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PROJECTE BASIC PER A LA CONVERSIÓ DEL CONJUNT PADELLÀS /
LLIBRETERIA EN MUHBA CASA DE L’ HISTÒRIA.

DOCUMENT 1 MEMÒRIA
1

PROMOTOR

El promotor del present document es l’Ajuntament de Barcelona i ha estat gestionat
per l’ Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), sota les directrius i supervisió del MUHBA.
2

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte de la present "“PROJECTE BASIC PER A LA CONVERSIÓ DEL CONJUNT
PADELLÀS / LLIBRETERIA EN MUHBA CASA DE L’ HISTÒRIA " es definir els criteris
generals d’intervenció i les característiques funcionals, arquitectòniques i econòmiques
de l’obra a realitzar, per a la transformació de l’actual conjunt dels edificis de la Casa
Padellàs i Casa Llibreteria en el MUHBA CASA DE L’ HISTÒRIA.
El present projecte es complementa amb el Document de Llicència Ambiental
(Certificació Tècnica – ANNEX III.2 – Llicència d’activitats) i la Certificació d’Eficiència
Energètica (Requisits del CTE-HEO i HE1), redactat per ARC BCN Enginyers
Consultors.
La definició general del projecte ha estat detallada per la Direcció del MUHBA i està
desenvolupada en el paràgraf 5 de la present memòria.
La proposta contempla l’adopció i justificació de les solucions concretes en els àmbits
funcionals, arquitectònics, estructurals, d’instal·lacions i econòmics. El seu contingut i
documentació es suficient per a tramitar la conformitat tècnica del projecte (CTP),
segons el protocol de Tramitació de Projectes d’Obres Ordinàries d’Edificació de
l’Ajuntament de Barcelona. Degut al grau de protecció patrimonial de l’edifici, s’incorpora
un annex per a tramitar l’aprovació del projecte pels Serveis i Comissió de Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya i d’altres autoritzacions administratives.
3

EQUIP REDACTOR

El present Document ha estat redactat per l’equip de A+M /arquitectes, dirigit per
Tomàs Morató i Jaume Arderiu (arquitectes) amb adreça a Barcelona, carrer de
Trafalgar, 10.de Barcelona.
Ha comptat amb la col·laboració d’Ivan Tejada, Pere Molas i Marc Anton Ros
(arquitectes) en la definició arquitectònica, Bernuz – Fernández arq. SLP (assessors
estructures) i l’Enginyeria ARC (Armengol Enginyers BCN) (assessors instal·lacions).
El Document s’ha redactat sota la supervisió de la Direcció del MUHBA, amb la
coordinació de Lluis Camí i Mònica Martínez
4

4

DADES DE L’EMPLAÇAMENT

L’ intervenció, es situa als edificis dels carrers Veguer, 4 i Baixada de la Llibreteria,7 de
Barcelona, corresponen als edificis anomenats Casa Padellàs (veure Annex 2) i MUHBA
Casa Llibreteria , respectivament.

6

ÀMBIT DEL PROJECTE I USOS ACTUALS

L’àmbit d’actuació del projecte es limita a les cases de Padellàs, actual seu del Museu
d’Història, amb accés per carrer Veguer, 4, i l’edifici de Llibreteria amb accés per la
Baixada de Llibreteria, 7 i seu de l’administració i serveis annexes del MUHBA

Vista del conjunt a Plaça del Rei – Tinell / Sta. Àgata – en color el conjunt dels edificis de
la Casa Padellàs i Edifici Llibreteria
5

PLANEJAMENT VIGENT, NORMES URBANÍSTIQUES.

Els edificis disposen de les referències cadastrals següents :
Casa Padellàs:

Ref. Cadastral

1219608DF3811G Sup. Solar

581,43 m2

Casa Llibreteria:

Ref. Cadastral

1318210DF3811G Sup. Solar

265,33 m2

Els edificis es situen en Zona de casc antic medieval i estan qualificats com a 7a
(Equipaments actuals) pel Pla General Metropolità de Barcelona.
Tanmateix els dos edificis formen part del Catàleg de Bens Immobles d’interès local,
(BCIL) amb grau de protecció B
Els edificis es troben en bon estat de manteniment i funcional com a seu dels àmbits
expositius i administratius del MUHBA.
5

Cal mencionar que l’edifici de la Casa Padellàs, va esser reformat l’any 2003, per
l’arquitecte Josep Llinàs i Carmona per a funcionar com a museu d’Història, ús que es
manté fins ara i que no es modifica en el present projecte. Per a la redacció del
present projecte Bàsic s’ha tingut en consideració l’existència del projecte esmentat,
l’estat de la seva estructura, protecció al foc i instal·lacions, adequat a l’ús proposat Tot i
que no s’ha pogut consultar la documentació original relativa a la llicència d’activitats
existent.
A l’’edifici del Carrer Llibreteria, de composició habitual en les cases d’habitatges
noucentistes del XIX, es va efectuar una reforma integral a finals dels anys 70, per
l’equip d’arquitectes Bosch – Botey i Cuspinera. D’aquesta reforma existeixen

documents parcials dels diferents expedients de contractació.
De l’ informació consultada, es desprèn que l’edifici va esser remodelat completament,
des del reforç de la fonamentació amb micropilotatges, nova estructura de la totalitat dels
forjats (semi-bigues de formigó i jàsseres planes de formigó armat), nova estructura
d’escala (llosa i murs de formigó vist) i reforços dels murs de càrrega de les crujies
interiors. Es tè constatació que els forjats de P1 i P2 van esser projectats per una
sobrecàrrega de 700 k/m2, ja que l’edifici preveia contenir el museu de numismàtica.
Referent a les altres plantes no es disposa d’informació que ens permeti assegurar la
seva capacitat, però degut a l’actual us (administratiu) i que disposa del fons bibliogràfic i
de col·leccions del MUHBA, considerem que no caldrà reforçar. Amb tot, si no apareix
altre documentació que ho avali , serà necessari efectuar les proves de càrrega
convenients en fase de projecte executiu per assegurar les capacitats portants.
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DEFINICIÓ GENERAL DEL PROJECTE

7.1

PROGRAMA FUNCIONAL I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

Al punt 8 de la present memòria “PROPOSTA D’ACTUACIÓ ARQUITECTÒNICA” es
defineix exhaustivament el programa funcional i la seva justificació.
7.1.1

CONSIDERACIONS PRÈVIES A LA DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA

Les premisses prèvies a considerar en relació a la reforma arquitectònica a desenvolupar
son:
 Minimitzar l’impacta de l’adequació arquitectònica, atès que es tracta de dos edificis
de alt valor patrimonial.
 Aprofitar les anteriors intervencions arquitectòniques i d’instal·lacions realitzades en
els dos edificis (Adequació de la Casa Padellàs de l’arquitecte Josep Llinàs, i
reforma de la casa Llibreteria).
 Adequar l’edifici a les normatives de accessibilitat, seguretat d'us, prevenció i
evacuació en cas d’incendi i estabilitat de l’estructura, que estipulen les actuals
Ordenances i Codi Tècnic vigent.
 Garantir uns accessos i circulació del públic, el més coherents i agradables.
 Adequar arquitectònicament la definició general del nou model de Museu de la
Ciutat a la realitat constructiva dels edificis.
7.1.2

ESTAT ACTUAL I FUNCIONAMENT DELS EDIFICIS

Actualment es dos edificis es troben en us i estan adequats a les diferents normatives
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7.2

UN NOU MODEL DE MUSEU DE CIUTAT

Autor : Joan Roca i Albert
Els museus de ciutat, en general, van néixer per custodiar i mostrar objectes provinents
de la modernització, tant arqueològics com artístics, com a contrapunt que legitimava en
el passat històric les elits de la ciutat. Quan van disminuir les grans operacions
urbanístiques als nuclis antics es van fer més curoses, i quan la modernitat ja havia fet
un bon camí, un gran nombre d’aquests museus van caure en un llarg període
d’estancament.
Així fou fins que, en les darreres dècades, en bona mesura pel seu potencial per a la
representació d’una ciutadania molt més plural i diversa, els museus de ciutat han
ressorgit amb molta força com a museus dels ciutadans. El museu es converteix així en
representació col·lectiva urbs endins i en portal renovat de la ciutat per als visitants.
Ara mateix, en una nova fase més recent, no són poques les grans ciutats europees que
estan refent el seu museu d’història i subratllant-ne la presència i la rellevància al cor de
la ciutat. En molts casos, la renovació s’emprèn després d’un procés d’extensió urbana
d’aquests museus, que han organitzat el seu relat en múltiples espais patrimonials, tant
al centre com a la perifèria.
Es el cas, entre d'altres, de Copenhaguen, Hamburg, Berlín, Frankfurt, Lisboa, Cracòvia
o Viena, totes elles ciutats amb grans obres a les seus centrals dels seus museus
d'història, i també de Liverpool, Amsterdam, Hèlsinki o Anvers, que ja han completat la
tasca.
El Museu de Barcelona, fill dels treballs patrimonials vinculats a l'obertura de la via
Laietana i de la mostra sobre Barcelona a l'Exposició Internacional de 1929, instal·lat a la
Casa Padellàs i el conjunt de Plaça del Rei a la postguerra i obert el 1943, ha tingut i té
un paper destacat ara mateix en les reflexions sobre el futur dels museus de ciutat com a
miralls i ambaixadors de les respectives metròpolis a través de la City History
Museums and Research Network of Europe.
Aquesta xarxa, creada i liderada pel MUHBA i que aplega una vintena d'institucions de
tot el continent, ha aconseguit un ampli ressò en la proposta als poders públics d'una
reconsideració general del paper dels museus de ciutat en la construcció de la
ciutadania i d'Europa a través de la Declaració de Barcelona sobre els museus de
ciutat d'Europa (2013), que posteriorment ha estat publicada per ICOM/UNESCO en la
revista digital de la seva secció de museus de ciutat, el CAMOC.
La tasca duta a terme en els darrers anys des del MUHBA en els seus diferents espais
patrimonials, que hores d'ara continua, ha permès un salt endavant en la creació d’un
relat coral de Barcelona. Ara, amb l'horitzó del 75è aniversari del Museu, és el bon
moment per emprendre la consolidació del MUHBA com a mirall i portal de la ciutat

actuant a la seva seu principal.
En la ideació d'aquest nou espai central que ha de vertebrar les sales esteses per la
ciutat, el MUHBA ha partit de la seva pròpia trajectòria com a espai de construcció de
coneixement històric arrelat en el patrimoni de la ciutat, amb l'objectiu d'impulsar la
cohesió social i cultural i de propiciar un major coneixement de la ciutat tant als seus
habitants més arrelats com als nouvinguts i als turistes.
La reflexió sobre l'evolució d'Europa en els darrers anys, amb complexes crisis nacionals i
internacionals que en desdibuixen el perfil, amb la incapacitat fins i tot de trobar
mecanismes d'atenció als refugiats, amb el desbordament d'un turisme que ja incomoda
fins i tot els turistes, entre d'altres arestes de la crisi, han fet com més va més evident la
rellevància de la xarxa de ciutats com a esquelet d'una possible identitat europea
compartida i el potencial dels museus de ciutat per contribuir-hi.
Les inversions ara mateix en curs en tants museus de ciutat de capitals europees fan molt
oportuna la reflexió, que fins ara ha tingut el MUHBA com un dels referents, sobre com
reinventar els museus de ciutat com a institucions fonamentals en el segle XXI per al
coneixement esclaridor, el cohesionament social i cultural i la construcció d'una ciutadania
europea.

7.3

UNA REFORMA PENDENT DES DE LA TRANSICIÓ

La renovació d'una visió de conjunt de la ciutat al Museu d'Història és un tema pendent
des d'abans del desmuntatge de l'exposició organitzada en l'essencial per Agustí Duran i
Sanpere, que es considerava del tot obsoleta, efectuat poc abans del 50è aniversari de la
institució.
Amb aquest objectiu l'Ajuntament havia comprat i reformat l'edifici Llibreteria, unint-lo pel
pis superior amb la Casa Padellàs, però circumstàncies i canvis de línia estratègica
posteriors van portar a no completar l'obra, que s'abordà almenys en quatre ocasions
diferents entre 1985 i 1997, incloent fins i tot fórmules plantejades ara de nou, com el
cobriment del pati de la Casa Padellàs.
Esperem que aquest projecte no corri la mateixa sort que els anteriors, entre d'altres
motius perquè hi ha noves raons per emprendre de manera urgent la reforma de la casa
mare del Museu d'Història, la Casa Padellàs i l'Edifici annex de Llibreteria, amb vista al
75è aniversari del Museu:

obert i porós però articulat. Si en el passat els museus urbans havien excel·lit a l'hora de
posar la història dins del patrimoni, com més va més imprescindible resulta atendre
també l'operació contrària: poder situar tots els elements dins una trajectòria històrica
explicable.
La necessitat de reorientar un turisme massiu incentivant noves perspectives i noves
pràctiques de visita que puguin si més no interessar una part dels visitants. El museu de
la ciutat, en les maneres d'apropar-se a Barcelona en la seva seu central, ha de propiciar
noves pautes de visita urbana.

7.4

RE INVENTAR EL MUSEU EN EL SEU 75È ANIVERSARI

En l'article "Per un museu de la ciutadania: expressar la perifèria, reteixir el centre i
relatar la ciutat", publicat al MUHBA Butlletí número 31 (2015) plantejàvem la renovació
del museu d'història no tan sols dins de les polítiques culturals, sinó també dins de les
polítiques urbanes, i això tant pel que fa als espais patrimonials repartits per la ciutat
com pel que fa a la manera d'interrogar Barcelona.
Queden encara per completar les obres pendents a les seus del museu a la perifèria,
sobretot Oliva Artés, Fabra i Coats i Casa de l'Aigua, amb una «museografia de
proximitat» capaç de resultar atractiva alhora per als veïns de l’entorn i per als altres
visitants. Però aquest mirall polièdric de Barcelona, en què cada espai patrimonial
substancia un relat històric, quedaria desdibuixat si no es planteja alhora una reflexió
ambiciosa que entreteixeixi tots aquests relats al cor del Museu, a la Casa Padellàs,
concebuda com a Casa de la Història de Barcelona.
El 75è aniversari, la celebració del qual començarà el 14 d'abril de 2018 per cloure's
esperem que amb bons fruits el 13 d'abril de 2019, ha de permetre posar Barcelona al
costat de les metròpolis que han optat per fer del seu museu de ciutat una institució que
relligui coneixement, patrimoni i ciutadania a la seva seu principal. En alguns casos, com
ara Viena, Hamburg i Berlín, amb inversions de desenes de milions d'euros, seguint així
l'estela de les renovacions ja completades a Liverpool o a Hèlsinki, per exemple.
En el cas de Barcelona, tanmateix, l'aposta és fruit d'un procés de reflexió que, en
prendre per àmbit la ciutat i les polítiques urbanes i no tan sols el patrimoni i les
polítiques patrimonials, porta camí de desembocar en un museu de ciutat de nova
generació, com bé reconeixen els nostres consocis europeus, tal com esperem exposar
en els propers mesos a Berlín.

Arran de l'extensió del caràcter representatiu del patrimoni cultural, i a l'igual que la
majoria dels grans museus de ciutat europeus, el MUHBA té les sales repartides per tota
la ciutat, la qual cosa requereix que hi hagi, amb un plantejament específic, una visió que
les vertebri a la seu organitzadora de tot el conjunt.

L'objectiu de la reforma de la seu de Padellàs més l'annex de Llibreteria com a Casa de
la Història de Barcelona és, sens dubte, incrementar substancialment el seu rendiment
social de cara a la ciutadania a partir, precisament, del rigor en un relat de la ciutat,
metròpoli europea i capital de Catalunya, compartible per persones d’orígens i
condicions personals i socials diverses.

La diversitat de ciutadans i de desconeixements mutus atorga un paper més rellevant a
poder explicar-se en la trajectòria històrica i el context recent de la ciutat amb un relat

Es tracta, en suma, d'eixamplar, des del camp del coneixement urbà en clau històric, els
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límits de la democràcia cultural. L’aposta és que el MUHBA pugui posar-se de llarg en la
celebració dels seus 75 anys el 2018/19, com a punt de trobada de tothom amb la ciutat i
amb la seva història i memòries. Construir ciutadania i atendre el turisme no han de ser
dos camps separats, sinó que cal combatre el risc de potenciar una dualització
empobridora.
En l'intent de contribuir a re formular les pràctiques turístiques, el museu ha de formar
decididament part de la solució i no del problema de la massificació de visitants dels
nostres dies. Més encara, cal repensar el concepte mateix de turista, per no perdre de
vista que, re formulat, el turisme és la via de contacte comparatiu entre uns i altres, amb
implicacions importants en la construcció d'Europa: quasi tots som turistes alguns dies
l'any, poder-ho ser d'una altra manera no és un tema menor.
Relatar les múltiples trajectòries d'Europa a partir de les seves ciutats, considerades en
xarxa, es perfila com una alternativa fefaent per superar tant la mera addició d'històries i
arts nacionals com qualsevol relat mític i monolític d'una suposada identitat essencial i
d'uns valors comuns europeus que ja existirien i que només caldria explicar. Davant
d'aquests riscos, l'articulació de relats a través de la xarxa urbana es revela molt fecund.

7.5

LA ‘CASA DE LA HISTÒRIA’, (I) DISPOSICIÓ DE CONJUNT

Com a museu de ciutat, que aspira a trencar límits entre espai públic obert i espai públic
intern, entre recerca, innovació i difusió, entre formats diversos de treball -publicacions,
audiovisuals, exposicions, itineraris, etc.-, entre barris i ciutat, entre capital i país, entre
barcelonins, immigrants i turistes, i entre petits i grans, el MUHBA precisa comptar amb un
espai concebut com a entorn d'encreuament de formats, de consulta, expositius i d'estudi
des de la perspectiva històrica, així com d'encreuament de visitants de tota mena, incloent
de manera destacada els més joves i les escoles.

