
 1 

Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el 
projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més 
informació sobre el projecte a la web. 
 
 
*En document annex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
*En document annex 
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Dades sobre el concurs 

Nom del concurs / Objecte 
“Redacció del projecte de reforma de l’aparcament subterrani de la seu de Barcelona de 

l’Institut del Teatre i la direcció d’obres” 

Organisme que convoca el concurs 
Institut del Teatre 

Caràcter del concurs 

Altres 

Tipus de procediment 
Restringit (per invitació) 

Composició del jurat Nacional 

Naturalesa del jurat Intern a l’organisme convocant 

Crida Nacional 

Resultat del concurs 

Guanyador / 1er Premi 

Data de resolució del concurs 
21 de març de 2014 

Dades sobre el projecte 

Nom del projecte presentat / Lema 
“Redacció del projecte de reforma de l’aparcament subterrani de la seu de Barcelona de 
l’Institut del Teatre i la direcció d’obres” 

Autor/Autors UPC Daniel Navas 

Altres autors 
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1.1. EXPOSICIÓ

El projecte es situa al Institut del 
Teatre de Barcelona en la seva 
planta -3 (S3) respecte a la planta 
d’accés principal des del nivell de la 
plaça Margarida Xirgu. L’adequació 
de la planta S3 s’efectua en aquest 
cas amb la finalitat de destinar-
ne part del seu espai a funcions 
d’emmagatzematge relacionades 
amb algunes de les activitats pròpies 
del Institut. Amb aquesta nova 
assignació la planta S3 quedarà 
distribuïda segons les següents 
franges espacials; 1) els actuals 
tallers d’interpretació i direcció -5 
en total-, les aules d’interpretació 
-en nº de 4- i el magatzem general 
d’escenografia, tots ells ja existents, 
2) el nou sector d’emmagatzematge i 
3) el pàrquing remodelat.

Les activitats que disposaran 
d’aquests nous espais 
d’emmagatzematge es troben 
vinculades amb els departaments 
d’Escenografia, Interpretació, 
Direcció i Dramatúrgia, Administració, 
Comptabilitat, Logística i Serveis 
Generals.

Els materials a emmagatzemar; pel 
que fa a la producció d’espectacles 
relacionats amb Escenografia, 
Interpretació, Direcció i Dramatúrgia 
consisteixen en elements escenogràfics 
construïts de dos tipus: estàndards, 
susceptibles de ser reciclats per a 
altres produccions i els destinats a 
possibles bolos d’exhibició, intercanvi 
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institucional o comercialització.             

En ambdós casos el material generat, 
un cop estrenats en el propi IT no 
te en aquests moments assignat cap 
espai d’emmagatzematge específic. 
El programa a desenvolupar en 
aquest nou sector preveu disposar 
d’aquests espais de recer, de manera 
que especialitzin una part de la 
planta S3 per a aquest fi.

Les altres activitats per a les que es 
preveuen zones d’emmagatzematge; 
Serveis Generals i Informàtica 
s’enquibiran en dos espais més en els 
quals es situarà el material derivat 
propi, consistent essencialment  en 
arxius i suports en paper amb un 
petit espai per a classificació i 
treball i material informàtic d’origen 
divers per al seu recull i tractament 
temporals. 

Tant les activitats directament 
relacionades amb l’escena com 
les pròpies de llur administració 
es beneficien de la proximitat a 
l’aparcament i la facilitat de càrrega 
i descàrrega a través d’aquest 
nou accés directe que conté un 
nou vestíbul tècnic entre el propi 
aparcament  i els magatzems.

1.1.1. OBJECTE

L’objecte en aquesta intervenció de 
reforma i rehabilitació de la planta 
S3 del Institut del Teatre es doncs 

>Pàgina següent
> 3D virtual. Visió de l’estructura 
en H de passadissos i estances.

