son:  
 
C1.-Rehabilitacio i Consolidació, C2.-Estructura nova, C3.-Arquitectura de nova planta i acabats, 
C4.-Instalacions generals i C5.-Instalacions bàsiques especials. 
Segons aquest primer repartiment la nostra proposta és justifica i raona en els següents imports: 
 
Concepte Rati   m2  Tot  % 
C1.-  370.-€/m2  2.176.-m2  805.120.-€ 18,27% 
C2.-  300.-€/m2  2.176.-m2 652.800.-€ 15,18% 
C3.-  500.-€/m2  2.176.-m2 1.088.000.-€ 25,30% 
C4.-  650.-€/m2  2.176.-m2 1.414.400.-€ 32,89% 
C5.-  150.-€/m2  2.176.-m2    326.400.-€  7,91% 
 
TOTAL  COST  ESTIMAT  PROPOSTA:    

4.286.720,00 € (PEM) 
5.101.196,80 € (PEC sense IVA) 
6.172.448,13 € (PEC, IVA inclòs)

 

Es proposa, per resoldre la metodologia del control 
de costos, treballar amb un pressupost que acom-
panyarà a totes les fases de redacció del projecte de 
manera que s’utilitzi com a eina projectual. Es neces-
sari que cada decisió del projecte estigui acompanya-
da del seu cost però de manera proporcional i pon-
derada al seu grau de concreció. Així doncs i en un 
primer document del concurs de idees el cost previst 
per la actuació total l’hem fragmentat en 5 lots que 
corresponen a sistemes generals constructius i tipus 
de costos mes rellevants, que son: 

      
PLANTA 

SOTERRANI     
S-2 

PLANTA 
SOTERRANI    

S-1 

PLANTA 
CARRER 

PLANTA 
AMFITEATRE 

PLANTA 
SALA PETITA 

TOTAL        
súp. Útil 

(m2)       
AREA D'ARTS ESCÈNIQUES 257,51 162,50 428,51 160,37 22,00 1.030,89 
ESPAIS COMUNS 33,05 5,65 53,90 67,67 64,48 224,75 
ÀREA DE COMUNITAT I TERRITORI 0,00 0,00 129,55 0,00 0,00 129,55 
ÀREA DE MEMÒRIA 0,00 0,00 0,00 54,00 108,50 162,50 
TOTAL        súp. Útil (m2)   290,56 168,15 611,96 282,04 194,98 1.547,69 

        
TOTAL        súp. Construida (m2)   432 417 728 333 265 2.176 

 

Segons aquest primer repartiment la nostra proposta 
és justifica i raona en els següents imports:

TOTAL  COST  ESTIMAT  PROPOSTA:  

4.286.720,00 € (PEM)

5.101.196,80  € (PEC sense IVA)

6.172.448,13 € (PEC IVA inclòs)

Així doncs estem treballant per sota del valor de con-
curs i amb uns ratis e imports raonables pels sistemes 
proposats i pel grau de concreció. La metodologia 
proposada permetria en les següents fases tenir ja un 
ordre de magnitud topall per tal de ponderar solucions 
mes detallades amb els costos corresponents també 
mes detallats i per tant poder actuar de manera trans-
versal en cada grup sense augmentar el valor total 

fins arribar al Pressupost detallat del projecte d’exe-
cució de manera mes efectiva i menys traumàtica.

Els costos de manteniment i consums es mantenen 
en el nivell habitual per aquest tipus de dotació donat 
que es preveu utilitzar en el projecte els materials adi-
ents al us destinat i a la publica concurrència i atenen 
a la seva durabilitat i funcionalitat.

C1.-Rehabilitacio i Consolidació, C2.-Estructura nova, 
C3.-Arquitectura de nova planta i acabats, C4.-Insta-
lacions generals i C5.-Instalacions bàsiques especi-
als.

QUADRE DE SUPERFÍCIES
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