El nom de Casa de la Història al·ludeix a la perspectiva troncal de tot aquest conjunt
d'aproximacions a la trajectòria de la ciutat des de la història urbana. La dedicatòria a
Duran i Sanpere es produeix de manera molt natural, en ser el fundador, entre d'altres,
tant de l'Institut Municipal d'Història en general com del Museu en particular.
Aquest és l'objectiu de la reforma del complex edificat que formen la Casa Padellàs i
l'annex o Edifici Llibreteria, que ja li estava parcialment soldat i que ja havia estat ideat
en una reforma anterior com a espai museístic, en concret com a sales d'exposicions.
Cal poder comptar a MUHBA Plaça del Rei amb espais per acollir, de manera dialogada
i satisfactòria, els visitants, en especial les visites escolars; per organitzar el Centre de
Recerca, Documentació i Debat, veritable ànima del Museu; i per oferir a barcelonins i
visitants una exposició de síntesi sobre les grans qüestions de la història de la capital de
Catalunya. Podríem anomenar-la "Barcelona Flashback" o bé "Això és Barcelona".
La previsió quant als espais d'ús públic és, a grans trets de conjunt:
PLANTA BAIXA
1) una planta baixa concebuda com a ÀGORA, és a dir, un conjunt d'espais d'ús púbic
molt obert i amb múltiples mecanismes i materials per apropiar-se de la ciutat en les
claus de la història i també de la memòria.

PLANTA BAIXA CONJUNT
SECCIÓ LONGITUDINAL CONJUNT
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NIVELL 1 / 2

NIVELL 3

2) dues plantes d' EXPOSICIÓ, amb projectes expositius estables concebuts de manera
modular per facilitar tant l'articulació amb altres materials i formats com la seva renovació.

3) una planta d ’ESTUDI, amb els despatxos, biblioteca, sales i altres espais dedicats a
la documentació, la recerca i el diàleg.

PLANTA 1 PADELLÀS 2 LLIBRETERIA

PLANTA 3 PADELLÀS 4 LLIBRETERIA

El PATI DEL RELLOTGE, a la planta baixa i cobert, i el MIRADOR a la planta
superior actuarien llavors com a espais vertebradors d'usos diversos en aquestes dues
plantes, que són les d'usos més complexos. El Pati del rellotge seria també el punt
d'accés a les sales de MUHBA Plaça del Rei, com un conjunt perfectament diferenciat de
Casa Padellàs, de la qual tanmateix parteix el recorregut i a la qual també retornarà en el
futur, a través del pas de ronda de la primera planta.
Una qüestió fonamental, per les sinèrgies que genera en múltiples replans, és el
manteniment de les OFICINES I ESPAIS DE TREBALL de tot el personal del
museu i empreses col·laboradores que hores d'ara ja hi ha, preveient així mateix espai
per al seu futur creixement.

PLANTA 2 PADELLÀS 3 LLIBRETERIA

9

Quant als noms de les sales, el propòsit ha estat incorporar els més destacats en la
historiografia de Barcelona i en la monumentalització urbana. Antoni de Capmany,
Andreu Avel·lí Pi i Arimon, Salvador Sanpere i Miquel, Francesc Carreras Candi i Adolf
Florensa, del qual el Museu compta amb la biblioteca, i amb Agustí Duran i Sanpere,
fundador de la institució, com a nom propi de la Casa de la Història

7.7.1
7.6

EL PATI DEL RELLOTGE

LA CASA DE LA HISTÒRIA, (II) EL DIRECTORI

MUHBA CASA PADELLÀS
CASA DE LA HISTÒRIA DURAN I SANPERE
PLANTA BAIXA: Espais de trobada

PATI DEL RELLOTGE
Punt d'informació
Mur de les memòries

ÀGORA

El pati, cobert, constitueix el veritable epicentre del Museu, el punt de trobada obert i viu
entra la ciutat i el MUHBA.
1. Cobertura amb cúpula de vidre
La cobertura del pati s'ha revelat fonamental des del punt de vista conceptual a
l'hora d'entrecreuar usos i circulacions. La cúpula de vidre permet a més d'incloure
com a gran peça el rellotge dels flamencs i de donar un ús més intensiu a l'espai, com
a ubicació també del Mur de les memòries. Així mateix, permet un ús intensiu de la
darrera planta, que sense la cúpula obligaria a alterar profundament l'edifici, atès que les
baranes no tenen l'alçada reglamentària.

Mercat d'idees
Constel·lació Europa
Carta històrica de Barcelona
Museu virtual
Llibreria del Museu
Auditori Capmany
La formació d’una gran ciutat, 20’

MUSEU ESCOLA
Sala Sanpere i Miquel
Sala Pi i Arimon
Plantes 1 i 2: Exposicions

BARCELONA FLASHBACK
LA CIUTAT DELS NENS
Planta 3: Espais d’estudi i Mirador

CENTRE DE RECERCA I DEBAT
Biblioteca i arxiu
Sala Florensa
Sala Carreras Candi

ESPAI MIRADOR
7.7

LA PLANTA BAIXA, ESPAI DE TROBADA

La planta baixa està ideada, en el seu conjunt, com un espai públic cobert, amb el pati
cobert com a epicentre.
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VISTA PATI COBERT AMB LLUERNÀRI (Volta amb geometria de doble curvatura)

2. Rellotge dels flamencs
Fabricat en 1576 i rellotge municipal entre 1577 i 1864, ubicat a la torre de les hores de la
Catedral i el més gran del món en el seu gènere, és una de les millors peces del fons del
MUHBA i, alhora, una peça que té adherits no pocs episodis històrics de la ciutat i no
poques vivències més quotidianes. Metàfora del temps, aquesta peça emblemàtica serà
visible des del carrer i donarà caràcter i nom propi al pati, que serà de lliure accés.
3. Mur de les memòries
Aquesta pantalla interactiva, que pot anar al pati o bé a l’espai de l’Àgora, permet introduir
i mostrar les propostes de fotografies, vídeos, textos i altres documents escanejats dels
arxius familiars que els ciutadans considerin que poden tenir interès per a la història de la
ciutat.

llibres i materials de la biblioteca bàsica o dels interactius sobre el museu, la ciutat i
Europa, per seure una estona i pensar en què farà després, per prendre un petit cafè o
una aigua (no hi haurà bar, però sí màquines dispensadores), per descansar, o per fer la
partida de cartes amb altres jubilats del barri o de la ciutat. No podem dir que sigui un
invent barceloní, tan sols cal constatar el seu bon funcionament, per exemple, al Museu
de la Ciutat d'Hèlsinki, que és, com el de Barcelona, de titularitat municipal.
1. Venus de Barcelona i Diagonal d'escultures
Presideix l'espai una petita peça d'alt contingut simbòlic, la Venus de Barcelona,
acompanyada, en pantalla vertical, del relat de qui, vivint en les zones barraquistes de
Sant Andreu, la va trobar cavant un hort en la seva infància.
Així mateix, Mercat d'idees, Auditori i seguint la seva disposició en diagonal, l'Àgora
queda unificada amb la Llibreria i amb tots els espais amb un conjunt d’escultures.

4. Punt d'informació
La presència al fons del pati, a l'angle est, d'un entorn amable d'informació no tan sols ha
de permetre orientar els visitants cap a les diferents opcions que, a partir del pati, li ofereix
el MUHBA, sinó també cap a les possibles visites urbanes, amb l'objectiu d'incidir
positivament en una reformulació progressiva de les pràctiques turístiques. Aquest punt
d'informació és a més molt flexible, perquè reforça el paper de la persona que atengui
l'àmbit de l'Àgora i perquè facilita el control del pati.
5. Entrada de visitants
Al fons del pati hi haurà l'entrada tant a MUHBA Casa de la Història, cap a la dreta i cap
als pisos superiors, com a MUHBA Plaça del Rei.
Quant a MUHBA Plaça del Rei, el recorregut al conjunt de la ciutat preindustrial (antiga,
medieval i en futur també la ciutat gremial dels s. XVII i XVII) comença amb l'accés pel
passadís sota muralla que connecta la Cada Padellàs amb el subsòl arqueològic, segueix
pels espais del Palau Reial, retornant per la capella i el pas de ronda, pel qual s'accedeix
a la galeria del pis noble de la Casa Padellàs. El recorregut de MUHBA Plaça del Rei es
dividirà en el futur en dues parts, ciutat antiga i tardoantiga, ciutat dels temps medievals i
moderns, amb la possibilitat de visitar-ne només una entrant i sortint per la porta que des
del fons de la plaça del Rei dóna directament a les voltes de sota el Tinell.
Quant a MUHBA Casa de la Història, el visitant té sempre accés a la zona Àgora lliure,
pot optar per visitar les exposicions de referència del Museu a les dues plantes de sobre i
també pot dirigir-se al Centre de Recerca i Debat i al mirador de la planta superior, tal i
com s'exposa més endavant.
7.7.2

ÀGORA

L'Àgora cal entendre-la com a espai confortable on tothom pot anar, per consultar els
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2. Mercat d'idees
Espai d'accés lliure amb bancs, cadires i taules de mercat, lloc de pas i alhora d'estada,
un espai amb ambient informal, càlid, un poc saturat, de "cafè de barri", on hi ha
màquines ben disposades de begudes i algunes menges (entre elles els deu productes
alimentaris investigats pel Museu) i on hi ha a l'abast tot un seguit de propostes bàsiques
per endinsar-se en el coneixement de la ciutat en un marc europeu:
Constel·lació Europa: mapa nocturn del continent amb els llums de les ciutats, activable
en pantalla interactiva per temes i imatges, seguint la línia creada pel MUHBA al
Literarium de Vil·la Joana.

Carta Històrica de Barcelona: Ortofotomapa de la conurbació de Barcelona governat per
la Carta Històrica de Barcelona, amb totes les seves capes, des de l'antiguitat fins a
Barcelona ciutat literària, i amb pantalles per a la consulta interactiva.
Museu virtual: el mapa cognitiu de totes les seus urbanes i de tots els formats de treball
del museu ben articulats amb la Casa de la Història, com un retaule, amb una pantalla
central per navegar en 3D per tots els espais patrimonials que formen el MUHBA.
BCN biblioteca bàsica: prestatgeries amb obres bàsiques sobre Barcelona, incloent els
materials impresos i digitals editats pel MUHBA, amb dues pantalles per veure els vídeos
incrustades a les taules. Els visitants també els poden adquirir a la Llibreria del Museu.
3. Auditori Capmany
L'auditori, amb unes setanta persones de capacitat (dos grups classe de grans
dimensions), divisible en dos per a actes diversos, sobretot per a la programació dels
vespres del Centre de Recerca i Debat, tindrà com a missió fonamental la de poder oferir
bones síntesis d'història urbana, amb un programa regular i ben estipulat. Dins d'aquest,
cal destacar el passi del vídeo La formació d'una gran ciutat, amb una durada de 20' i
actualment en curs de revisió.
Quant al seu ús com a ubicació d'un audiovisual de referència, la sala s'ha previst de
manera que pugui funcionar en l'eix vertical, entrada / sortida pel pati, i en l'eix transversal,
entrada / sortida per la Llibreria i que pugui adaptar-se a diverses opcions:
Accés lliure, amb vista a si més no oferir una perspectiva fonamentada de la ciutat al gran
nombre de visitants de la zona.
Accés de pagament mòdic, per complir la mateixa funció indicada en el punt anterior, però
de manera més controlable quant als fluxos i quant als costos i ingressos.
Accés amb el tiquet de visita a l'exposició estable de la Casa de la Història, que es pot fer
abans o després de la visita, segons es vegi més oportú.
4. Llibreria del Museu
Llibreria amb un pes important de tota la gamma d'obres referides a la ciutat, la història
urbana i les arts urbanes, com ja és actualment, que en el nou projecte queda reforçada
com a entrada i sortida del Museu. No en canvia pràcticament la superfície actual, que ha
demostrat ser realment la mínima perquè la llibreria sigui sostenible.
7.7.3

En tots els casos, la tesi és que la manera de treballar dels museus es configura com
una de les formes més satisfactòries d'escola activa. Amb aquest objectiu, cal disposar
de dues aules més una petita sala de recepció i per als professors per aconseguir una
presència regular i si cal de tot un dia lectiu de les escoles, que permeti anar més enllà
de la mera política ofertista d'oferir visites el Museu i adquirir-les les escoles i que
permeti experimentar nous models.
Aquesta aposta estratègica del MUHBA ha d'incidir en una revisió completa de les seves
propostes educatives i també de les modalitats d'ús del museu, amb els nens i nenes
podent circular amb completa llibertat més enllà de l'aula que se'ls assigni per tots els
espais del Museu que, si més no per unes hores o un dia, és la seva escola.
Les dues sales amb funció d'aula, anomenades Pi i Arimon i Sanpere i Miquel en
honor dels dos historiadors, podran així mateix servir durant el cap de setmana com a
aules d'explicació i passi de vídeos i altres materials en relació amb les visites al museu i
amb els itineraris urbans.
A la inversa, entre setmana els més petits podran connectar la seva estada a l'aula amb
la visita específica a l'espai expositiu de la Ciutat dels nens.

7.8

LES PLANTES 1 I 2, EXPOSICIONS

1. La flexibilitat de quatre espais o àmbits combinables
La connexió entre les plantes 1 i 2 de la Casa Padellàs amb, respectivament, les plantes
2 i 3 de l'annex de Llibreteria permet disposar d'una superfície expositiva propera als mil
metres quadrats en 4 àmbits. Quatre àmbits que es poden utilitzar en un sol conjunt, o
bé de manera separada, podent-se fer combinacions com 1 sol projecte en 4 àmbits, 1
en 3 més 1 altre en 1, 2 projectes en 2 àmbits cadascun o fins i tot 4 projectes diferents.
En aquest sentit, la previsió d'una escala entre Llibreteria 2 i Llibreteria 3 augmenta
significativament la connectivitat i resulta, en conseqüència, molt important per
aconseguir la flexibilitat suara esmentada.

EL MUSEU ESCOLA

Dissoldre les barreres entre els sistemes educatiu i cultural en pro de fórmules d'interacció
més profitoses i articulades dins de la formació general dels alumnes requereix comptar
amb espais per tal que el museu pugui realment actuar com a espai escolar.
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Les experimentacions més recents en els camps educatiu i museològic han confluït en el
moviment de les museum schools als Estats Units, ara en expansió, en són exemples la
New York City Museum School (https://www.nycmuseumschool.org/about) i la Grand
Rapids Public Museum School (http://www.grpm.org/grpms/). Un altra model, que va
néixer per altres motius però que ha evolucionat cap a la presència regular de les
escoles fent classe als museus és el de les aules museo de L'Havana i Santiago de
Cuba.

Aquesta flexibilitat per unir i separar els quatre grans àmbits és especialment important
amb vista a assegurar la sostenibilitat futura d'un sistema expositiu que, si bé cerca
l'estabilitat, en cap cas busca la permanència, sinó la possibilitat de renovacions
puntuals o totals.

2. La millor connexió dels 4 àmbits

IV. LA METRÒPOLI DEL SEGLE XX

Després d'un estudi aprofundit dels espais i de les tendències dels fluxos d’utilització, s'ha
optat per proposar com a opció òptima d'una utilització conjunta dels quatre espais
expositius la seqüència següent, en el ben entès que quant a secció Padellàs 1 es
correspon, salvant un petit desnivell, amb Llibreteria 2, i Padellàs 2 es correspon amb
Llibreteria 3:

Llibreteria 2

Galeria Padellàs > Padellàs 1 > Padellàs 2 > Llibreteria 3 > Llibreteria 2 > Galeria
Padellàs
El circuit dóna així una volta completa entre les dues plantes i queda així tancant de
manera perfecta a la Galeria de Padellàs, on per altra part també desemboca el final del
recorregut de MUHBA Plaça del Rei.
3. La previsió fàcil de dos recorreguts
Si es proposa una visió de síntesi de la trajectòria de Barcelona en un recorregut d'uns
700 metres quadrats deixa lliure una de les plantes per a un projecte més específic.

V. BARCELONES PRESENTS
VI. LA CIUTAT DELS NENS

5. La proposta de modulació
Per a una major capacitat de renovació puntual, tots els ítems de la primera proposta
d'exposició estable s'han repartit en 30 unitats relacionades però autònomes. Cadascuna
d'elles se centra en un tema precís, amb una tesi clara, i fa referència també al conjunt
d'espais, visites i materials del museu. Un exemple, Barcelona flashback versió
provisional 1.0.
BARCELONA FLASHBACK (versió provisional 1.0)
2.000 ANYS DE VIDA URBANA

En aquest sentit, Llibreteria 2 es perfila ja com una part que pot funcionar de manera
autònoma, i per això s'han dibuixat dos recorreguts de colors diferents. I això pot ser tant
ara mateix, pel fet que -com s'exposa més endavant- els continguts de 'Barcelones
presents' i 'La ciutat dels nens' ja tenen un perfil autònom com en la hipòtesi d'una
dedicació futura d'aquesta part de Padellàs a exposicions temporals d'ampli espectre.
4. La disposició d’una exposició renovable
La perspectiva és la d'una exposició de síntesi sobre la trajectòria de la ciutat, amb una
estabilitat relativa. Lluny de qualsevol ambició de permanència indefinida, cal que es pugui
renovar fàcilment i a poder ser amb un cost mínim, per parts o en el seu conjunt. L’hem
anomenada provisionalment Barcelona flashback, dins la qual s'ha previst així mateix
una aproximació pensada per als infants al final, La Ciutat dels Nens, en aquest primer
projecte expositiu els quatre àmbits poden quedar com segueix. En qualsevol cas, les
sales estan previstes per tal de poder fer altres arranjaments que permetin enllaçar àmbits
diferents en un sol espai.