De dalt a baix
> Accés principal des de 
l’aparcament.
>Visió 3D Magatzems Serveis 
Generals.
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principalment l’adequació de l’espai 
entre l’aparcament i els tallers 
d’interpretació i direcció actuals 
per a destinar-lo a emmagatzemar 
els diferents elements derivats 
d’activitats relacionades amb els 
departaments esmentats del Institut

Així es objecte d’aquest document la 
descripció de les obres necessàries 
per a acomplir amb aquesta finalitat, 
constituïdes en síntesi per les següents:

1.- Definició i distribució 
dels àmbits i zones comunes  
-passadissos, espais de maniobra 
i estructuració- que enllaçaran 
i relacionaran en continuïtat els 
tallers i espais actualment operatius 
d’aquesta planta amb el nou ús 
d’emmagatzematge i el nou accés de 
càrrega i descàrrega de mercaderies 
a través del pàrquing. 

2.- La distribució específica d’espais 
per a aquests nous usos constituïts i 
materialitzats en base a tancaments 
i divisòries sobre materials 
resistents i aïllants que protegeixin 
l’emmagatzematge de matèries 
fràgils i inflamables.

3.- Incorporació en aquesta nova 
distribució d’espais, d’armaris 
adherits i integrats de diferents 
grandàries per a l’arxiu, conservació 
d’instruments, utillatges i altres 
elements relacionats amb els 
magatzems. 

4.- Construcció d’una nova xarxa 

independent per a la renovació de 
l’aire adaptada a la nova distribució 
que requereixen aquests nous usos 
d’emmagatzematge.

5.- Revisió i completació de la 
xarxa de protecció contra incendis 
adaptant-la als requeriments dels 
nous usos d’emmagatzematge.

6.- Revisió, adaptació i completació 
de les xarxes elèctrica, d’enllumenat, 
alarmes, seguretat, veus i dades així 
com de llur connexió a les xarxes 
existents.

7.- Moblament a l’interior dels 
magatzems a base d’armaris 
resistents, adaptats tant a les 
necessitats funcionals i de programa 
com als tipus i qualitats dels materials 
i objectes que hi aniran destinats.

La consecució d’aquest seguit d’ 
intervencions principals, es realitzarà 
a través de diferents partides d’obra 
de les quals passa a detallar-se’n 
alguns dels aspectes principals de 
manera més pormenoritzada. 

1.1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE 
LES OBRES

Construcció de murs de distribució i 
divisió d’àmbits.-  La divisió de l’espai 
s’executarà a través de murs de blocs 
de formigó els quals definiran els 
àmbits per a tots els usos relacionats 

>Pàgina següent
> 3D virtual. Visió de l’espai del 
magatzem d’informàtica.

De dalt a baix
>Visió de l’espai del magatzem 
de dansa 
>Passadissos d’accés.
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amb els espais d’emmagatzematge 
previstos. Configuraran per tant a 
través d’aquesta construcció; els 
diferents armaris generals, els espais 
tècnics d’instal·lacions i càrrega i 
descàrrega, així com passadissos, 
distribuïdors i finalment les pròpies 
sales d’emmagatzematge.

Desmuntatge del sostre de pladur.- 
Per a assolir l’alçada disponible 
màxima, es procedirà al desmuntatge 
complet dels actuals sostres de pladur 
que discorren a ambdues bandes 
de l’actual espai d’aparcament, de 
manera que es pugui posteriorment 
fer possible tant la construcció de la 
nova xarxa de renovació de l’aire 
com la construcció dels murs que 
distribueixen les noves estances fins a 
l’alçada de l’actual forjat central.

Desmuntatge de part de la xarxa de 
ruixadors.- La xarxa de ruixadors 
que forma part del sistema de 
protecció d’incendis, es manté 
llevat de les següents excepcions o 
especificitats: 1) Els ruixadors del 
sector central que es queden tal i 
com estan ara. 2) Els laterals que es 
queden però s’han de pujar al nivell 
del forjat un cop desmuntat el sostre 
de pladur. 3) Els que cal traslladar 
de posició doncs interfereixen amb 
la nova distribució d’estances. I 4) 
Els que cal traslladar de posició i de 
nivell pel mateix motiu d’interferència 
amb la nova distribució.

Construcció de tancaments metàl·lics 
incloïen portes de pas entre àmbits i 
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tancaments d’armaris .-  La connexió 
entre els diferents espais s’executarà 
a través de les corresponents portes 
tallafocs en aquells vestíbuls de 
tancament i emergència utilitzant 
per a la resta de portes de pas la 
mateixa perfileria metàl·lica tipus de 
suport als bastiments tant de base 
com dels envans. El mateix tipus de 
marc i suport que s’utilitzarà per 
a les portes formades a base de 
panells fenòlics i per a les vidreres 
de seguretat o tallafocs. Aquest 
mateix entramat configurarà els 
diferents armaris generals, així com 
passadissos i distribuïdors de les 
pròpies sales d’emmagatzematge

Revestiments horitzontals en 
paviments.- S’aplicarà per a totes 
les àrees incloses les destinades a 
magatzems el tipus de paviment de 
resines de poliuretà alifàtic. A tal fi 
es procedirà a revisar les superfícies 
i preparar-les a efectes d’obtenir una 
base apta per al seu tractament. A 
tal efecte se n’aplicarà la imprimació 
corresponent amb la finalitat de 
disposar d’un element de pont entre 
el substrat existent i el sistema de 
capes de pintura previst segons 
projecte.

Revestiments verticals en parets.- 
A més de les diferents capes de 
pintura segons el suport a les 
que aniran aplicades; blocs de 
formigó o superfícies metàl·liques 
-pintura plàstica o esmalt de 
poliuretà- . El revestiment dels 
paraments verticals es realitzarà 

>Pàgina següent
>Visió de l’espai del magatzem 
d’informàtica.

A baix
>Passadissos d’accés al 
magatzem de dansa.
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en determinats indrets específics 
a base de materials resistents als 
possibles impactes i fregaments 
de màquines, empaquetats, capses 
pròpies d’emmagatzematge etc.; 
utilitzant-se per a determinats casos 
específicament xapes d’alumini, 
xapes d’acer, panells fenòlics i vidres 
d’alta resistència. 

Revestiments horitzontals en sostres.- 
Existeix un espai de trànsit i recepció 
entre el pàrquing i els magatzems 
en que es reproduirà i recomposarà 
el sostre de pladur en aquella 
zona corresponent a l’accés des 
del pàrquing. Per a la resta de 
magatzems el sostre corresponent 
al forjat anirà pintat amb pintura 
plàstica llevat de l’espai central entre 
els serveis generals i informàtica on 
s’executarà un xarxat metàl·lic de 
suport d’instal·lacions i de protecció 
del propi passadís i distribuïdors 
centrals.

Revestiment vidreres informàtica.- 
Per al tancament sobre el passadís 
de distribució principal, es 
reutilitzaran els vidres dels actuals 
tallers d’interpretació els quals 
es col·locaran sobre perfileria 
metàl·lica disposada per a rebre’ls. 
Posteriorment se’ls aplicarà una 
làmina prèvia de butiral abans del 
revestiment final mural en base a 
reproduccions de gran format de 
vinil impressionat digitalment segons 
dibuix de projecte.

Senyalització gràfica.- El projecte 
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preveu l’assenyalament de diferents 
continguts relacionats d’una banda 
amb els elements de caràcter fix i 
altres de variables corresponents 
en part a les mesures de protecció 
contra incendis, també en altre cas 
a les itineràncies i recorreguts per 
al bon funcionament dels espais. 
Aquesta retolació s’efectuarà amb 
vinil adhesiu d’impressió digital 
de llarga durada llevat de la 
senyalització de mitjans d’evacuació 
i d’equips contra incendis que es 
realitzarà mitjançant plaques de 
poliestirè fotoluminiscent. S’abordarà 
igualment la senyalització de tots 
aquells elements i accessos que 
connecten i relacionen als nous 
magatzems amb la resta d’àmbits i 
espais funcionals del Institut.

Lluminàries existents i noves.-  En 
el cas de les lluminàries existents 
que es mantenen, es procedirà 
a la seva revisió amb la finalitat 
de substituir-les per tubs tipus LED 
d’il·luminació direccional i de gran 
estalvi energètic. El canvi entre 
el sistema de fluorescència a LED 
s’efectuarà segons procediment 
definit en el projecte. Tan pel que 
fa a l’enllumenat d’emergència 
com a altres tipus de projectors o 
llumeneres; totes les lluminàries a 
instal·lar de nou seran d’aquest tipus 
LED.