Padellàs 1 >
I. A VOL D'OCELL
II. LES ÈPOQUES DE LA CIUTAT
Padellàs 2 >
III. LA MODERNITZACIÓ INDUSTRIAL
Llibreteria 3 + Mirador >
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Padellàs 1
I. A VOL D'OCELL
[0 LA PLANA I LA CIUTAT AVUI]
1 LA PLANA FA 7.500 ANYS
II. LES ÈPOQUES DE LA CIUTAT
2 COLÒNIA ROMANA, s. I-IV
3 FORTALESA DE PAS, s. V-VIII
4 VILA COMTAL DE FRONTERA, s. IX-XI
5 CAPITAL REIAL i EMPORI MARÍTIM, s. XIII-XV
6 CIUTAT GREMIAL CORPORATIVA, s. XVI-XVIII
Padellàs 2
III. LA MODERNITZACIÓ INDUSTRIAL
7 L'OPORTUNITAT MANUFACTURERA, s. XVIII
8 LA CONSOLIDACIÓ FABRIL, 1a meitat del s. XIX
9 LA INVENCIÓ DE L'URBANISME, mitjan s. XIX
10 LA CIUTAT DEL MODERNISME, 2a meitat del s. XIX

7. L’especificitat de LA CIUTAT DELS NENS

Llibreteria 3
IV. LA METRÒPOLI DEL SEGLE XX
11 L'EMERGÈNCIA POLÍTICA DEL MUNICIPI
12 LA REVOLUCIÓ DE LA LLUM I L'AUTOMOCIÓ
13 LA 'ROSA DE FOC', 1899-1923
14 LA CAPITAL NOUCENTISTA, 1er terç del s. xx
15 LES ESPERANCES DE LA REPÚBLICA, 1931-36
16 LA IMPLOSIÓ DE GUERRA I POSTGUERRA, 1936-1951
17 CREIXEMENT SENSE DEMOCRÀCIA, 1951-1979
18 RECONSTRUCCIÓ DE BARCELONA, 1979-2007
Mirador
19 L'OBERTURA DE LA VIA LAIETANA, 1908-1958
20 MONUMENTALITZAR LA PLAÇA DEL REI
Llibreteria 2

Aquesta part del recorregut s’inclou dins del trajecte general perquè de fet els temes que
es plategen posant-los a l’abast dels nens són, en realitat, d’interès per a petits i grans.
Per tal d’aconseguir la comoditat de tots, grans i petits, convindrà trobar un mobiliari
específic, per bé que fàcil de retirar si convé.
8. Museografia lleugera per a visites de durada variable
Pel que fa a la proposta de bases de museografia, desenvolupada en un altre document,
una primera consideració fonamental és que cal aconseguir que siguin ben visibles
diferents modalitats de visita en funció del temps, Cal que quedi clara quina visita es pot
fer en tan sols una hora i quines tenen ritmes més lents, és especialment important que
sigui clarament visible la manera de fer una visita satisfactòria en 50 minuts, més
l'audiovisual final, tot plegat 70 minuts.
Quant a l'articulació del relat, i relacionat amb el que es comenta al punt anterior, cal
consolidar una estructura en tres nivells, combinables:
En primer lloc, uns Quioscs o tòtems amb la definició per grans períodes, els referents
geopolítics, documentals i si s'escau videogràfics. Els quioscs marcarien el ritme.

V. BARCELONES PRESENTS
21 BCN CIUTADANIA: LA IMMIGRACIÓ 1900-2007
22 BCN ESTRUCTURA: L'ESPAI ECONÒMIC I SOCIAL
23 BCN ARQUITECTURA: LA RECTA I LA CORBA
24 BCN PAISATGE: FESOMIES URBANES
25 BCN INNOVACIÓ: DEU LLEGATS CREATIUS
VI. LA CIUTAT DELS NENS
26 DETECTIUS DEL TEMPS
27 VIATGE A L'ANY 1900
28 BARCELONA NOVA I VELLA
29 PER BARRIS I CARRERS
30 CASES I FAMÍLIES
6. Una infraestructura estàndard i homogènia
L'aposta per una plantejament renovable, que fins i tot mantenint el mateix projecte
expositiu permeti anar-hi incorporant novetats i millores, implica pensar tot l'espai
expositiu amb un equipament estàndard i isotròpic, de manera que, llevat potser dels
espais pensats sobretot per a uns pocs grans audiovisuals, tot l'espai tingui el mateix
equipament tècnic. En el ben que les sales de Llibreteria 2 són les que poden variar més
de museografies, i convé que tinguin un equipament quelcom més potent.
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En segon lloc, les peanyes amb objectes clau, l'ideal seria poder definir Barcelona en
cent objectes clau, a les quals van associats els 'missatges clau' de cada subàmbit.
En tercer lloc, un fris corregut, potser de tela i retroil·luminat, en què es va desgranant
el relat general i les postil·les breus que el complementen. Aquest fris ha de poder
també incorporar si s'escau objectes o pantalles.

7.9

LA PLANTA 3, ESPAIS D’ESTUDI I MIRADOR

Convenia poder estructura aquesta planta amb tres modalitats i ritmes d'utilització, de la
plaça del Rei cap al carrer de la Llibreteria, amb una complexitat d'usos que una nova
combinació de recorreguts i fluxos ha pogut resoldre satisfactòriament.
7.9.1

MIRADOR AMB VISTES

Aquest espai amb vistes més que suggerents sobre el seu entorn urbà, de la via
Laietana a la plaça del Rei i la Catedral, amb les galeries i la terrassa, i que així mateix
inclou l'office, connectat amb uns lavabos que es poden independitzar quan convingui,
ha de poder atendre quatre modalitats d'ús diferenciades:
a) Ús com a espai de visita dins del recorregut expositiu, amb accés per escala i
ascensor però limitat a les galeries costat Tapineria i plaça del Rei.

b) Ús intern del personal i col·laboradors, amb l'office com a espai quotidià, i ús també
pels usuaris del Centre de Recerca i Debat del Museu.

VISTA BIBLIOTECA AGUSTÍ DURAN I SANPERE
3. Sala “Florensa”

c) Ús de manera segregada per a actes i events fora d'hores, la qual cosa requeria poder
tancar els accessos tant a Biblioteca, arxiu i altres espais del CRED com a les oficines del
Museu, amb la possibilitat, certament important, d'utilitzar l'office i també la sala Carreras
Candi.
7.9.2

CENTRE DE RECERCA I DEBAT

Per tal de poder funcionar com a espai de trobada de recercadors, de consulta de llibres i
documents, de cursos i seminaris i d'altres actes, el CRED serà perfectament accessible
tant des de la Casa Padellàs com des dels ascensors del carrer Llibreteria 7.

Ubicada vora la biblioteca i amb la biblioteca d'Adolf Florensa disposada a les parets que
la delimiten, com a sala fonamentalment de seminaris de petit format i com a avantsala
de la molt més gran i polivalent sala Carreras Candi.
4. Sala “Carreras Candi”
Aquesta sala, magnífica amb els tancaments en vidre pels dos laterals, ha d'estar
vinculada de manera regular al funcionament del Centre de Recerca i Debat, però,
alhora, és també susceptible de molts altres usos, a condició de comptar amb un
mobiliari adaptable de forma fàcil.

1. Despatxos
El CRED comptarà amb espai de despatxos i també amb saletes de reunió en la zona de
contacte amb les oficines del Museu per la banda de direcció, trobant-se els despatxos de
l'àrea de Recerca vora els de Publicacions, Educació i altres terrenys vinculats a la
innovació en el Museu.
2. Biblioteca i arxiu “Duran i Sanpere”
El conjunt compta amb prestatgeries per a uns 1000 metres lineals de llibres i material
arxivístic, permet incorporar espais de consulta ocasional i espais de treball més recurrent
vora les obertures, i crea un entorn molt agradable per a les consultes tant dels fons
documentals com de la producció del Museu al llarg del temps, motiu pel qual haurà de
comptar amb taules amb pantalla i auriculars.

VISTA NOVA SALA “CARRERAS CANDI)

7.10 OFICINES: PLANTES 1, 4 I 5 ANNEX LLIBRETERIA
Tots els espais d'oficines s'han previst de la manera més modular possible, per tal de no
dificultar possibles canvis organitzatius i de distribució en el futur. I així mateix, com ja
s'ha indicat anteriorment, s'han previst alguns llocs més dels actualment necessaris, per
no entorpir possibles ampliacions del personal en el futur.
La planta primera (entresolat) es destina íntegra a oficines (posem per cas, àmbits
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d'Administració i Manteniment i de Projectes) i espais per als equips de les diferents
empreses que presten serveis al museu.
La cinquena pot acollir un altre departament, essent en aquest cas el més probable el de
Col·leccions, atès que en aquest planta es manté el petit laboratori de restauració
necessari per atendre les peces de les exposicions estables i temporals.
Entremig, i vora, precisament, dels despatxos i les sales del Centre de Recerca i
Debat i, per tant, de la zona de més presència pública, s'hi troben dues sèries de
despatxos que, d'entrada, sembla òptim destinar a aquells àmbits del Museu que tenen
més relació directa amb l'exterior: Programes Públics i direcció.
'ha afavorit que en cada àmbit gran de treball hi hagi tant zones de treball compartit com
despatxos amb capacitat per 1/2 persones com, també, sales de reunions repartides.
8

PROPOSTA D’ACTUACIÓ ARQUITECTÒNICA

La proposta d’actuació arquitectònica planteja una intervenció que es centra en els
següents punts:

8.1

REFORMA DE PLANTA BAIXA PER A LA CREACIÓ DEL NOU ESPAI ÀGORA
DEL MUSEU

La cobertura del pati fonamental des del punt de vista conceptual a l'hora
d'entrecreuar usos i circulacions. i de donar un ús més intensiu a l'espai, com a
ubicació també del Mur de les memòries. Així mateix, permet un ús intensiu de la darrera
planta, que sense la cúpula obligaria a alterar profundament l'edifici, atès que les baranes
no tenen l'alçada reglamentària. Es el punt de trobada del museu on conflueixen els
accessos a Espai Escola, Visita al subsòl dels romans , accés a l’espai Àgora i accés per
l’escala gòtica a les àrees expositives..
Situació del nou Auditori Capmany en les actuals dependències de les aules de planta
baixa. L’accés a l’auditori es produeix al final del recorregut expositiu, des de l’escala
gòtica del pati del rellotge. L’auditori disposa d’un vestíbul previ que es connecta amb el
vestíbul d’acollida de planta baixa, de manera que el recorregut retorna al visitant a l’espai
d’àgora, connectat amb la llibreria. Aquest vestíbul és també garant de la flexibilitat
requerida del auditori, ja que permet la seva compartimentació en dos aules amb
accessos independents. Es realitza un estintolament en el mur que separa els dos àmbits,
i es col·loca una nova escala-grada que genera una gran obertura en l’espai de l’àgora.
La segona intervenció estratègica en planta baixa consisteix en la creació del espai
MUHBA ESCOLA, associat a la entrada per Plaça del Rei. En haver re ubicat l’espai
d’auditori al nou auditori Capmany, les dos amplies sales situades en la cantonada de la
Plaça amb el carrer Veguer s’habiliten com a aules, mitjançant la col·locació d’unes
mampares de factura moderna que generen els espais Pi i Arimon i Sanpere i Miquel.
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Aquestes dos aules queden associades a un vestíbul, on també s’ubica una sala de
professors. Els actuals banys en l’espai de l’escala de Padellàs serviran al Museu
escola, mentre que una operació clau consisteix en la ampliació de la porta de connexió
entre aquesta zona i el pati del rellotge, amb una intervenció d’acupuntura que permet
ampliar aquesta porta, actualment estretíssima. Aquesta nova comunicació transversal
amb el pati referma la aposta estratègia de la proposta educativa de circulació lliure dels
alumnes pels espais del Museu.
Una altre intervenció estratègica es la col·locació d’uns banys en l’actual zona de
guixetes del vestíbul del museu, junt al pati d’instal·lacions de l’edifici de llibreteria, costat
tapineria. Aquests banys s’ubiquen en una zona central de la planta, i donen servei al
nivell àgora.
El centre de seguretat del CECOR es manté en la seva posició actual, de manera que es
minimitza qualsevol intervenció referent al cablejat dels sistemes de vigilància
Igualment, i amb una intervenció mínima, s’adequa l’espai contigu al nou auditori
Capmany com a zona de treball del departament de Regidoria.

8.2

HABILITACIÓ ÀMBIT EXPOSITIU

Tal com es descriu en el punt 5.7.1 de la present memòria, l’espai expositiu del Museu
s’amplia fins a assolir una extensió de 1.080 m2, abarcant les plantes 1 i 2 de la casa
Padellàs i 2 i 3 de l’edifici de llibreteria, en un conjunt espaial continu i a la vegada
versàtil, de manera que permet una flexibilitat de distribucions en el temps ideal per un
espai expositiu d’aquest caire.
A fi i efecte d’assolir aquest objectiu es plantegen les connexions necessàries entre els
dos edificis, així com la creació d’una nova escala entre les plantes 2 i 3 de llibreteria,
clau per aquesta flexibilitat d’ús:

8.3

INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN L'ÀMBIT DE LA MITGERA PADELLÀS /
LLIBRETERIA:

NIVELL 2 (P1 PADELLÀS / P2 LLIBRETERIA)
Creació de la connexió entre planta 1 de Padellàs i 2 de Llibreteria en la façana del
carrer del veguer, amb ubicació d’una nova escala que salvi el desnivell d’un metre entre
les dos plantes. Es realitza un estintolament amb pas de llum de 240 cms.
Reestructuració de la connexió existent entre planta 1 de Padellàs i 2 de Llibreteria en
costat Tapineria, per tal d’ampliar el pas existent, actualment molt angost, refent l’escala
que salva el desnivell d’un metre entre les dos plantes. A tal efecte es realitza un
estintolament amb pas de llum de 160 cms.

NIVELL 3 (P2 Padellàs / P3 Llibreteria)
Creació de la connexió entre planta 2 de Padellàs i 3 de Llibreteria en la façana del carrer
del veguer, amb ubicació d’una rampa que salvi el desnivell entre les dos plantes. Es
realitza un estintolament amb pas de llum de 240 cms.

Ubicació de departament de Programes Museu, Secretaria, CRED i Direcció en edifici
Llibreteria amb l'objecte de reubicar els departaments actualment situats en les plantes
de llibreteria objecte de reconversió en espai expositiu.

8.5

NOU ASCENSOR DE DOBLE EMBARCAMENT A 180º

Creació d’una nova connexió entre planta 2 de Padellàs i 3 de Llibreteria en costat
Tapineria, amb la col·locació d’una nova rampa que salvi el desnivell entre les dos
plantes. A tal efecte es realitza un estintolament amb pas de llum de 160 cm. En aquest
punt es desmunta la rampa existent, que actualment acorda les cotes de planta 2 de
Padellàs amb la cota més elevada de la sala sobre l’atri gòtic de planta primera, que en la
proposta de reforma es transforma en magatzem.

Substitució de l’actual ascensor per un ascensor adaptat de doble embarcament a 180º
que sol.lucioni l’accessibilitat a les diferents plantes. Aquesta operació és clau a l’hora de
permetre un recorregut expositiu còmode per a les persones amb mobilitat reduïda, unit
els diferents nivells dels àmbits expositius de Padellàs i Llibreteria.

NIVELL 4 (P3 Padellàs / P4 Llibreteria)

8.6

Creació de la connexió entre planta 3 de Padellàs i 4 de Llibreteria en la façana del carrer
del veguer, amb ubicació d’una rampa que salvi el desnivell entre les dos plantes. Es
realitza un estintolament amb pas de llum de 240 cm, que connecta la nova sala de
seminaris Florensa amb la sala d’espera del CRED / Direcció.

Enderroc del forjat del sostre de l’actual sala Carreras Candi per a col·locar una escala
de connexió entre plantes 2 i 3 de l’edifici de llibreteria, que asseguri la connexió i
flexibilitat d’ús dels nous espais expositius.

Forjat de l’actual doble espai de la galeria de Padellàs entre plantes P2/P3 per a la creació
de la nova biblioteca / arxiu Agustí Duran i Sanpere, que es situa a ambdós costats de la
mitgera entre Padellàs i Llibreteria. Els dos espais s’uneixen mitjançant un estintolament
de 390 cm de llum de pas i la col·locació de dos graons que salven el petit desnivell entre
les plantes dels dos edificis. Espai guanyat 80 m2
Creació d’una nova connexió entre planta 3 de Padellàs i 4 de Llibreteria en costat
Tapineria, amb la col·locació d’una nova rampa que salvi el desnivell entre les dos
plantes. A tal efecte es realitza un estintolament amb pas de llum de 160 cm.

8.7

CREACIÓ DE NOVA ESCALA D'UNIÓ ENTRE PLANTES 2 I 3 DE
LLIBRETERIA, EN ZONA EXPOSITIVA.

AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL DOBLE ESPAI ENTRE PLANTES 1 I 2 DE
PADELLÀS EN LA FAÇANA A PLAÇA DEL REI

Col·locació de mampares en planta 2 de padellàs, tancant el doble espai sobre planta 1,
per sol.lucionar la alta contaminació acústica existent entre els dos espais, tot i
mantenint la comunicació visual entre espais i la entrada de llum natural per la finestra
de la façana de plaça del rei.
9

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

REFORMA NIVELL 5 (PLANTA CINQUENA EDIFICI LLIBRETERIA)
Reubicació departament de Col·leccions i adequació laboratori en planta cinquena edifici
llibreteria, amb un condicionament relativament econòmic de la planta

8.4

REFORMA GENERAL NIVELL 4 (P3 PADELLÀS / P4 LLIBRETERIA)

Creació nova Sala Carreres Candi amb cobriment terrasses planta tercera Padellàs. Espai
guanyat: 70 m2.
Nou office personal i events en Sala Apel·les Mestres
Habilitació miradors Plaça del rei i Plaça Ramon Berenguer per a us públic.
Nova Sala Florensa en espai actual office.
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9.1

ENDERROCS I ESTINTOLAMENTS

En aquest capítol es consideren les obres d’enderroc d’envans, cels rasos, forjats,
arrencada de revestiments, desmuntatge i enderrocs d’escales i l’enderroc dels murs
afectats pels estintolaments, veure plànols serie 3
També inclou el desmuntatge de mobiliari, maquinaria i equips obsolets, Les maquines
d’aire condicionat es desconnectaran, desmuntaran i protegiran per re ubicar-les o
lliurar-les a la propietat per a posterior us.
Tots els estintolaments són amb doble pòrtic amb perfils d’acer HEB, encastats en cada
una de les cares del mur. El buidat per encastar el pòrtic s’executa amb una màquina
radial per tal d’obtenir un tall net en el mur de pedra. Els dintells del pòrtic estan units
amb perfils HEB de menor dimensió i ubicats sobre la seva ala inferior. L’espai lliure
entre els pòrtics es tanca amb xapa d’acer de 10 mm de gruix.

Un cop fet l’ataconat, amb morter sense retracció, es procedirà a l’enderroc del mur previ
el tallat del parament del mur amb maquina radial.

També s’ha previst canalitzar, amb canalons i baixants de coure, les teulades que
desguassen directament als patis. Inclou la bastida per efectuar els treballs en alçària.

En l’operació d’enderrocs cal tenir cura del control de la pols que provoca aquesta activitat
i també caldrà evitar l’acumulació de runa sobre els forjats.

9.5

Està inclòs el transport de la runa sobrant, prèvia classificació de materials, a l’abocador
autoritzat.

9.2

El present projecte no contempla la substitució ni intervenció en les fusteries exteriors
existents , tot i que a la Casa de Llibreteria les finestres no disposen de l’aillament
adequat ni de les necessitats de estanqueitat i seguretat derivades de l’aplicació del
CTE.

SANEJAMENT I FOSSAT ASCENSOR

Conté adaptació delnou fosat del nou ascensor i les rases per al clavegueram dels nous
lavabos de planta baixa i adaptacions escomeses d’aigua, electricitat i telefonia.
Està inclòs el transport de la runa i de les terres sobrants a l’abocador autoritzat.

9.3

TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES

ESTRUCTURA DE SOSTRES
Sostres nous amb biguetes metàl·liques i xapa col·laborant

En aquest cas se ha considerat la construcció d’un nou sostre de biguetes metàl·liques
amb xapa col·laborant per suportar una càrrega de 5 KN/m2.
Aquesta solució s’executarà en:
Les zones on han quedat nous forats, resultants del desmuntatge d’escales existents o
com a cobertura de nous espais.
On hi ha un desnivell considerable entre els paviments és a la zona de transició entre les
cases, aquí es fa també un nou sostre per evitar rampes.
.també s’ha previst l’arrencada de la franja del paviment i solera existent així com el
transport de la runa a l’abocador autoritzat.

Això ha de formar part d’un altre projecte conjuntament amb la restauració de façana i de
terrat.
No obstant es considera una partida al pressupost per a petites reparacions o repasos
necessàris fins que s’executi el projecte de restauració de façanes i usbstitució de
fusteries.

9.6

TANCAMENTS INTERIORS PRIMARIS

Tancament interiors a les sales d’exposició , a excepte dels existents, es realitzaran
amb tancaments autoportants de cartroguix de 13 cm amb doble placa, acabat pintat.
Les divisòries de diferents sector d’incendi, es faran amb els gruixos necessaris que
justifiquin la RF definida al projecte . S’ha considerat amb triple placa de pladur foc i
PROMAT als CR.
Les divisòries de les zones d’instal·lacions i serveis, amb tabicó ceràmic de 10 cm
revestit amb ceràmica tipus gres porcelànic.
Els doblats de murs a interiors per a ocultar les instal·lacions i equips d’aire
condicionat es realitzaran amb envà autoportant de mínim 2 plaques de 13 mm separat
25 cm dels murs originals fins a una alçada mitjana de 3 m, depenent de les sales.
Disposaran d’una reixa continua superior , horitzontal i una d’inferior també continua, pel
retorn.,
Els retorns de murs aniran acabats segons el croquis del PB.

9.4

COBERTA DE TEULA I CANALONS
9.7

En aquest capítol s’ha contemplat la formació de nou de la coberta de la sala Carreras
Candi considerant el desmuntatge , substitució dels cabirons per plaques de panell
sandvitx tipos TERMOCHIP amb acabat inferior de fusta xapada i superiorment amb
rastrells per a rebre planche de 3 cm de morter per a rebre posteriorment les teules
recuperades o noves veure plànol 6.5

FUSTERIES INTERIORS I PORTES RF

Totes les fusteries interiors dels espais públics de circulació s’han previs de vidre
trempat, amb retorn automàtic hidràulic i fusteria de perfils calibrats pintats al foc,
col·locats engaltats sobre els murs originals.
Les fusteries fixes de tancament interior, també sobre fusteria d’acer calibrat i vidre de
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seguretat.

verificació estructural. vidre exterior trempat, vidre interior laminat, Al P EXE cal definir
prestacions vidre:

Les fusteries dels serveis i les seves divisòries seran de tauler de panells fenòlics amb
farratges d’acer inoxidable.La resta de portes funcionals de les zones interiors seran de
block amb doble galze i panys mestrejats acabats exteriors amb folrat de panell fenòlic.

Nivell d’aïllament tèrmic definir PER CALCUL PRESTACIONS EL TIPUS DE CAPA
SELECTIVA

Les portes RF seran homologades segons les indicacions de projecte, i aniran pintades
per la part interior.

Nivell de protecció solar definir PER CALCUL PRESTACIONS EL TIPUS DE CAPA
SELECTIVA

9.8

Permetrà determinar el tipus
Transparència/Protecció solar

NOVES ESCALES

L’escala de comunicació de P2 i P3 de llibreteria serà d’estructura de brancals
metàl·lica amb perfils UPN recolzada a murs existents amb platines fixades a murs amb
rodons d’inox M-16 collats amb resines. La llosa de forjat col·laborant embeguda a les
UPN, protegida inferiorment al foc mitjançant projectat. graonat d’obra, i acabat del graó
amb estesa i alçària de pedra calcària nacional de 3 i 2 cm respectivament .
La barana estarà conformada per planxa metàl·lica de 8 mm de gruix, acabada
superiorment amb un passamà d’inox de 4 cm. A l’ull d’escala,
La llosa s’acaba inferiorment amb un aplacat de Pladur o placa de cartró guix per pintar,
prèvia col·locació del material per assolir el RF normatiu.
La barana central serà de vidre trempat de 10 mm sobre estructura i separadors d'acer
inoxidable. Les baranes laterals a mur i tancament de vidre amb platina d’acer inox,
calibrada.

9.9

COBRICIONS PATI I LLUERNARIS

El nou lluernàri del pati de l’edifici Padellàs es realitzarà amb estructura metàl·lica
lleugera, Lluernàri rectangular d’uns 10x9m amb arestes no paral•leles que cobreix el pati
interior de la Casa Padellàs. El lluernàri segueix forma de volta amb geometria de doble
curvatura.
L’acabat de l’estructura d’acer ha de tenir una durabilitat alta (més de 15 anys amb
manteniment) en un nivell de corrosivitat atmosfèrica C4 segons ISO 12944.

de

capa

selectiva

a

decidir

y

la

relació

Cal Sol·licitar segells de qualitat i garanties de la composició de vidre
L’aigua es recollirà per una canal perimetral interior formada per un panell d’acer
inoxidable de 1,2 mm / intercalari aïllant de poliestirè i xapa exterior de coure, a fi d’evitar
condensacions. Aquesta canal estarà connexionada als desaigües generals de l’edifici,
amb baixants per Padellàs fins al clavegueró existent connexionat al carrer Veguer , i
pel pati mitjer amb Llibreteria , amb baixant suspès provisional sota el forjat de la nova
Biblioteca, connectada als desaigües de l’edifici.
L’estructura metàl·lica i els tancaments s’han de dimensionar segons CTE i Eurocodi
amb les càrregues previstes per a coberta lleugera sense forjat accessible solament per
a conservació.
La verificació estructural ha de tenir en compte el pes propi del lluernari, les càrregues
d’explotació, càrregues de vent, càrregues de neu (amb especial atenció a descàrregues
de neu provinents de les cobertes adjacents) i càrregues tèrmiques. Aquests vidres
estaran calculats per a suportar el pes del una persona de manteniment... Disposarà
d’un sistema d’exutoris per millorar el control climàtic de l’edifici, i permetre la sortida de
fums en cas d’incendi.
Incorporarà il·luminació i sistema de control solar mitjançant sensors, i sistema
d'obertura d'exutoris per ventilació interior, a la fi de tenir òptimes condicions de confort i
evitar efecte hivernacle. Disposarà de sensors exteriors de temperatura, humitat i pluja.
Aquests sensors comandaran l'obertura i tancament dels exutoris amb un software
compatible amb el sistema de prevenció d'incendis de l'edifici.
Veure plànol 6.1.1

L’estructura es recolza en les parets existents de l’edifici existent mitjançant cargols
d’ancoratge químics d’injecció.
9.10 PAVIMENTS A RESTAURAR
L’estructura suporta els vidres aïllants composat per vidre simple exterior trempat amb
capa de protecció solar, cambra d’aire i vidre laminat interior recuit o termoendurit GRUIX
DE VIDRE segons càlcul. Tots els vidres amb cantells polits i puntes matades. El vidre
interior es lamina amb intercalari de PVB incolor de gruix 1.52mm a confirmar amb
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Corresponen bàsicament al paviments de la planta baixa. Son bàsicament de tres tipus :
Llosa de Pedra de Montjuïc i llambordes a l’exterior i peça ceràmica de 18 x 18 d’aspecte
rústic i esmaltat vidriat per la part superior als àmbits interiors.

Hi ha dos tipus de paviments que cal fer una lleugera restauració: els de pedra de
Montjuïc, ubicats principalment al pati principal i els de ceràmica que estan repartits per
les diferents sales de la planta baixa, veure plànols 4.1.1 a 4.1.3.
S’ha considerat una neteja, i rejuntat general i substitucions de peces malmeses, en
zones d’intervenció estructural o rases, i el seu acord amb els nous paviments

9.11 PAVIMENTS NOUS
S’han previst quatre tipus de paviments, tal com figura en els plànols 4.1.1 a 4.1.3:
Paviment de pedra calcària nacional de 1ª qualitat de 4 cm de gruix i
especejament a trencajunts en les dependencies de la planta baixa i en tots els passos
entre sales que s’han creat amb els estintolaments. En la resta de plantes és de 3 cm
excepte el els passos de murs estintolats que torna a ésser de 4 cm. Les sales on va
aquest tipus de paviment són la recepció, noves escales, nous vestíbuls i els punts de
trobada i distribució dels visitants
Paviment de gres porcel·lànic extruït de 1ª qualitat de format gran 60x30 cm en
la zona de lavabos, serveis àmbits de neteja i instal·lacions tant en paviment com en les
parets.
Paviment de tova ceràmica 18x18 cm vidriada per la cara vista idèntica a
l’existent en determinades sales de la planta baixa per tal de donar continuïtat a les
existents amb aquest tipus de paviment.
Paviment de parquet flotant de taules massís de 18 mm, previ anivellament de
la solera, col·locació adherida, rebaix, i envernissat, segons especificacions del fabricant
.Aquest tipus de paviment està previst en totes les sales noves i biblioteca de p4 Padellàs

instal·lacions. Inclou: segelladora i dues mans de pintura de color.
La resta de paraments verticals es fa un repàs general, decapant-los i massillantlos i finalment dues mans de pintura de color.
En els brancals de pedra que hi ha en els passos de les portes s’ha previst fer
petites restauracions i netejar-los.
En les voltes de maó de pla vist tan sols es contempla un repàs general i la seva
neteja. Inclou la bastida.
En el sostre amb voltes de maó de pla enguixades es fa un repàs general
(massillant i passant el paper de vidre) i acabat amb dues mans de pintura de color.
Inclou la bastida i la protecció de les fusteries i elements susceptibles d’esquitxar.
Cel ras és acústic amb plaques de guix laminat amb perforacions i llana de roca
per sobre. Inclou: segelladora i dues mans de pintura de color, l’estructura auxiliar de
muntatge i la bastida.
Els nous cel rasos de l’àmbit expositiu Llibreteria son de cartro guix , amb cornisa
perimetral les 7 cm de gruix de secció variable, i no arriben al perímetre deixant una
separació de 40 cm, per tal de permetre el pas d’instal·lacions (ventilació, acústiques,
il·luminació, etc.) que caldrà definir en projecte executiu. Veure detalls planols 4.2.3
Els sostres enteixinats contemporanis es desmunten amb molta cura, es guarden i
protegeixen de la pols i cops, i posteriorment, desprès de fer la protecció al foc del forjat,
es tornen a muntar. Inclou els repassos, la neteja, i el seu ignifugat amb vernissos
específics. La protecció al foc dels forjats citats es comptabilitza en un altre capítol.

9.13 PROTECCIÓ AL FOC DELS SOSTRES
9.12 REVESTIMENTS CELS RASOS, ARTESONATS I ACABATS
En aquest capítol s’engloba gairebé tots els acabats de paraments verticals i sostres,
veure plànols 4.2.1 a 4.2.6
En revestiments s’ha comptabilitzat els doblats de murs fins a 3 m d’alçada que
s’executen a tot el llarg de certes parets per ubicar les instal·lacions de: conductes
elèctrics, canonades i màquines d’aire condicionat amb les seves reixes o difusors,
aparells i conductes amb les seves reixes de ventilació, quadres de comandaments, etc.
Aquest revestiments són autoportants, no toquen al paviment ni al sostre, excepte en
alguns punts, estan formats per una estructura de perfils galvanitzats i envans de plaques
de guix laminat de 15 mm de gruix i hidròfug. Acabats, tant per la cara superior com
inferior, amb reixetes de ventilació on calgui i amb el mateix material en la resta. La
separació vers el mur, que el sosté, és variable en funció de les necessitats de les
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Tots els sostres de llibreteria s’han previst protegir-los mitjançant un projectat de morter
de ciment i perlita amb vermiculita ignífug per a una R120. Inclou la protecció dels
paraments i paviment de les possibles esquitxades del projectat. Els sostres de Padellàs
, com ja s’ha comentat caldra verificar per una entitat de control, que les proteccions al
foc existents compleixen els requeriments de la llicencia ambiental i PCI

9.14 EQUIPAMENT DELS SERVEIS PB I P2
L’equipament dels serveis de ús públic de planta Baixa i els d’us intern de planta segona,
disposaran de tots els accessoris per el seu funcionament, i els serveis adaptats
acompliran la normativa d’accessibilitat i el Codi d’accessibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

En concret disposaran de miralls a tota la llargada de la pica dins a 2 m d’alçada, aigua
calenta i freda amb auto barrejadora temporitzada i eixugamans elèctric.
10 MEMÒRIA D’ESTRUCTURA
Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les característiques de
l’edifici.

Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent
del temps, poden afectar a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa,
comprovant el seu comportament enfront d’accions físiques o químiques que poden
conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que poden conduir a
mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits
de fonaments relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu que hi hagi
una concordança amb el període de servei de la construcció.

MD3. Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les característiques
de l’edifici.

Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08 i la EAE, segueix en vigor fins a la
seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del
formigó. En casos de incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.

10.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL.

Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les
accions i els mètodes de càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a
model el que estipula el CTE.

Sustentació de l’edifici: característiques del terreny.
Les actuacions que s’han de dur a terme als edificis no comporten intervenció sobre la
fonamentació ja que no representen una modificació substancial del pes total dels edificis.
Bases de càlcul
Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han
seguit les indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei
que defineix el Codi Tècnic de l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural.
També s’ha tingut en compte les exigències de la EHE-08 instrucció del formigó, ja que
actua en convivència amb el CTE, així com la EAE , “ Instrucción de Acero estructural”.
A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha
considerat en el càlcul de l’edifici objecte de la memòria.
Anàlisis estructural
La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat
que resultin determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models
adequats, realitzar l’anàlisi estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.
A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la
capacitat portant o a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les
situacions de dimensionat engloben totes les condicions i circumstàncies previsibles
durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les combinacions d’accions
necessàries per cada condició.
Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús),
transitòries (condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions
excepcionals com les accions accidentals).
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Els Estats Límits (ELU, ELS)
S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es
considera que l’edifici no compleix els requisits estructurals per els quals ha estat
concebut.
Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les
persones, ja que poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.
Com estats límits últims s’han de considerar els deguts a :
Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent.
Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o alguna de les seves parts en un
mecanisme, trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements
estructurals incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els
deguts a:
Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament,
lliscament o bolc.
Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació.
Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural.
Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del
terreny sotmès a càrregues variables repetides.

Els estats límits de servei (ELS) són els que, de ser superats, afecten el confort i el
benestar dels usuaris o terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la
imatge de la construcció. Aquests estats poden ser reversibles o irreversibles, en funció

a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com admissibles, un cop
desaparegudes les accions que els han produït.
Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a :
Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament
d’equips i instal·lacions.
Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.
Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la
funcionalitat.

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els
estats límits de servei deguts a:
Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals a
la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el
confort o el funcionament.
Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura.