>Pàgina següent
>Visió del passadis d’accés al 
magatzem d’escenografia.
>Visió des de l’accés de l’espai 
del magatzem de teatres.

>A la esquerra, visió des de  
l’aparcament
>A sota, visió aèria des del 
magatzem d’informatica i 
magatzem de dansa.
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1.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DE 
LES OBRES

Prèviament es procedirà a netejar 
l’espai objecte de treball, de manera 
que s’aconsegueixi una superfície 
neta i lliure d’obstacles en el conjunt 
de l’àmbit d’influència del procés 
de l’obra. Es deixarà una superfície 
adequada per al desenvolupament 
dels treballs posteriors traslladant 
a un abocador autoritzat els residus 
resultants.

1.2.1. DESMUNTATGES, ENDERROCS 
I NETEGES 

Seran igualment de tres tipus. Els 
corresponents al desmuntatge de 
peces i parts de les instal·lacions 
existents les quals ha estat operatives 
fins la present intervenció en la 
que es substitueixen, modifiquen o 
complementen. Es el cas de la xarxa 
de renovació d’aire corresponent a 
aquest àmbit de projecte i que ha 
estat funcionant fins ara. Però també 
el desmuntatge i modificació de part 
del sistema d’extinció i part de la 
instal·lació elèctrica. Els enderrocs 
es produiran amb la interconnexió 
a través del tall net del mur de 
formigó que separa actualment els 
tallers d’interpretació de l’espai 
del pàrquing i futur magatzem. 
Les neteges posteriors preparant 
superfícies i àmbits per a l’aplicació 
en condicions idònies de les noves 
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instal·lacions, tancaments i diferents 
revestiments previstos. La neteja en 
aquest cas consistirà en el fregat 
de superfícies a base de distints 
gramatges de paper de vidre i 
raspallats també de gruixos adients, 
alhora que simultània o seguidament 
es procedirà a l’aspiració directa de 
la pols que s’hagi produït. 

1.2.2. CONSTRUCCIÓ DE 
TANCAMENTS, DIVISÒRIES I FALS 
SOSTRES

Per als tancament verticals es 
distingirà entre les divisòries pròpies 
dels magatzems, que s’aixecaran 
amb parets de blocs de formigó i el 
tancament conformant armaris situat 
als tallers d’interpretació, el qual 
es construirà a base d’envans amb 
doble aïllament acústic de plaques 
de guix laminat. Així mateix i a fi 
d’alleugerar alguns del murs de blocs 
de formigó per sobre els entramats 
de perfilaria metàl·lica, s’utilitzaran 
els envans autoportants de plaques 
de guix laminat en vidreres 
magatzem informàtica i altres.

L’entramat de perfileria metàl·lica en 
suports verticals i travats horitzontals 
constitueix el suport i lligam per als 
tancaments practicables i fixes distints 
als murs, entre ells; portes tallafocs, 
vidreres, portes armaris i mànegues 
d’extinció incendis i en general entre 
els revestiments verticals de distinta 
naturalesa. Els fals sostres que 

>Pàgina següent
>Visió des de l’interior de 
l’espai del magatzem de 
teatres.

>A la esquerra, visió del 
passadis d’accés al magatzem 
d’escenografia.
>A sota, visió dels armaris del 
passadis d’accés al magatzem 
d’escenografia.
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redueixen l’alçada entre forjats son 
de dos tipus i es situen respectivament 
en la zona d’accés des del pàrquing 
i en l’espai de distribució i mobilitat 
dins els magatzems. El primer estarà 
format per plaques de guix laminat 
amb acabat llis i continu i el segon es 
construirà a base de xarxat metàl·lic 
d’alumini segons característiques de 
projecte i resistents ambdós al foc 
EI120.

1.2.3. VERIFICACIÓ, TRASLLAT, 
MODIFICACIÓ I MUNTATGE DE 
NOVES INSTALACIONS

La instal·lació de renovació d’aire 
es muntarà de nou d’acord amb 
els requeriments de projecte i per 
adequar-se als nous usos i distribució 
dels espais que comporten. Per al 
sistema d’extinció actual a través de 
la xarxa de ruixadors existent, se’n 
modificaran posicions i punts deter-
minats que estarien en conflicte amb 
el nou ús deixant el funcionament 
general tal i com es troba actual-
ment operatiu. El sistema d’extinció 
d’incendis es completarà amb la xar-
xa de desenfumatge, la corresponent 
central de detecció automàtica i la 
resta de detectors, polsadors, pilots 
de senyalització, sirenes  i extintors 
corresponents les boques d’incendi 
s’instal·laran en armaris senyalitzats 
i específics igualment per  a llurs 
requeriments.   

1.2.4 PREPARACIONS DE SUBSTRETS 
I SUPORTS 

El revestiment a base de pintura 
de poliuretà del paviment serà del 
mateix tipus que l’utilitzat per al 
pàrquing, de manera que i amb la 
finalitat de preparar un suport lliure 
d’impureses per a aconseguir un 
perfecte encolatge del paviment a 
instal·lar, es comprovaran, sanejaran 
i anivellaran les zones no consoli-
dades d’aquesta base ara existent 
mitjançant morter sec de resines 
d’epoxi, massillant els petits des-
perfectes que pugui haver-hi a fi de 
reomplir-los i anivellar-los. Un cop 
aplicada la imprimació epòxid d’alta 
penetració com a pont d’unió entre el 
substrat i el revestiment pròpiament 
de pintura;  s’aplicaran dues capes 
del revestiment epoxídic de base 
aquosa, bicomponent i pigmentat com 
a capa definitiva autonivellant i amb 
acabat antilliscant de manera que el 
resultat final esdevingui impermeable 
a l’aigua però transpirable. Finalment 
s’aplicarà una capa de revestiment a 
base de resines de poliuretà alifàtic 
aportant un acabat brillant i de gran 
resistència a l’abrasió.

1.2.5. ALTRES REVESTIMENTS 

Els revestiments sobre formigó, 
elements d’ancoratge d’acer i els 
diferents paraments verticals a base 
de plaques de guix, es pintaran amb 
pintura plàstica o esmalt de poliu-
retà segons capes i especificacions 

>Pàgina següent
>Visió des del passadis d’accés 
al magatzem de serveis 
generals.
>A la esquerra, visió del 
passadis d’accés principal.
>A sota, visió general i 
passadis d’accés aparcament.
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determinades en la documentació de 
projecte. Altres revestiments espe-
cífics per als espais de més trànsit i 
mobilitat es tractaran amb aplacats 
de materials més resistents a fi de 
garantir llur durabilitat: planxa lla-
grimada d’alumini en portes tallafocs, 
murs de continuïtat i paviments segons 
s’assenyala en els plànols corres-
ponents. Plafons de xapa d’acer 
grecada tipus “pegaso” per pintar en 
portes corredisses generals, d’armaris 
i protecció de murs. Panells fenòlics 
d’alta resistència en revestiments mu-
rals d’armaris i portes d’instal·lacions. 

1.2.6. SENYALITZACIONS  I 
RETOLACIÓ GRÀFICA

Hi son inclosos tant els murals de gran 
format com els logos i senyalitzacions 
estàndard per al funcionament i 
localització dels principals elements i 
instal·lacions del projecte. La retolació 
es refereix sobretot a la simbologia 
tant d’itineràncies com d’accessos en-
tre les diferents estances i d’aquestes 
amb la resta de l’edifici. S’utilitzarà 
vinil adhesiu de llarga durada, amb 
impressió digital per a retolació en 
els revestiments murals sobre vidre i 
panells fenòlics i el mateix procedi-
ment per a la retolació estàndard de 
grafisme i protocol universals.
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1.2.7. INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES

El disseny i posició de llumeneres  es 
troba estretament relacionat amb 
els diferents espais de projecte, de 
manera que s’utilitzaran a més de 
l’enllumenat d’emergència -lluminària 
estanca led 8W 400lm- segons 
criteris d’evacuació i senyalització 
reglats, tres diferent tipus de llu-
minàries -lluminària led estanca. amb 
equip led 40s-4000 Lm -41w Philips 
- Coreline i projector led tipus led 
slim (led box) 60W 3900lm en pas-
sadissos distribuidors i zones comunes 
amb la finalitat d’afavorir una facil 
localització de les estances principals 
i la -pantalla estanca LED 2x22W 
de policarbonat gris IP65 per T8 LED 
1278 x 166 x110 mm  amb 2 tubs 
LED T8 de 1500mm 22W Lluminositat 
3800 lm- distribuïdes regularment 
en magatzems i espais de treball 
específics.