Classificació de les accions.

valor nominal que s’assimila al de càlcul.
La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de
valor no constant (G*), que són aquelles que actuen constantment però el valor de les
quals no és constant. Dins d’aquest grup s’inclouen les accions amb valor que varia al
llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les accions reològiques. Les
accions referents al pretesat (P) s’inclouen dins d’aquest grup.
Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents,
aplicant el valor límit superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha
considerat en el càlcul.
Mètodes per l’anàlisi estructural.
L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una
previsió suficientment precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte
totes les variables significatives i que reflecteixen adequadament els estats límits a
considerar.
Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents
parts de l’edifici, o alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o
efectes. S’utilitzen models específics per zones singulars de l’estructura on no siguin
aplicables les hipòtesis clàssiques.

Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:
Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb
posició constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com
les accions reològiques però amb una variació menyspreable.

Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici
projectat, buscant la màxima similitud entre ells.
En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions
dinàmiques sobre els elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa,
resistència, etc. El model té en compte també la interacció de la fonamentació amb
l’estructura en el cas de ser significativa .

Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les
degudes per l’ús o les accions climàtiques.
Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de
gran importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.

Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i
els models definits en el capítol V d’anàlisi estructural de la EHE-08.

Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions
permanents o variables, en funció de la seva variabilitat.

Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims

Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions
permanents s’adopta normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui
ocasionar una resposta estructural significativa. Les accions variables, es determinen per
un valor amb probabilitat de no ser superat durant un període de referència específic. En
el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat corresponent a
l’estudi d’un període de retorn de 50 anys. Les accions accidentals es representen amb un
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Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural,
s’utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus valors
característics, multiplicant o dividint per els corresponents coeficients parcials per les
accions i la resistència, respectivament.
Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix,
per totes les situacions de dimensionat, es compleix la següent condició:



Ed,dst ≤ Ed, stb

j 1

Gk, j + P + Ad + 

2, i x

Qk, i

i 1

On
Ed,dst : valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores
Ed, stb : valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores
Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element
estructural, secció o unió entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen :
Ed ≤ Rd
On

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de
forma lineal, per la determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es
realitza un anàlisi no lineal, considerant que:
Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients
parcials s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.
Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients
parcials s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu
de les mateixes.
El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de
que, en un determinat període, actuï simultàniament amb un altre acció variable,
estadísticament independent. En el DB-SE que s’utilitza per la formulació de càlcul
aquest valor es defineix com a Ψo.

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions.
Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent.
La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir
de l’expressió:

  G, j

x Gk, j +  p x P + 

Q,1 x

Qk,1 +

  Q, i x

ψ0, i x Qk, i

És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el
pretesat en cas d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera
successiva en els diferents anàlisis.
La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a
la formulació següent:

j 1

Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui
superat durant el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2

i 1

j 1

  G, j

El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de
manera que sigui superat durant un 1% del temps de referència.

x Gk, j +  p x P + Ad + 

Q,1 x

ψ1, 1 x Qk,1 +

  Q, i x

ψ2, i x Qk, i

i 1

És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció
accidental , Ad, i les accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi
permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes en les diferents hipòtesis de càlcul.
En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat (  G,  p,  Q )s’apliquen amb
valor 0 si el seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.

Pel que fa a la Instrucció EHE-08 les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que
fa a la formulació, definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions
permanents de valor variable (Q*). Són variables els coeficients de majoració de les
accions (  ).
Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei
Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el
desgast, s’aplica la corresponent de les següents combinacions d’accions. En termes
generals per el càlcul de les deformacions, la normativa permet no aplicar coeficients de
majoració (  )a les càrregues permanents i aplicar coeficients de simultaneïtat a les
variables.
En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar
irreversibles, la combinació d’accions es realitza seguint la següent expressió:


j 1

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen
amb un valor casi permanent, segons l’expressió:
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Gk, j + P + Qk,1 +



ψ0, i x Qk, i

i 1

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en
la seva totalitat, i la resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat

corresponent, modificant la variable no afectada per els coeficients parcials en cada
hipòtesi.
En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la
formulació per realitzar la combinació d’accions ha estat la següent:



Gk, j + P + ψ1, 1 x Qk,1 +



ACCIONS A LA EDIFICACIÓ
ψ2, i x Qk, i

i 1

j 1

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb
la següent expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de
quasi permanència.



Gk, j + P +

j 1



En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es
presenta, s’ha tingut en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del
Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció EHE-08, el CTE-SE-C de fonaments, així com
la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente".
Accions permanents

ψ2, i x Qk, i

i 1

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa
exposada anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents,
tots a 1 menys els aplicats al pretesat i posttesat que es defineixen al la taula 12.2 de
l’Article 12.

Pesos propis de sostres
A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el
projecte que ens ocupa, que actuen com a càrregues permanents en el càlcul de
l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i s’extreuen de ponderar la proporció
ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els sostres del
projecte.

Deformacions.
Forjats Existents
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent
taula, les limitacions de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)

Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta,
prenent com a llum el doble de la distància entre ells. En general es realitza aquesta
comprovació pels dos sentits ortogonals de la planta.
En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més
opcions de ser malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures
constructives específiques.
Desplaçaments horitzontals.
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula
següent:
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Forjats Nous

Càrregues permanents
Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma
continuada durant la vida útil de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es
poden aplicar com a càrregues superficials, lineals o puntuals.
Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents
i tractaments de les cobertes i els cels rasos.
Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes
de balcons o escales.
Sobrecàrregues de neu
Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària
molt específica o elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt
del mateix.

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de
precipitació, la geometria de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis
tèrmics dels paràmetres exteriors.
La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i
aplicar-la com una sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i
la forma poden afavorir o no, l’acumulació de la neu.
La norma permet, en edificis de sostres amb coberta plana, situats en altituds inferiors a
1.000m, considerar una sobrecàrrega de neu uniformement distribuïda de 1,00kN/m2,
que és el valor de càlcul que s’ha pres en aquest projecte.

Accions variables
Sobrecàrregues d’ús
Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció
de l’ús al qual es destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen
a una càrrega superficial distribuïda uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es
destini cada zona, el valor característic s’extreu de la taula 3.1 del CTE-SE-AE.
Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, magatzems
o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de
l’edifici.
A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest
projecte:

Accions del vent
Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es
considera que aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que
forma un angle de ±10° respecte a l’horitzontal.
La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot
desplaçar-se i topar contra un element resistent, segons les consideracions de l’article
3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de l’Edificació).
L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2,
3.3.3,3.3.4 i 3.3.5 de l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic,
tant en construccions tancades com obertes, i a la influència de l’esveltesa dels
elements.
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L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat,
o pressió estàtica, qe pot expressar-se com:
qe = qb · Ce · Cp
En el cas particular que es discuteix, no s’ha tingut en consideració aquest tipus d’acció
pel fet de tractar-se d’actuacions a l’interior dels edificis que no afecten a l’estabilitat
general de l’edifici.
Accions tèrmiques
No s’han considerat, l’edifici en planta no supera els 40m d’estructura continua.
Accidentals
Accions de sísmiques
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent:
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real
Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre”.
Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens
ocupa, la Norma estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a:

Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.)
Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.)
Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.)
Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.)
Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.)

Classificació de la construcció (article 1.2.2)
Edifici d’importància NORMAL.
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Acceleració sísmica (article 2.2) Ac = S · ρ · ab El criteri d’aplicació de la norma (art
1.2.3) és:

En el nostre cas tenim:

Per tant l’acceleració de càlcul serà:

Ac = S · ρ · a b =

0.045 g

Com que ab < 0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma
NCSE-02 no és aplicable.
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MD Descripció dels sistemes que composen l’edifici.
10.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.
10.2.1

GENERALITATS

Tot i aquestes cales, a hores d’ara encara falta obtenir informació sobre alguns
elements, sobre tot pel que fa referència a la capacitat resistent d’alguns elements. Per
aquesta raó es recomana fer assaigs i proves de càrrega en determinades zones de
l’edifici del carrer Llibreteria en fase del projecte executiu. En la documentació adjunta
apareix reflectida la posició on es recomana fer la prova de càrrega.
Les actuacions previstes en el present projecte consisteixen en la modificació puntual de
l’actual estructura per tal de poder-la adaptar al nou programa de necessitats. Per
aquesta raó no es preveu l’actuació sobre els elements de fonamentació ni sobre
l’estructura d’estintolament del sostre de la planta soterrani. Cal recordar que ambdós
edificis estan situats sobre les excavacions de l’antiga ciutat romana, i que aquestes son
visitables gràcies a un recorregut organitzat pel propi Museu des de on es dona accés a
aquesta planta soterrada.
Tampoc està prevista cap tipus d’actuació sobre les diverses edificacions veïnes degut a
la magnitud de les intervencions proposades.
Com a feines prèvies per a la realització de les obres de reforma, caldrà retirar tots
aquells revestiments i instal·lacions que puguin interferir a l’hora de realitzar les tasques
de reforç i consolidació.
No es descarta que calgui prendre mesures de protecció d’aquells elements singulars
propers a les zones sobre les quals s’intervé.

10.2.2

PREEXISTÈNCIES, FEINES PRÈVIES, EDIFICACIONS VEÏNES.
10.2.3

El projecte que la present memòria documenta consisteix en la reforma dels actuals
instal·lacions que conformen el Museu d’Història de Barcelona.
Les instal·lacions principals estan organitzades en dos edificis de naturalesa molt diversa.
La Casa Padellàs, construcció que originàriament estava construïda a tocar de la Via
Laietana que , amb l’obertura d’aquest carrer, va ser traslladada a l’actual emplaçament.
Actualment aquest edifici dona façana a la plaça del Rei i al carrer del Veguer, i té coma a
mitgera l’altre edifici del complex. Aquest edifici va patir unes obres de reforma entre els
anys 2002 i 2004 que el van conferir l’organització actual.
Edifici Llibreteria, construcció que dona façana a aquest carrer i al carrer del Veguer.
Aquest edifici va ser reformat íntegrament, mitjançant diversos projectes de reforma
desenvolupats en el decurs dels anys 80 i 90 del segle passat.
Per a la redacció del present projecte bàsic s’han realitzat una sèrie de cales en diferents
elements estructurals per tal de poder determinar les seves característiques resistents ja
que existeix una manca considerable d’informació sobre les fases de reforma realitzades
en ambdues construccions. Tota aquesta informació ha quedat recollida en un plànol
adjunt.
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA EXISTENT.

Les especials característiques dels dos edificis i les posteriors obres de reforma
realitzades fan que ambdós edificis disposin d’una estructura peculiar que respon a les
necessitats dels diversos moments en els quals es va intervenir.
Tot seguit s’especifiquen algunes de les dades mes característiques de l’estructura de
cadascuna de les construccions, deixant al marge, tal i com s’ha comentat anteriorment,
tot allò que faci referència a la fonamentació i al sostre de la planta soterrani.
Casa Padellàs.
En el moment en el qual es va procedir al trasllat de la casa Padellàs des de
l’emplaçament original proper a l’actual Via Laietana fina a l’emplaçament en el qual es
troba avui dia, es va realitzar un canvi en les tipologies estructurals dels forjats.
a nova construcció va substituir les biguetes de fusta originals per biguetes metàl·liques
revestides de fusta. Les mides de les biguetes varien en funció de la llum i de la càrrega
que havia de suportar, però totes elles eren d’ala estreta, les més habituals en el
moment de la reconstrucció.

Aquestes biguetes suportaven, o bé, una solera de doble capa de maó de pla en aquelles
zones on les biguetes anaven revestides, o bé, un revoltó de doble capa de rajola
ceràmica, en aquelles zones on el forjat quedava a la vista.

Una altra actuació important va ser l construcció del nou nucli de comunicacions vertical
formada per una escala construïda amb una llosa massissa de formigó armat, i dos
ascensors.

En el moment de la reconstrucció, l’edifici va ser coronat per una galeria que envolta la
totalitat del pati central que es va cobrir amb bigues i cabirons de fusta. Aquesta galeria no
existia en la construcció original.

En tots els casos els forjats s’aguantaven en murs de càrrega. Els de façana eren els
mateixos murs de la construcció original, mentre que els murs centrals van ser modificats
o reforçats, els que suporten la llosa d’escala van passar a ser de formigó, mentre que la
resta se li va aplicar un projectat de formigó en aquells punts on calia millorar la capacitat
resistent.

En tots els casos, els forjats estan recolzats sobre murs de càrrega de fàbrica de maó
ceràmic de maó massís revestit de pedra a les façanes. Puntualment, els murs de càrrega
van ser substituïts per bigues a base de perfils metàl.lics de gran dimensió.
A les obres dutes a terme entre els anys 2002 i 2004, es van condicionar i reforçar els
sostres per tal de poder garantir una sobrecàrrega d’ús de 5.00 kN/m 2, valor que garantia
el correcte funcionament de l’edifici com una instal·lació museística.

En determinats llocs els murs es substitueixen per bigues de formigó armat, com en el
cas del sostre de la darrera planta que ha d’aguantar l façana de l’àtic que està retirada
respecte l’alineació de la façana principal. O bé, per bigues metàl·liques embegudes en
el gruix del forjat.
10.2.4

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA.

El procediment de reforç dels forjats variava en funció de l’alçada lliure de la planta i de
les xarxes d’instal·lacions que avien de circular.
En aquestes mateixes obres, es van realitzar estintolaments en murs de càrrega per tal de
millorar el flux de les circulacions de personal interna de l’edifici. També es va instal·lar un
ascensor.

Com s’ha comentat anteriorment, les actuacions previstes afecten de manera molt
puntual a l’estructura actual. Bàsicament consisteix en l’obertura de forats en sostres pel
pas d’instal·lacions o d’escales. Tapiat de forats existents per millorar les circulacions, o
l’obertura de passos de porta en murs de càrrega.

Edifici Llibreteria
D’aquest edifici, es té constància que en les dècades dels 80 i 90 del segle passat es van
dur a terme unes obres de reforma integral que van afectar de ple a l’estructura i que van
transformar l’edifici original (del qual no es disposa d’informació respecte a les tipologies
estructurals amb les quals va ser construït) en les actuals instal·lacions.
De tots els projectes realitzats, només en uns pocs apareix informació referent a
l’estructura, es per aquesta raó que s’ha plantejat un pla de cales per tal de poder obtenir
mes dades.
De la documentació consultada s’ha pogut confirmar que el sostre de planta baixa i de
planta primera va ser dissenyat amb un forjat unidireccional de biguetes de formigó armat
d 30 cm. de cantell total dimensionat per aguantar una càrrega total de 7.00 kN/m 2. En
aquest projecte s’especificava que aquestes dos plantes havien d’allotjar el museu de
numismàtica.
A les cales realitzades s’ha pogut confirmar que els forjats de les plantes superiors tenen
un cantell de 25 cm, per la qual cosa, es de suposar que la seva capacitat resistent podia
ser inferior.

Per tal de minimitzar la repercussió sobre la fonamentació i sobre les bigues
d’estintolament del sostre de la planta soterrani, totes les actuacions que s’han de
realitzar estan plantejades de manera que es acin servir tipologies constructives
lleugeres, amb poca afectació sobre el pes total de l’edifici.
Així doncs, la tipologia proposada pels nou forjats serà amb forjats de xapa col·laborant
amb una capa de compressió de formigó armat, aguantat sobre perfils metàl.lics.
La realització dels passos de portes també es plantegen amb perfils metàl·lics, mentre
que el procés d’execució pot variar en funció de la llum del nou forat, io de la càrrega
que han de suportar.
No es descarta la necessitat de reforçar alguns dels forjats existents en funció de si es
requereix una millora de la capacitat de càrrega actual. El procediment de reforç variarà
segons sigui el material i el grau de reforç necessari.
Aquestes darreres decisions estan condicionades als resultats dels assaigs que es
proposen fer en fase de projecte executiu.
Una altra de les actuacions important, consisteix en la construcció d’una escala nova a
tocar de la paret mitgera entre ambdós edificis. Aquesta escala millorarà les circulacions
de la zona del museu. Està plantejada amb perfils metàl.lics i graons de xapa.
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A la coberta de la casa Padellàs està prevista la substitució de l’acabat d’un dels trams.
per col·locar un panel sandvitx sobre l’estructura actual de fusta. La resta de coberta
romandrà igual.

Coeficients de simultaneïtat de les accions

L’actuació que tindrà un impacte més important ha de ser la construcció d’un lluernari
sobre el pati central de la casa Padellàs. Aquest lluernari es planteja amb perfils metàl.lics
que generaran una superfície de doble curvatura que anirà recolzada perimetralment
sobre el mur de la façana interior del pati.
Es proposa una estructura, el més lleugera possible, per tal que sigui fàcilment
desmuntable, en un futur.
Altres actuacions sobre l’estructura consistirà en millorar la resposta davant l’acció del foc
en aquells casos on no existeixi mesures de protecció.
Materials emprats
Formigó:
Es preveu la utilització de formigó HA-25/B/20/IIa
Acer:
Barres corrugades: B-500-S
Acer:
Perfils laminat: S-275-JR
Coeficients de seguretat dels materials.
Formigó: 1,50
Acer de barres corrugades: 1,15
Acer de perfils laminats: 1,10
Coeficients de seguretat de les accions

10.3 NORMATIVA
EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural".
EAE , “ Instrucción de Acero estructural”
CTE- Código técnico de la Edificación
DB-SE-AE Acciones en la edificación
DB-SE-A
Acero
DB-SE-F
Fábrica
DB-SE-M
Madera
DB-SI
Seguridad en caso de incendios
NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.

30

Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEI “Instal·lacions d’Electricitat: Enllumenat
interior”, del 1975.
11 MEMORIA D’INSTAL·LACIONS

Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEP “Instal·lacions d’Electricitat: Posada a terra”,
del 1973.

11.1 OBJECTE
L’objecte del present projecte bàsic és la descripció de les instal·lacions que es
proposaran per a la remodelació dels edificis que es destinaran a “MUHBA Casa de la
Història” del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Es descriuran les instal·lacions de
fontaneria, climatització, ventilació, protecció contra incendis, sanejament, electricitat,
seguretat i senyals febles d’una edificació destinada a museu.