Els conductors elèctrics a utilitzar 
en la zona de magatzems seran no 
propagadors d’incendis, de baixa 
emissió de fums i d’opacitat reduïda. 
Es a dir, la coberta serà verda en el 
cas de 0,6/1kV i marcats amb les 
lletres AS.

Els tubs protectors segons la Instrucció 
Tècnica MIE-BT 019 no han de ser 
propagadors de la flama, podent ser 
de PVC o polietilè. A més la ITC-BT 
29 del Reglament de 2002, ap.9.3 
de la taula 3, descriu que han de 
tenir una resistència a la comprensió 

>Pàgina següent
>Fragment planta i alçats del 
projecte, i a sota visió des de 
l’accés des de l’aparcament.

>A la esquerra, visió general.
>A sota, visió des de l’interior 
de l’espai del magatzem 
de teatres i passadis 
d’armaris entre magatzems 
d’informàtica i  magatzem 
serveis generals.
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i al impacte forta i que per les seves 
propietats elèctriques han de tenir 
continuïtat elèctrica o ser aïllants.

Els canals protectors poden ser de 
material plàstic d’una resistència a 
danys mecànics segons la norma UNE 
20324 exigint-se la fabricació amb 
material autoextinguible i no propa-
gador de la flama.

Els conductors, interruptors i bases 
d’endolls s’instal·laran per sobre dels 
2 metres d’alçada sobre el nivell del 
terra  a fi de quedar protegits tant 
contra l’acumulació temporal d’un 
ambient inflamable com contra danys 
mecànics.

1.2.8. MURAL VIDRERES PASSADÍS 
INFORMÀTICA

Un cop recuperats els mòduls de 
vidre laminar procedents dels tallers 
d’interpretació es procedirà a la seva 
col·locació i  segellat  sobre perfileria 
metàl·lica preparada a tal efecte, 
per a que serveixin de separació 
entre el magatzem d’informàtica i el 
nou corredor-passadís . Se’ls aplicarà 
una lamina adhesiva tipus butiral 
de color vermell semitranslúcid en la 
seva cara interior per a finalment i 
en la seva cara posterior aplicar el 
revestiment mural amb vinil adhesiu 
de llarga durada i impressió digi-
tal  segons dibuix de projecte sobre 
aquesta superfície correctament 
preparada i allisada.
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1.2.9. PRESTATGERIES I MOBILIARI

El projecte incorpora la instal·lació 
d’armaris per a l’emmagatzematge 
d’objectes de diferents mides, de 
manera que es col·locaran armaris 
de gran cabuda i resistència amb la 
possibilitat de dobles fondos per a 
aquells casos que es faci necessari 
un major amplada. En el magatzem 
de Serveis Generals i Administració 
s’hi instal·laran 55 dobles mòduls de 
prestatgeria tipus movibloc sobre 
carril-guia, accionament manual 
mecànic i proteccions amb laterals 
de fusta melamínica de color. Mòduls 
de 100cmx80cm (40+40) amb 
doble prestatgeria, llargades de 
550cm (cinc mòduls de 100cm i un 
mòdul de 50cm )x80cm (40+40). El 
magatzem d’Informàtica s’equiparà 
amb prestatgeria tipus movibloc fixa 
amb proteccions amb laterals de 
fusta melamínica de color. Mòduls de 
100cm x 80cm (40+40) amb doble 
prestatgeria, llargades de 300cm (3 
mòduls de 100cm ) x 80cm (40+40). 
I finalment tant per als interiors dels 
armaris generals com per a comple-
tar l’espai d’emmagatzematge en 
els magatzems d’Informàtica, Dansa 
i Escenografies s’ubicaran linealment 
mòduls de prestatgeria tipus movibloc 
fixa amb proteccions amb laterals de 
fusta melamínica de color. Mòduls de 
100cm x 40cm, i diferents llarga-
des múltiples del mòdul (mòduls de 
100cm  x 40cm).