11.2 ANTECEDENTS
EL MUHBA consta de diferents edificis repartits per la ciutat, i amb el present projecte de
remodelació, es pretén la connexió de dos d’ells per compartir certs espais i serveis
interns, així com altres aspectes arquitectònics.
Concretament es pretén unificar la “Casa Padellàs” actualment dedicada pràcticament al
complet per exposició i la ”Casa Llibreteria” destinada a administració i serveis perifèrics.
Aprofitant aquesta intervenció, es planteja el repte de modernitzar les principals
instal·lacions d’ambdós edificis, així com simplificar i/o evitar duplicitats entre aquestes.
12 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
12.1 NORMATIVA
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:

12.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació compren el subministrament d’energia elèctrica a baixa tensió pels
aparells d’enllumenat, climatització, serveis i preses de corrent del museu.
Ambdós edificis actualment disposen d’escomeses normals d’alimentació elèctrica
directes des de ET, i a més l’edifici “Llibreteria” disposa d’escomesa complementaria
amb subministrament independent. Els equips de mesura es troben a la sala de quadres
elèctrics a planta baixa. Dels equips de protecció i mesura de cadascun dels dos edificis,
s’alimenten els quadres generals de distribució i subquadres. Aquests es miraran
d’aprofitar al màxim donada la dificultat per realitzar nova estesa de canalitzacions i/o
cablejat per les característiques de l’edifici.
La instal·lació s’inicia a la ET (Estació Transformadora) des de on s’alimenten cadascun
dels equips de protecció i mesura, a través de les Línies Generals d’Alimentació, les
quals acompliran amb totes les condicions especificades per la normativa vigent.
No es preveu modificar l’arquitectura de quadres i sub-quadres de l’edifici, així com els
principals recorreguts i canalitzacions, ja que la incidència de l’actuació ha de ser mínima
i les dificultats per discórrer per l’edifici són molt altes. Per altra banda, la principal
modificació que patirà l’edifici, en quant a consum elèctric, serà l’ampliació de la potència
de climatització (veure capítol específic), el canvi de totes les llumeneres a tecnologia
LED i la desaparició de dues plantes d’oficines a l’edifici Llibreteria per canvi d’us a
Museu. Per tant, s’estima que l’increment degut al primer punt, quedarà compensat amb
l’estalvi en els altres dos.

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries:
Decret 842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 18 de setembre de 2002.
Normes UNE d’obligat compliment publicades pel “Instituto de Racionalización y
Normalización”.
Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic HE-3 “Eficiència energètica de les
instal·lacions d’il·luminació” (Real decret 314/2006, de 17 de març) i les seves
modificacions.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEB “Instal·lacions d’Electricitat: Baixa tensió”, del
1974.
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12.2.1

CÀRREGUES

SUBMINISTRE NORMAL
Els receptors elèctrics del local son bàsicament els següents:
Il·luminació:
Aparells d’il·luminació de les zones d’exposició, administració i docents.

Enllumenat d’emergència i senyalització.

Tensió.

Enllumenat de façanes i patis.

La suma de totes les potències simultànies serà la potència màxima que caldrà preveure
per l’edifici. La potència a contractar serà la corresponent al mòdul de contractació
immediatament superior al de la potència simultània calculada.

Aparells:
Ordinadors, impressores, Racks informàtics.
Màquines de climatització, calefacció i ventilació.
Centrals de telèfon, megafonia, detecció d’incendis i xarxes informàtiques.
Preses:
Es dóna servei a les presses de corrent ubicades als diferents recintes amb
subministrament 230V I+N.

SUBMINISTRE DE SOCORS
Es revisarà i modificarà si cal, el quadre general de socors per als serveis bàsics:
enllumenat, les sales de racks, serveis bàsics de seguretat i incendis i els ascensors.
La potència del subministrament de socors haurà de ser superior o igual al 15% de la
potència total prevista per al conjunt.

SUBMINISTRE D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUT (SAI)
Es troba actualment a l’edifici un sistema de subministrament d’alimentació
ininterrompuda (SAI) per als consums als que s’han de garantir la no presencia de talls
mentre no es commuta la alimentació d’emergència.
Es destinaran a la alimentació dels RACK i ordinadors de recepció i direcció.
12.2.2

PREVISIÓ DE CARREGUES

La previsió de càrregues es realitzarà calculant la potència màxima prevista de cada
circuit i suposant un coeficient de simultaneïtat entre les diferents càrregues de l’edifici, en
funció del seu ús i d’acord amb l’establert al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
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12.2.3

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)

La línia general d’alimentació va des de la E.T. als seus corresponents equips de
protecció i mesura (TMF-10). Es disposa a l’edifici d’un subministrament complementari
o de seguretat, tal com s’indica en la ITC-BT-28 per als casos de locals de pública
concurrència. Es mantindrà per que en cas de fallida de la xarxa no prioritària o
inestabilitat de la mateixa hi haurà una commutació automàtica amb el subministrament
prioritari (Socors).
Les línies generals d’alimentació del centre es troben instal·lades en muntatge superficial
fins als equips de mesura, sobre safata metàl·lica o de plàstic amb tapa que només es
pugui obrir amb l’ajuda d’un estri especial, o en muntatge dins de tub de PVC rígid que
permeti l’ampliació de la mateixa en un 100 % i de grau de protecció IP-XX9.
12.2.4

POTENCIA A CONTRACTAR

Previ a la reforma dels edificis existeixen varies escomeses que conflueixen a la sala de
quadres generals. Aquestes escomeses són:
Llibreteria s/n Veguer Sum P. ........ 126 kW
Veguer s/n Museu HC LOC ........... 125 kW
Llibreteria s/n Veguer Sum N. .......... 36 kW

Tot i que com s’explica al capítol de climatització s’augmentarà la potència frigorífica
instal·lada, degut a la millor eficiència de les màquines d’avui en dia així com dels
elements d’enllumenat, no es contempla demanar un increment d’aquestes potencies
contractades.
12.2.5

CANALITZACIONS

Els conductors es portaran en muntatge sobre fals sostre o calaix tècnic dins de tub de
PVC corrugat reforçat de doble capa, o en muntatge dins de tub de PVC rígid
deformable en calent de diàmetre adequat en funció del diàmetre del cable o sobre
safata metàl·lica o plàstica amb tapa desmuntable amb l’ajut d’un estri. Aquests tubs i
safates es fixaran als elements constructius mitjançant els accessoris adequats de forma
que es garanteixi la seva instal·lació.
Els baixants als receptors es realitzaran dins de tubs de PVC flexibles corrugats de doble
capa encastats a la paret segons el tipus de instal·lació que marca la UNE-EN 20.460 i
la UNE-EN 50.086; o en el cas que calgui realitzar una instal·lació vista aquesta es

realitzarà dins de tubs de PVC rígid deformable en calent o canals plàstiques aquesta
darrera donarà compliment a la norma UNE-EN 50.085.

metàl·lic)

Les canalitzacions en realitzaran segons lo especificat en la ITC-BT-20: Sistemes
d’instal·lació i en la ITC-BT-21: Tubs i Canals Protectors.

Rígid
Rígid
(Metàl·lic o (Metàl·lic o
no
no
metàl·lic)
metàl·lic)

Els elements de conducció de cables com els tubs, canals i safates seran de del tipus “no
propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.
Les unions dels tubs seran roscades o embotides, essent les característiques dels tubs
rígids les que s’indiquen en la taula 1 de la ITC-BT-21.
Les connexions entre conductors es realitzaran en el interior de caixes de material aïllant.
La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns de connexió o regletes, però mai
per simple retorçament.
Tipus de canalitzacions per Baixa Tensió
Canalitzacions per instal·lacions interiors o receptores:
TUB
Tram
horitzontal

Muntatge
superficial

Tram
horitzontal

SAFATA

La distribució de corrent fins als diferents receptors s’ha previst realitzar-la amb
conductors unipolars RZ1-K de 0,6/1 KV o H07Z-K de 450/750 V. Aquests conductors
seran flexibles de coure amb aïllament de XLPE, per una tensió assignada de 0,6/1 kV i
de 450/750 V; seran no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat
reduïda, els conductors amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21123
parts 4 o 5; o la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del conductor),
compleixen amb aquesta prescripció.

Tram
vertical

Tram
horitzontal

Els cables que alimenten des de variador a l’aparell seran RVKV-K de 0,6/1 KV.
Tram
vertical

Rígid
Rígid
Rígid
Rígid
(Metàl·lic o (Metàl·lic o (Metàl·lic o (Metàl·lic o
no
no
no
no
metàl·lic)
metàl·lic)
metàl·lic)
metàl·lic)

El dimensionat dels conductors es farà segons consta a la UNE-EN 60.423 i aquests
conductors s’identificaran segons el codi de colors, que indica l’apartat 6.2 de la ITC-BT26.
La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns o regletes de connexió, però mai
per retorçat o enrotllament i compliran sempre amb lo indicat en l’apartat 2.11 de la ITCBT-19.
12.2.6.1

Muntatge
encastat,
trasdossat, etc...

Flexible
corrugats
de doble
capa (No
metàl·lic)

Muntatge en fals Flexible
sostre, calaixos corrugats
de doble
tèc, etc...
capa (No
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Flexible
corrugats
de doble
capa (No
metàl·lic)

Flexible
corrugats
de doble
capa (No

CABLES

Tots els conductors elèctrics hauran de complir la norma C.P.R. (Construction Product
Regulation).

CANAL
Tram
vertical

12.2.6

metàl·lic)

Tipus de cables per Baixa Tensió

Cables per instal·lacions interiors o receptores:
Termoplàstics
PVC3)

Rígid
Rígid
(Metàl·lic o (Metàl·lic
no
metàl·lic)

o
no
metàl·lic)

300/500
V

(PVC2

450/750
V

o

0,6/1
KV

Termostables (XLPE2 o XLPE3)

100/100 300/500
V
V

450/750
0,6/1 KV
V

RZ1-K
(AS)

Cond.
resistents

H07Z-K
(AS)

ES05Z1K (AS)
al

foc

ES07Z1K (AS)

K (AS)

(AS)

H05VV-F
Conductors
ES05VVF
V0V-K

H05V-K

Els quadres on estaran ubicats els dispositius generals de comandament i protecció
estaran construïts seguint les especificacions de les normes UNE 20.451 i UNE-EN
60.439-3 amb un grau de protecció mínim IP30 i IK07.

SZ1-K
(AS+)

Els dispositius generals de comandament i protecció tindran un poder de tall per la
intensitat de curtcircuit mínima de 10 kA tot i que caldrà calcular segons lo especificat en
la ITC-BT-24 en posteriors fases del projecte cada línia per separat.

S0Z1-K
(AS+)

H07V-K

AL RZ1
(AS)

A l’origen de cada circuit s’instal·larà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la
capacitat de tall del qual ha de ser superior a la màxima corrent de curtcircuit prevista.

RVMV-K

H07V-U

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS

La protecció contra sobreintensitats, degudes a sobrecàrregues dels aparells d’utilització
o a defectes d’aïllaments i curtcircuits, es realitza amb interruptors magnetotèrmics per a
cada circuit, que aniran col·locats en el quadre de comandament i protecció
corresponent.

RV
VV-K

12.2.8

RZ1KZ1K (AS)

RV-K

H05V-U

DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

RZ1-K
(AS+)

S1ZZ-F
(AS)

H03VV-F

12.2.9

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

La protecció contra els contactes directes s’aconseguirà mitjançant el recobriment de les
parts actives de la instal·lació amb un aïllament adequat, o bé mitjançant la interposició
d’obstacles que impedeixin, tot contacte accidental amb les mateixes.
Per a la protecció contra contactes indirectes s’utilitzarà el sistema de connexió a terra
de les masses susceptibles de quedar amb tensió, associat a l’ús d’interruptors
diferencials de tall per intensitat de defecte.
Aquests interruptors seran en general de 30 mA. de sensibilitat per a tots els circuits
excepte ascensor o maquinaria.

RVFV

H07V-R

RVKV-K

Conductors

H01N2-

de goma

D
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H07Z-R

H07ZZF (AS)

Cond.
per
fotovoltaica

amb PVC

RC4Z1-

12.2.7

H07RNF
DN-K
A07RN- DN-F
F

Tots els motors controlats per motors EC o variadors portaran diferencials
superinmunitzats.

12.3 INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ
12.3.1

PARÀMETRES DE DISSENY

12.3.2

NIVELL D’IL·LUMINACIÓ I UNIFORMITAT

12.3.3

REPRODUCCIÓ DE COLOR

12.3.4

CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ

La instal·lació d’il·luminació complirà amb lo especificat en el DB-HE.3 del CTE, pel que fa
a:

Sencera excepte “Exposició Permanent”

PLANTA 3ª LLIBRETERIA
Sencera

PLANTA 3ª PADELLÀS
Sencera

PLANTA 4ª LLIBRETERIA
Sencera

Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI).
PLANTA 5ª LLIBRETERIA
Sistemes de control i regulació.
Sencera

12.3.5

TIPUS DE LLUMINÀRIES

Es preveu el canvi de les llumeneres dels espais en els quals s’intervé en el cel ras.
Aquests espais són:

En els espais on es podran encastar les llumeneres, s’ha optat principalment per focus o
downlights encastables, mentre que en els espais on això no és possible, s’ha optat per
carrils electrificats amb focus mòbils (per a les zones expositives), tires LED, o
llumeneres suspeses (a les zones amb un ús tipus “oficina”).

PLANTA BAIXA
Els models i quantitat queden definits en els plànols elèctrics, família MHB05-6.6
Sala Pi i Arimón
Sala Sanpere i Miquel
Museu escola
Àgora Museu
Recepció
Auditori Capmany

PLANTA 1ª LLIBRETERIA
Sencera

12.3.6

ENCESES I CONTROL D’ENLLUMENAT

Existeixen avui en dia multitud de possibilitats de control d’enllumenat. Aprofitant que es
fa el canvi de la majoria de les llumeneres de l’edifici cal plantejar-se la possibilitat de
tenir un sistema capaç d’encendre i parar aquesta instal·lació de forma diferenciada a
cada espai, que pugui programar horaris o fins i tot si es creu necessari, que pugui
presentar diferents escenes d’enllumenat.
Cal triar un sistema que sigui el menys “invasiu” possible i fàcil d’implemetar, ja que
sistemes complexos, requereixen cablejar de nou tot l’edifici. Una solució assequible
seria col·locar contactors a les línies ja existents, petits controladors als mateixos
quadres i mitjançant un senzill programa SCADA poder controlar la instal·lació.
12.3.7

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

PLANTA 2ª LLIBRETERIA
Es comptarà amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència a les següents zones:
Sencera

Tots els recintes, l’ocupació dels quals sigui superior a 100 persones.
PLANTA 2ª PADELLÀS
Totes les escales i passadissos protegits, així com vestíbuls previs de les escales
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d’incendis.
Locals de risc especial.
Els locals on s’instal·lin els equips generals de protecció.
Els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat d’aquestes zones.
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia, que entrarà
automàticament en funcionament en produir-se una errada d’alimentació a la instal·lació
d’enllumenat normal.
S’entén per errada el descens de l’alimentació per sota del 70% del valor nominal.
L’autonomia de la il·luminació d’emergència serà com a mínim d’1 hora. S’ha previst un
nivell d’il·luminació de 3 lux al terra en els recorreguts d’evacuació, mesurat a l’eix dels
passadissos i escales i en els punts on estan situats els equips de protecció contra
incendis d’utilització manual, s’ha d’obtenir un nivell de 5 lux.
Per a la resta d’espais s’ha col·locat la il·luminació d’emergència de manera que s’obtingui
una correcta uniformitat.
Tots els nivells han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets, sostres i
contemplant un factor de manteniment que redueix el rendiment lluminós a causa de la
brutícia de les lluminàries i de l’envelliment dels llums.

12.4 CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ
La previsió de càrregues es realitzarà calculant la potència màxima prevista de cada
circuit i suposant un coeficient de simultaneïtat amb la resta de les càrregues del local en
funció del seu ús i d’acord amb lo establert al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
La suma de totes les potències simultànies serà la potència màxima que caldrà preveure
per l’edifici. La potència a contractar serà la corresponent al mòdul de contractació
immediatament superior al de la potència simultània calculada.

12.5 INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TERRES
12.5.1

CONNEXIÓ A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ

Caldrà localitzar l’actual xarxa de terres dels dos edificis, així com accedir en algun punt
per poder efectuar la mesura del valor de resistència de terra. Si el valor mesurat no és
correcte caldrà prendre les mesures oportunes, que generalment passen per afegir
piquetes o plaques soterrades com a mínim 50 cm de la superfície de la solera de l’edifici.
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Un cop l’anella de terres doni el valor de resistència adient, a aquesta anella es
connectaran les armadures de l’estructura de l’edifici (si existeixen), s’interconnectaran
els terres dels edificis propers amb el de l’edifici, si és possible i la unió entre els
diferents elements de la instal·lació de connexió a terra (conductors, piquetes, masses
metàl·liques) que es realitzarà mitjançant soldadura aluminotèrmica.
Si no existeix en l’actualitat s’instal·larà una caixa d’unió de born seccionable per a la
mesura de la connexió a terra.
Aquesta instal·lació es completarà amb les xarxes equipotencials instal·lades en els
locals humits, que tenen com a missió igualar els potencials entre les diferents parts
metàl·liques d’aquells ambients. Aquesta unions d’equipotencialitat es realitzaran amb
conductors aïllats de coure de secció no inferior a 6 mm². Hauran de connectar-se tots
els elements metàl·lics que pugin quedar a l’abast del públic.
Les dimensions de les seccions de les línies de presa a terra de la instal·lació elèctrica
interior i compliran lo especificat en l’apartat 3.4 de la ITC-BT-18.
Cal remarcar que la instal·lació interior disposarà de dispositius de protecció contra
contactes directes i/o indirectes, mitjançant dispositius de corrent diferencial-residual,
que en el cas més desfavorable, tindran una sensibilitat de 300 mA.
En la instal·lació dels conductors de protecció, es tindrà en compte:
No s’utilitzaran conductors de protecció comú per instal·lacions de tensions nominals
diferents.
Els conductors de protecció s’instal·laran en la mateixa envolvent que els dels
conductors actius.
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament
mecànic i químic, especialment en els passos a través dels elements de la construcció.