>Pàgina següent
>Fragment visió des de l’accés 
aparcament.

>A la esquerra, visió des del 
passadis d’armaris entre 
magatzem d’informatica i  
magatzem serveis generals.
>A sota, visió des de l’accés 
magatzem serveis generals.
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1.3. QUADRES DE SUPERFÍCIES 

1.- Específics

Magatzems/

Escenografies 94,08 m2

Teatres   82,28 m2

Dansa 101,37m2

Informàtica  51,87 m2

Serveis Generals 87,78 m2

2.- Espais comuns

Armaris generals/

A generals distribuïdor 41,49 m2

A generals tallers  10,90 m2

Armaris magatzems/ 

Escenografies 3,67 m2

Teatres 3,82 m2 

Dansa   3,62 m2

Informàtica 4,72 m2

Serveis Generals  4,71 m2

Espais tècnics/

Instal·lacions 11,40 m2

Càrrega i descàrrega 30,24 m2

Altres espais comuns/

Passadís Tallers 41,51 m2

Vestíbul d’independència 5,09 m2

Passadís 1 10,48 m2

Distribuïdor 53,53 m2

Passadís 2 27,21 m2

Passadís 3 38,78 m2

TOTALS ÚTILS  708,55m2

1.- Construïda Tallers 61,74 m2

2.- Construïda Magatzems 702,19m2

TOTALS CONSTRUIDA 763,93m2

>Pàgina següent
>Fragment des del passadis 
d’armaris entre magatzem 
d’informatica i  magatzem 
serveis generals.

>A la esquerra, visió des 
del passadis d’armaris amb 
connexió amb la resta de 
l’edifici.
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1.5. NORMATIVA CONTRA INCENDIS

Compliment de la normativa contra 
incendis i accessibilitat

1.5.1 COMPARTIMENTACIÓ

1.5.2 OCUPACIÓ I CONDICIONS 
D’EVACUACIÓ PREVISTES

1.5.3 ESTABILITAT AL FOC DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS

1.5.4 RESISTÈNCIA AL FOC DELS 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS

1.5.5 REACCIÓ AL FOC DELS 
MATERIALS CONSTRUCTIUS

1.5.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECIÓ 
CONTRA INCENDIS

1.5.7 ACCESSIBILITAT I ENTORN DELS 
EDIFICIS

1.5.1 COMPARTIMENTACIÓ/Zona 
de magatzems risc alt art.19 ap.1.1 
de la NBE-CPI independent del sector 
d’incendis del pàrquing que ha de 
constituir un sector independent de 
zones de qualsevol altre ús art.19 ap. 
1.3 de la NBE-CPI

Es tracta de la planta soterrani S3 
de l’ edifici del Institut del Teatre, un 
edifici d’ús cultural i administratiu, 
per al qual la consideració de 
sector d’incendis en l’àmbit objecte 

d’intervenció no vé modificada pel fet 
de no habilitar cap altre ús en l’espai 
que es segrega amb la present 
intervenció.  

Respecte a l’existència d’escales 
protegides d’evacuació en la 
planta S3 pel que fa a l’àmbit del 
magatzems i l’aparcament  se’n 
disposa de tres d’operatives situades 
respectivament a sud-est, sud-oest i 
nord-est tal i com venen dibuixades 
en la planta de l’edifici. L’accés 
a aquestes escales es realitza en 
totes elles a través de vestíbuls 
d’independència.

Aquestes escales acompleixen amb 
els recorreguts màxims d’evacuació 
de 25m establerts en l’article 7 
de la CPI-96,  els quals permeten 
abandonar l’edifici sense que els seus 
recorreguts conflueixin.

Totes aquestes sortides d’evacuació 
queden preservades i senyalitzades.

1.5.2 OCUPACIÓ I CONDICIONS 
D’EVACUACIÓ

L’ocupació pel que fa a l’ús 
d’aparcament ha estat tractada 
amb la present intervenció reduint-
ne tant el número de places com la 
superfície, 31 places menys i 700,70 
m2 inferiors respecte a la totalitat de 
l’actual planta destinada a aquest ús.  

>Pàgina següent
>Fragment visió general.

>A baix, visualització sistema 
aireació.
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Es així que les condicions i itineraris 
d’evacuació resten segons aquesta 
intervenció de sectorització d’espais, 
mantenint requisits i posicions 
existents de manera proporcional a 
les sortides d’evacuació previstes i 
en funcionament segons que es troba 
articulat actualment l’edifici tal i com 
fou construït.

Dues de les escales utilitzades com 
a sortides d’evacuació, les situades 
respectivament a sud-est i nord-est 
serveixen al pàrquing ara reduït i la 
dibuixada en la planta de l’edifici al 
sud-oest continua servint l’espai ara 
segregat del primitiu pàrquing.

Tant les escales, passadissos com 
portes existents compleixen amb 
els requisits de la NBE CPI-96 pel 
que fa a amplades, característiques 
dels esglaonats i altres requeriments 
en funció del nombre d’ocupants i 
superfícies assignades.

1.5.3 ESTABILITAT AL FOC DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS

L’estabilitat al foc mínima dels 
elements estructurals serà EF-120 
d’acord amb la taula 1 de l’article 
14 de la NBE.CPI/96, donat que 
l’edifici es considera d’ús cultural i 
administratiu, alhora que la planta 
objecte d’intervenció es troba sota 
rasant.
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1.5.4 RESISTÈNCIA AL FOC DELS 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Per als elements de nova construcció 
que formen el mur de tancament i 
separació de sectors, la resistència al 
foc serà la següent:

Paret de blocs de formigó de 15cm 
amb protecció de morter format per 
ciment amb perlita i vermiculita de 
RF 120.

Les portes tallafocs que separen 
sectors i els registres de les 
instal·lacions compliran una resistència 
al foc de RF-120.

1.5.5 REACCIÓ AL FOC DELS 
MATERIALS CONSTRUCTIUS

Tant els elements de tancament dels 
diferents sectors com els sostres 
folrats amb plaques de cartró-guix 
tindran tots ells una reacció al foc de 
M0.

1.5.6 INSTAL·LACIONS DE 
PROTECIÓ CONTRA INCENDIS

Els extintors, enllumenat d’emergència 
i hidrant d’incendis necessaris segons 
el capítol 5 de la NBE CPI/96 es 
troben ja instal·lats, de manera 
que en la present intervenció 
es contempla solament la seva 

recol·locació en àmbits pròxims 
per als casos en que interfereixen 
la construcció del tancament de 
sectorització previst.

1.5.7 ACCESSIBILITAT I ENTORN 
DELS EDIFICIS 

Pel que fa a les condicions 
d’accessibilitat i d’entorns dels edificis 
per a la intervenció dels bombers 
i l’evacuació de les persones s`ha 
d’estar a allò que vé determinat 
pel decret 241/1994 de 26 de 
juliol sobre condicionats urbanístics 
i de protecció contra incendis en els 
edificis així com en el document DT-
12 de la TINSCI.

En aquest cas i per a l’accés a 
la planta soterrani S3, amb un 
desnivell de descens que es situa 
entorn els 3,23 i 4, 05 metres, es 
disposa de dues rampes d’accés 
amb una amplada de 3,5 metres 
cadascuna. El desenrotllament en 
planta proporciona un pendent del 
16%. L’accés pròpiament a la planta 
S3 s’efectua a través d’un tancament 
practicable contenint dues portes de 
garatge per a vehicles i persones, 
amb una amplada total de 7 metres.

Barcelona, juny de 2014.

Signat/ L’arquitecte 

>Pàgina següent
>Fragment planta i alçats 
del projecte i a sota, passadis 
d’armaris entre magatzem de 
teatres i dansa.

>A l’esquerra, passadis 
d’armaris front magatzem 
serveis generals.
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