12.6 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS
Ambdós edificis són existents i no es realitzen intervencions significatives que variïn les
condicions inicials del conjunt, per tant, no és objecte d’aquest projecte l’estudi de la
necessitat de parallamps.
13 INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT TÈRMIC DE L’AIRE
13.1 NORMATIVA
RITE - Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. (Reial Decret 1027/2007, de 20

tindrem diferents tipologies d’espais:

de juliol).
Normes UNE d’obligat compliment.
Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries.

Zones d’exposició
Zones d’administració
Zones comuns o de pas
Zones de formació o actes

Ordenances reguladores vigents.
Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic HE-1 i 2 “Limitació de la demanda energètica
i Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, respectivament” (Reial Decret 314/2006, de
17 de març) i les seves modificacions.

13.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
L’objecte d’aquesta instal·lació és obtenir unes condicions de temperatura, humitat i
ventilació adequades a l’ús dels diferents espais. Les bases de disseny, càlcul, tipus
d’instal·lació i elements que les composen es descriuen a continuació:

Cadascuna d’aquestes tipologies, precisa un tractament diferenciat que es descriu en
aquest projecte.
13.3.2

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Actualment cadascun dels dos edificis que són objecte d’aquest projecte de reforma
consta del seu sistema de climatització diferenciat. Es pretén conservar i aprofitar els
màxims elements possibles de cadascun d’ells introduint les millores, i/o canvis
necessaris per adequar-lo al nou ús i normativa.
Edifici Padellàs.

La instal·lació es dissenyarà d’acord amb les següents premisses tècniques:

L’edifici Padellàs es climatitza mitjançant una refredadora d’aigua bomba de calor i un
climatitzador general per a tot l’edifici. Una xarxa de conductes d’aire fa la seva
distribució a través d’un muntant vertical general i ramificacions a les plantes a
climatitzar.

Les condicions exteriors de càlcul considerades pel disseny i càlcul de la instal·lació són
les següents:

La planta tercera disposa d’una petita xarxa de conductes pel cel ras i dels seus
elements de regulació d’aire i difusió a l’ambient.

Latitud

Les plantes segona i baixa s’alimenten per passos verticals en el terra i sostre
respectivament des de la planta primera.

13.3 BASES DE DISSENY

38,35º N.

Temperatura Estiu

31,0C.

Humitat Relativa Estiu

70%.

Temperatura Hivern
Oscil·lació mitja diària
Altura Nivell del mar

2C.
8,4C.
7 m.

LOCALS CLIMATITZATS

Es preveuen climatitzar (fred i calor) tots els espais amb ocupació. En funció del seu ús,
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Aquest sistema realitza la ventilació per mitjà de comportes motoritzades en el
climatitzador de coberta.
Edifici Llibreteria.

Dades de la norma UNE 100 001-85 (Condicions climàtiques per a projectes).
13.3.1

La planta primera és la que disposa d’una xarxa més extensa, ja que a més de distribuir
aire per a la seva pròpia climatització, discorre també per a les plantes segona i baixa.

L’edifici Llibreteria disposa d’un sistema lleugerament diferent. La producció de fred i
calor es fa mitjançant dues refredadores bomba de calor que gràcies a un circuit
hidràulic a dos tubs distribueix l’aigua freda o calenta als elements terminals que es
troben ubicats a l’interior de l’edifici. Segons si l’alçada entre forjats ho permet o no,
aquests elements terminals són de sostre o de terra. Quan els equips són de sostre,
disposen de xarxes de conductes i elements de difusió capaços de repartir aquest aire
per l’interior de cada estança.

Aquest edifici no disposa de cap sistema per a garantir la correcta ventilació, més enllà de
l’extracció instal·lada en els banys, que deixa l’edifici en lleugera depressió i provoca
l’entrada d’aire de renovació a través de portes, fusteries o defectes en els tancaments.
Proposta.
La proposta que es fa en aquest projecte bàsic, consisteix a aprofitar al màxim els equips i
instal·lacions existents, si bé millorant el que calgui per a complir la normativa actual.

puguin treballar totes dues contra la instal·lació sencera. Aquest canvi ajudarà a
l’eficiència general del sistema.
Caldrà fer uns col·lectors de fred i calor nous que rebin la producció d’aigua dels tres
equips de generació i que presentin sortides diferenciades per a cadascun dels dos
muntants (padellàs i llibreteria). Aquests col·lectors es situaran a la coberta de la planta
5ª tal i com es reflecteix en el plànol corresponent.
Circuit hidràulic

Per tant, és necessari dotar l’edifici de Llibreteria d’una ventilació adient. En aquest sentit
el més senzill és utilitzar l’actual xarxa de conductes de l’edifici Padellàs per a realitzar la
ventilació de tots dos edificis.
Segons l’ocupació prevista i la ventilació resultant, el dimensionat d’aquests conductes és
suficient per a realitzar aquesta funció, si bé caldrà substituir el climatitzador per un que
disposi de doble ventilador (aportació extracció) amb recuperació de calor de l’aire
d’extracció. La distribució de l’aire de ventilació es farà per l’actual xarxa de conductes i
difusió. Caldrà incrementar la xarxa de conductes cap a l’edifici Llibreteria i intercalar
comportes de regulació de cabal d’aire per tal de poder aportar la quantitat necessària a
cada local.
Com es farà servir l’actual sistema de climatització de l’Edifici Padellàs per a la ventilació
dels dos edificis, caldrà incorporar nous equips terminals per a la pròpia climatització de
l’edifici Padellàs. S’ha pensat en equips de consola de terra sense envolvent per a les
zones d’exposició, i equips de sostre per conductes per a les zones de formació de planta
baixa.
La quantitat i distribució es pot veure en els plànols de la família MHB05-7.7 i MHB05-7.8

En aquests tipus de sistemes, la manera de transportar l’energia frigorífica i/o calorífica
és mitjançant circuits d’aigua. Des de cada equip de producció de fred i/o calor, es
condueix per canonades l’aigua refredada o escalfada fins als elements terminals de la
instal·lació.
Actualment cada edifici disposa del seu muntant de canonades d’aigua per a
climatització, i es pretén conservar-los tots dos i en tot cas afegir passos puntuals entre
plantes per arribar als equips terminals nous que no disposin de cap canonada a prop.
Per a l’edifici Padellàs, donat que s’afegiran una gran quantitat d’equips terminals nous,
caldrà pràcticament refer de nou tota la instal·lació hidràulica. A més, aquests nous
equips seran a 4 tubs. Això possibilita que cadascun dels equips pugui treballar en mode
fred o calor independentment de com treballin la resta d’equips.
A coberta , la instal·lació de l’edifici Llibreteria podrà restar pràcticament idèntica, tot i
que degut al canvi de distribució interior de la planta cinquena, caldrà dotar de més
sortides les canonades que discorren per la terrassa per alimentar noves unitats
terminals de terra. En canvi, a l’edifici Padellàs, caldrà refer pràcticament tota la
instal·lació, sobretot en necessitar un equip de producció més gran que l’existent.

Generació de fred i calor
13.3.3

DISTRIBUCIÓ D’AIRE

Com s’ha dit anteriorment, la generació de fred i calor es fa a través de dos refredadores
bomba de calor (a 2 tubs) en l’edifici Llibreteria i una altra (a 4 tubs) per a l’edifici Padellàs.

UNITATS INTERIORS

Els equips de Llibreteria es troben en molt bon estat, però l’equip de Padellàs és força
més antic i funciona amb refrigerant R-22, que actualment està prohibit.

Com s’ha explicat amb anterioritat, les solucions escollides en cada local o cada
estància, depenen de les seves característiques físiques i del seu ús.

Aquest fet, juntament amb l’augment de potencia per fer front a la ventilació de l’edifici
Llibreteria, abans inexistent, fa que el present projecte contempli la substitució d’aquesta
refredadora.

En les zones on es disposa de cel ras, es col·locaran equips de sostre sense envolvent
amb xarxa de conductes i elements de difusió adients.

Es proposa un equip de característiques similars a l’anterior (equip a 4 tubs, amb 2 circuits
frigorífics, condensat per aire) però de potencia lleugerament superior, al voltant de 100 –
120 Kw frigorífics.

En les zones en que sigui precís una gran quantitat d’aire exterior (formació, polivalents)
s’instal·laran equips de tractament d’aire també de conductes, però preparats per moure
gran quantitat d’aire, i degut a les dificultats arquitectòniques dels edificis, els elements
de difusió seran d’alta velocitat.

Ambdues centrals de producció de fred i/o calor, ara separades, s’uniran de forma que

En els llocs on no es disposi de cel ras, s’instal·laran equips de terra sense envolvent per
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tal de poder ser amagats dintre d’elements decoratius i/o armaris. Aquests hauran de tenir
obertures a la seva part baixa per facilitar el retorn i als seus frontals o parts superiors per
poder realitzar la impulsió de l’aire.
Els equips de l’edifici Llibreteria seran a 2 tubs (subministraran o tots fred o tots calor)
mentre que els equips de l’edifici Padellàs seran del tipus 4 tubs.

Es mantindran els conductes existents de l’edifici Padellàs per a l’aportació i extracció
d’aire de renovació. Caldrà afegir la part de la xarxa de conductes corresponent a l’edifici
Llibreteria. Aquest conductes seran similars als que existeixen actualment, que són
rectangulars de xapa d’acer galvanitzat aïllats. Per als nous conductes a instal·lar, aquest
aïllament serà d’escuma elastomèrica adhesiva interior de 20 mm. de gruix o amb
climaver neto. La distribució de l’aire des de el conducte rectangular fins el difusor es fa
amb tub circular rígid també aïllat, sent l’embocadura final amb un tram de flexible aïllat.
Per als equips que climatitzen les zones de formació i polivalents (sobretot ubicats en
planta baixa) els conductes seran de característiques idèntiques a les descrites
anteriorment per al climatitzador d’aire primari.
En canvi, per a la resta d’equips (de sostre per despatxos i equips de terra encastats que
s’hagin de conduir), els conductes poden ser de fibra de vidre tipus Climaver Neto.
REIXES
L’aire exterior es difondrà a l’edifici Padellàs a través de la difusió existent. Caldrà introduir
comportes de regulació de cabal per tal de limitar el cabal en algunes zones i així
provocar que aquest cabal vagi cap als nous conductes a instal·lar a la part de l’edifici
Llibreteria
Per als equips nous a instal·lar, caldrà estudiar cada cas, degut a que les aules tenen
sostres alts i s’ha impulsar a certa distancia i per tant es necessitaran sistemes d’alta
velocitat i penetració. Mentre que en les estances en que s’instal·lin equips de terra,
s’haurà d’integrar la difusió en armaris, calaixos o d’altres elements arquitectònics.
Totes les reixes d’impulsió disposaran de regulació de cabal, i les de retorn de portafiltres.
REGULACIÓ I CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ

Es preveu poder controlar el sistema de climatització de forma centralitzada per tal de
millorar els rendiments de la instal·lació i revertir en un estalvi energètic i a més per poder
realitzar la gestió d’aquests sistemes de forma remota per que no sigui necessària la
presencia permanent de persones.
Aquest control centralitzat pot tenir múltiples solucions, tot i que la forma més comuna
39

13.3.5 RESUM INSTAL·LACIÓ
Per tant, a mode de resum, s’aprofitaran els següents elements de la instal·lació de
climatització:

CONDUCTES

13.3.4

consisteix bàsicament a col·locar un PC comunicat via bus, amb subestacions
intel·ligents de regulació, que estan distribuïdes per tot l’edifici, tenint d’aquesta manera
tots els avantatges del control centralitzat de la central de dades i del control distribuït de
les estacions.

Edifici Padellàs
- Xarxa de canonades de climatització a 4 tubs pel muntant principal de l’edifici i cel
ras de planta 1ª
- Xarxa de conductes d’aire per muntant principal de l’edifici i cel ras de planta 1ª
(actualment són de climatització i passen a ventilació)
- Xarxa de conductes entre planta primera i planta segona (actualment són de
climatització i passen a ventilació).
Edifici Llibreteria
- Refredadores d’aigua bomba de calor
- Sistemes de circulació de l’aigua, inèrcia i expansió
- Xarxa de canonades a 2 tubs per muntant edifici Llibreteria i gran part de les
plantes
I es retiraran els següents equips:
Edifici Padellàs
- Refredadora Climavenetta
- Climatitzador principal edifici
- Col·lectors, bombes i dipòsits d’inèrcia
Edifici Llibreteria
- Equip laboratori
- Col·lectors i sistema d’inèrcia i expansió
- Ventiloconvectors de les plantes afectades segons plànols.

13.4 VENTILACIÓ
13.4.1

Codi Tècnic de l’edificació, DB-HS.4 “Subministrament d’aigua” (Reial decret 314/2006,
de 17 de març).

EXIGÈNCIA QUALITAT D’AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2)

Es realitzarà una ventilació forçada a l’edifici. Es classificarà cada dependència segons l’apartat IT
1.1.4.2.2, en aquest sentit les diferents dependències de l’edifici es classifiquen segons:
IDA2: zona exposició 12,5 l/s
IDA3: zones d’administració, aules, zones comuns 8 l/s
El cabal necessari de ventilació s’ha calculat mitjançant el mètode indirecte de cabal d’aire exterior
per persona o per unitat de superfície. Aquest aire serà aportat i extret de forma forçada
mitjançant un climatitzador d’aire primari amb recuperador de calor existent ubicat a la planta
coberta.
Tot aquest aire exterior serà filtrat segons la instrucció IT 1.1.4.2.4.

Norma tecnològica de l’Edificació, NTE-IFA “Instal·lacions de Fontaneria: Abastament”,
del 1976.
Norma tecnològica de l’Edificació, NTE-IFF “Instal·lacions de Fontaneria: Aigua freda”,
del 1973.
Decret de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis. (Correcció d’errades en el
DOGC núm. 4678, pàg. 31460, de 18.7.2006).
Normes particulars de l’Empresa Subministradora d’aigua, A.G.B.A.R.

14.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
14.2.1

ESCOMESA I COMPTADOR

13.5 ELECTRICITAT ASSOCIADA A LA CLIMATITZACIÓ
Es complirà amb tot allò indicat al reglament elèctric de baixa tensió.

13.6 CONTROL
El control de la instal·lació de ventilació, estarà integrat en el mateix sistema de control de
la resta de climatització dels dos edificis.
La instal·lació de ventilació de sales d’ocupació ocasional està dotada d’equips de
regulació, mitjançant sondes de qualitat d’aire (CO2) i comportes motoritzades.

Actualment ambdós edificis disposen d’escomesa i comptador d’aigua. La reforma
plantejada no afecta a aquestes instal·lacions en quant al subministrament.
Caldrà assegurar-se que els cabals i seccions de les escomeses d’incendis són
suficients, sobretot degut a l’augment de la instal·lació PCI per ajustar-se a la normativa
actual. Aquest estudi s’abordarà al capítol d’extinció d’incendis.
14.2.2

MUNTANTS

Els muntants generals d’alimentació de les diferents cambres de banys d’ambdós edificis
es mantindran respecte dels actuals, canviant només la distribució interior de les plantes
afectades per la reforma.

La programació de la instal·lació es realitzarà segons les necessitats de l’usuari.

14 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
14.1 NORMATIVA
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
Norma Bàsica per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua (Ordre de 9
de setembre de 1975, BOE del 13 de gener de 1976).
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Existiran com a mínim dos muntants diferenciats, un per a cada edifici. Les noves
canonades a utilitzar per a aquesta finalitat seran de polipropilè -pn20 semi rígid en els
trams aeris, sempre amb el marcatge UNE. No s’admetrà el corbat dels tubs, utilitzant-se
peces per a realitzar canvis de direcció i/o derivacions. Tots els tubs sota calaix o fals
sostre quedaran aïllats amb coquilles d’aïllament tèrmic segons RITE ( taula 1.2.4.2.3)
de gruix, com a mínim, per tal d’evitar condensacions, segons el reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (Real Decret 1027/2007 del 20 de juliol de
2007).
Es disposarà de maniguets passa - tub quan calgui travessar qualssevol element d’obra,
deixant una separació mínima d’1 cm entre el tub i el maniguet. No es permet cap tipus
de soldadura dins del maniguet.

14.2.3

DISTRIBUCIÓ INTERIOR

Aquest és el principal punt de reforma del present projecte. Es tracta de modificar la
instal·lació interior de cada planta per ajustar-la a la nova distribució de les cambres
sanitàries. Per tant, tant les escomeses com els muntants romandran tal i com es troben
avui en dia.
14.2.3.1

Muntatge

Les canonades principals per a aquesta finalitat seran de polipropilè PN20 semi rígid i per
a l’alimentació de petites estàncies així com la instal·lació interior d’aquestes es faran amb
polietilè reticulat PEX, en els dos casos amb el marcatge UNE. No s’admetrà el corbat
dels tubs, utilitzant-se peces per a realitzar canvis de direcció i/o derivacions.
Les canonades destinades a la distribució d’aigua freda sanitària, s’aïllaran amb coquilles
de ≥ 9 mm. de gruix (RITE taula 1.2.4.2.3), per tal d’evitar la formació de condensacions.
Es disposarà de maniguets passa - tub quan calgui travessar qualssevol element d’obra,
deixant una separació mínima d’1 cm. entre el tub i el maniguet. No es permet cap tipus
de soldadura dins del maniguet. Els tubs en muntatge encastat estaran protegits dins de
tub corrugat flexible de diàmetre superior al de la canonada. Els trams de canonada en
muntatge superficial es disposaran amb suports del tipus “abraçadora”, col·locats cada
0,75 m. Aquestes abraçadores disposaran d’un element aïllant, per evitar el contacte
directe entre la canonada i el suport.

15 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
15.1 NORMATIVA
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic HS-5 “Evacuació d’aigües” i les seves
modificacions.
Ordenança General del Medi Ambient Urbà.
Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 15 de setembre de 1986. Plec de
Prescripcions Tècniques per a xarxes de sanejament de poblacions.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-ISA “Instal·lacions de Salubritat: Clavegueram”,
del 1973.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-ISS “Instal·lacions de Salubritat: Sanejament”, del
1973.
Normativa pròpia de companyia de clavegueram de Barcelona, BCASA.

15.2 PREMISES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
14.2.3.2

Xarxa hidràulica de distribució d’aigua freda sanitària
La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques:

Es disposarà d’un nombre de claus de tall suficient per assegurar la possibilitat de
segregar una part de la instal·lació sense perdre el subministrament a la resta. Així doncs
tots els locals dotats amb instal·lació d’aigua disposaran de la seva respectiva clau de
pas.
En cada derivació es col·locarà una clau de pas per tal de possibilitar la segregació
d’aquella part d’instal·lació de la resta. Des de aquesta clau, es distribueix als aparells
receptors, previ muntatge de la seva respectiva clau d’aparell.
14.2.3.3

Xarxa hidràulica de distribució d’aigua calenta sanitària

El sistema de la instal·lació que es farà servir és separatiu, amb recollides independents
per a les aigües fecals i pluvials.
En els casos de col·lectors horitzontals s’anirà amb un pendent mínim aconsellat del
1,5%. En el cas que ens veiéssim condicionats per cotes de sortida, el pendent mínim
admès seria del >1%.
Com a la resta d’instal·lacions s’intentarà introduir les mínimes modificacions possibles a
la instal·lació existent.

Aquest edifici no disposa de xarxa d’aigua calenta sanitària.
15.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ
14.2.4

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA.
15.3.1

GENERALITATS

Aquest edifici no disposa de xarxa d’aigua calenta sanitària.
La instal·lació té el seu origen en planta coberta, on arrenquen els baixants de pluvials.
Baixen per les càmeres previstes a tal efecte.
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Tot i el canvi d’us de l’edifici Llibreteria, aquest no tindrà uns requeriments de sanejament
gaire superiors a l’actual. A més no es preveu un increment significatiu a l’ocupació a cap
dels dos edificis. Per tant, no serà necessari incrementar ni el nombre ni la secció dels
muntants generals de sanejament.
Així doncs, les actuacions a dur a terme seran bàsicament el desplaçament d’equips
sanitaris i/o cambres de bany.
15.3.2

RECOLLIDES INTERIORS DE RECINTES HUMITS

15.3.5

DISPOSITIU SIFÒNIC

No està previst realitzar modificacions en aquests elements durant l’execució de la obra.
15.3.6

VENTILACIÓ

Ventilació primària: En compliment del DB HS-5 tots els baixants disposaran de
ventilació primària conduïda fins a planta coberta i separada a mes de 2m de qualsevol
captació d’aire de l’edifici.

Les recollides de tots els aparells es faran, tal i com indiquen totes les normatives vigents,
a través de sifó amb tancament hidràulic, ja sigui incorporat en el propi aparell (inodors) o
externs (rentamans, bidets, banyeres, dutxes).

Ventilació secundaria: Tot i que per altura no es prescriptiva una xarxa de ventilació
secundaria es vol minimitzar la possible aparició d’olors molestos per l’usuari. Per tan es
realitzarà una conducció paral·lela a les baixants amb connexió a cada planta.

Es conduiran amb els diàmetres mínims especificats al Codi Tècnic de l’Edificació. Tots
els aparells es conduiran als baixants existents més propers.

15.4 MATERIAL A UTILITZAR

15.3.3

RECOLLIDES DE COBERTA

Es mantindran totes les recollides de coberta tal i com es troben a l’actualitat. Caldrà
recollir les aigües dels nous tancaments horitzontals, com el lluernari del pati central o les
noves cobertes de l’edifici “Casa Padellàs”. Aquestes recollides es faran mitjançant
canalons que conduiran fins la baixant més proper.
15.3.4

COL·LECTORS HORITZONTALS

Per a la realització de les diferents xarxes d’evacuació s’utilitzaran els següents
materials:
Polipropilè insonoritzat (PP) per a les zones amb alta exigència acústica.
PVC per a les zones amb baixa exigència o en trams soterrats.

Seran bàsicament de tres tipus:

La instal·lació anirà subjectada sempre amb abraçadores Tipus isofònic. L’aïllament
acústic de les canonades interiors es garanteix mitjançant la pròpia naturalesa del
material utilitzat, canonada de PVC.

D<60 mm: En principi seran les recollides d’urinaris, bidets, piques, dutxes i rentamans. El
seu petit diàmetre permet portar-los encastats a paret, recollint tota la bateria i punxar el
sostre en el seu extrem final.

Totes les unions es faran a través d’accessoris abocardats amb unió encolada per al
PVC o amb altres accessoris indicats per el fabricant, però garantint sempre l’estanquitat
i l’aïllament acústic.

Penjats: Seran totes les recollides individuals d’inodors, i també les unions generals de
rentamans o bidets. S’uniran tots ells en un sol col·lector que sortirà del recinte humit o
conjunt d’ells agrupats en un sol col·lector que anirà a buscar el baixant general de fecals.
Aquest col·lector determinarà el diàmetre del baixant, no atenent-ne a les especificacions
de DB-HS-5 si indiqués un diàmetre inferior per evitar reduccions, sempre nocives en una
xarxa d’evacuació.
Es subjectaran correctament del sostre amb abraçadora isofònica de diàmetre adequat,
no superant-se mai la distancia entre elles que indiquen per les normes UNE en funció del
seu diàmetre.
Soterrats: El diàmetre mínim serà de 160 mm per evitar obstruccions. Aniran dins de rasa
i es protegirà directament el tub amb formigó pobre H-100. No està previst instal·lar
aquest tipus de col·lectors en aquesta obra.
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15.5 CONDICIONANTS I MUNTATGE
Tota la xarxa horitzontal soterrada serà de 6 bars.
En els punts que un col·lector hagi de travessar un mur o forjat, s’utilitzaran passamurs
metàl·lics, plàstics o de qualssevol altre material que autoritzi la direcció d’obra, de
manera que els tubs puguin lliscar dintre d’aquests passamurs.
Els desguassos horitzontals i verticals d’aparells sanitaris es realitzen amb tubs de
primera qualitat i origen procedent de fàbrica.
En general les canonades disposaran de entre el 1.5% i el 3% de pendent.

Les canonades en muntatge penjat de sostre, s’han de subjectar a intervals regulars i
iguals de 1,5 metres aproximadament, per tal d’evitar que estiguin sotmeses a flexions.
A les canonades instal·lades a l’interior de l’edifici, de diàmetre igual o inferior a 80 mm,
s’hi donarà un pendent no inferior al 2,5%. Per a canonades de diàmetre superior el
pendent no baixarà del 1,5 %.
Abans de soterrar les canonades, es comprovarà l’hermeticitat de les juntes i unions a
arquetes, així com l’estat del material.
Tots els desguassos d’aparells sanitaris, embornals, calderetes i la resta d’elements
comunicats amb la xarxa de sanejament que puguin facilitar el pas d’aigües, hauran
d’estar proveïts d’un sifó o tancament hidràulic, preveient-ne ventilació en aquells punts
que puguin des-sifonar-se.
Tots els baixants d’aigües fecals disposaran de ventilació. En tot cas els tubs de ventilació
es prolongaran el màxim possible dins dels passos d’instal·lacions i ventilaran directament
a nivell de planta coberta. La qualitat i diàmetre d’aquests tubs serà la mateixa que la de
la resta del traçat del baixant.

15.7.2

DIÀMETRES MÍNIMS UTILITZATS

Diàmetre lavabo :

40 mm.

Diàmetre banyera :

50 mm.

Diàmetre dutxa :

50 mm.

Diàmetre urinari :

50 mm.

Diàmetre inodor :

110 mm.

Diàmetre aigüera :

50 mm.

Diàmetre rentadora :

50 mm.

Diàmetre rentavaixelles : 50 mm.
Clavegueró pati:

80 mm.

15.6 CONDICIONS DE PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ
16 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
No s’utilitzaran colzes ni tes de 90º llevat que no hi hagi cap altre solució.
16.1 NORMATIVA
Tota unió a baixant i columnes de ventilació serà totalment estanca no només a l’aigua,
sinó també als gasos. Es mantindrà el diàmetre dels baixants en tota la seva longitud, fins
i tot al tram destinat a ventilació.
Els colzes a peu de baixant es resoldran amb peces de radi igual o major de 20 cm i
aniran proveïts d’un registre o arqueta. Es prendrà especial atenció en la subjecció
d’aquesta curvatura reforçant-la degudament per suportar el cop de caiguda. No es
preveu la instal·lació o modificació d’elements com aquests.

15.7 CÀLCULS
15.7.1

INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ

El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d’evacuació depenen de diversos factors
en cada tram, com el nombre d’aparells evacuats i el pendent de la canonada. El diàmetre
dels baixants és constant en tota la seva alçada i determinat pel tram que ha d’evacuar
màxim cabal, també la determinació del diàmetre dels col·lectors es té en compte.
Aquests diàmetres es determinen segons taules DB-HS-5.

La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’incendi” i les seves
modificacions.
Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis del 2008.
Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IPF “Instal·lacions de Protecció: Contra el foc“,
del 1974.
Normes UNE d’obligat compliment.
NBE CPI-96 Norma bàsica de l’edificació “Condicions de protecció contra incendis en els
edificis”.

16.2 PREMISES TÈCNIQUES DEL PROJECTE
 La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques:
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 Al igual que amb la resta d’instal·lacions, es pretén aprofitar el màxim d’elements
de la instal·lació existent.

Central de recepció d’alarma d’incendis.
Sistema automàtic de protecció contra incendis (Electroimans).

 La instal·lació automàtica de detecció d’incendis precisa del canvi dels elements
terminals aproximadament cada 10 anys.
 Cal adequar la Instal·lació de mitjans interiors d’extinció d’incendis a la normativa
actual.
 El fet de que s’uneixin els dos edificis, fa que la suma de les seves superfícies
superi els 2.500 m2, cosa que implica la partició en un mínim de 2 sectors
d’incendis. Per tant, caldrà definir les sectoritzacions necessàries.
 En el projecte d’arquitectura s’incorpora un nou tancament per al pati interior de
l’edifici tipus lluernari. En aquest element, s’inclouran exutoris per al desenfumatge
en cas d’incendi.

16.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D’INCENDIS
16.3.1

OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ

L’objectiu de la instal·lació és poder evitar la propagació d’un incendi gràcies a la detecció
immediata d’aquest, per donar peu a una intervenció contra incendis el més ràpida
possible.
Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i
especificacions s’ajustaran a la norma UNE 23.007.
16.3.2

SISTEMA DE DETECCIÓ

La funció del sistema de detecció és poder detectar, en zones amb cert risc, situacions
d’un possible incendi.
El sistema de detecció consta dels següents elements:

Comportes tallafoc
Font d’alimentació.
Com s’ha comentat anteriorment, es pretén aprofitar el màxim d’elements de la
instal·lació existent, desplaçant o afegint els necessaris per tal que la instal·lació
resultant acompleixi amb les exigències de la normativa actual.
Però també és cert que els elements de detecció d‘incendis precisen ser substituïts un
cop cada 10 anys. Així doncs, es preveu el canvi de tots aquests elements, donat que
representa un cost relativament baix i una actuació molt senzilla.

16.3.3

SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ

Es preveu seguir treballant amb la central d’incendis actual, si bé en cas que no pugui
acollir el petit augment d’elements terminals proposat, s’haurà d’instal·lar una centraleta
nova.
Els detectors informen a la central del seu nivell de detecció, és a dir, únicament
informen dels dos estats (Normal/Alarma); coneixent quin dels elements terminals s’ha
disparat activant l’alarma de la central.

16.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
16.4.1

OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ

L’objectiu de la instal·lació, és sufocar qualsevol focus d’incendi tan ràpidament com
sigui possible. Per aquest propòsit cal doncs una instal·lació de certs dispositius, que
s’expliquen en aquesta memòria.

Central de senyalització i control.
Detector Òptic. És l’element encarregat de detectar l’augment de densitat de fum en la
zona on s’instal·la.

En compliment de l’article 1 del DB-SI.4 “Instal·lacions de protecció contra incendis”
l’edifici està dotat amb la instal·lació d’extinció d’incendis.
16.4.2

EXTINTORS MANUALS

Dispositiu d’alarma d’incendi (Sirena i/o indicador òptic “interior/exterior”).
Polsador d’alarma.
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Els extintors d’incendi a instal·lar seran de pols polivalent (ABC) d’eficàcia mínima 21A113B en l’edifici i de neu carbònica (CO2) en els recintes elèctrics i en les proximitats
dels quadres. Aquest primers es col·loquen a una distància màxima entre ells de 15 m. i

en les vies d’evacuació.
Si amb la remodelació dels espais aquesta distancia màxima de 15 m queda alterada,
caldrà moure l’element o elements necessaris per tornar a garantir la seva accessibilitat.
16.4.3

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES

ENTRE 10 m. i 20 m.

420 X 420 mm.

ENTRE 20 m. i 30 m.

594 X 594 mm.

16.4.5

Sistema de lluita manual contra incendis composat per un proveïment d’aigua, una xarxa
de canonades per l’alimentació d’aigua i les boques d’incendi equipades necessàries per
projectar l’aigua des de un punt fix de la xarxa. Aquestes boques d’incendi estan formades
com a mínim per vàlvula, mànega i llança.

S’instal·laran els següents rètols, segons sigui el cas:

Serà necessari modificar el sistema de BIE’s existent, en la següent forma:

"SORTIDA": Per a indicar una sortida d’ús habitual.

A l’edifici del C/ Llibreteria, cal substituir els actuals BIE-45 per uns model BIE-25.
A l’edifici del C/ Padellàs, cal moure els BIE’s actuals a la zona de l’escala protegida, segons s’indica
a la documentació gràfica.

La xarxa d’aigua d’abastament de les BIE’s haurà de proporcionar, durant una hora com a
mínim, en la hipòtesis de funcionament simultani de les dues BIE’s més desfavorables,
una pressió dinàmica mínima de 2 bar en la sortida de qualsevol de les dues BIE’s
considerades.
Les BIE’s es muntaran de forma que l’alçada del seu centre quedi com a màxim a 1,50 m.
sobre el nivell del terra o més alçada si es tracta de BIE 25 mm, sempre que la llança i la
vàlvula d’obertura manual, si existeixen, estiguin situades a aquesta alçada.
16.4.4

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ

Tots els mitjans de proteccions contra incendis d’utilització manual que no quedin
fàcilment localitzables estaran assenyalats segons es descriu a la memòria sobre
instal·lació de proteccions contra incendis i a la documentació gràfica del projecte de
Protecció Contra Incendis segons els detalls.
Els senyals seran les definides per la norma UNE 23033-1 i les seves mides s’ajustaran a
l’expressat a la següent taula:

16.4.6

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ

"SORTIDA D’EMERGÈNCIA": Per a indicar la sortida que està prevista per a ús exclusiu
en aquesta situació.
"SENSE SORTIDA": A tota porta que no sigui sortida i estigui en un recorregut
senyalitzat i que no tingui cap indicació relativa a la funció del recinte al qual dóna accés
i pugui induir a errada a l’hora de l’evacuació.
"NO UTILITZAR EN CAS D’INCENDI": S’indicaran així els ascensors i altres vies que no
puguin ser utilitzades en cas d’emergència.
Es senyalitzaran els recorreguts d’evacuació els quals des de el seu origen no sigui
visible directament la sortida, i en particular davant de tota sortida de recinte amb
ocupació per sobre de 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís.
Els senyals seran les definides per la norma UNE 23033-1 i les seves mides s’ajustaran
a l’expressat en la taula de l’apartat anterior.

16.5 SECTORS D’INCENDI
En unir els dos edificis (Padellàs i Llibreteria), la superfície resultant és superior als 2.500
m2 i per tant cal fer 2 sectors d’incendis.
Per les característiques físiques i d’ús, es determina que les plantes 1ª i 5ª de l’edifici de
Llibreteria siguin sector respecte dels espais que els envolten.

DISTÀNCIA
SENYAL
≤ 10 m.
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OBSERVACIÓ A TAMANY
SENYALS

DE

210 X 210 mm.

LES

Per tant es prendran les mides necessàries per tal de garantir la separació física
mitjançant elements amb característiques EI-120 a tots els passos i comunicacions entre
aquestes zones.
Aquests punts de comunicació seran:

Portes
Conductes d’aire
Canalitzacions elèctriques
Canonades de sanejament
Envans (amb o sense fusteries)

16.5.1

PORTES

Queden definides al projecte d’arquitectura
16.5.2

CONDUCTES D’AIRE

S’instal·laran comportes tallafocs a tots els conductes que travessin d’un sector d’incendis
a un altre. Aquests seran els conductes de ventilació, donat que els muntants generals es
troben dintre de l’edifici Padellàs. Les comportes tallafocs tindran un comportament davant
el foc EI-120.
16.5.3

CANALAITZACIONS ELÈCTRIQUES

S’instal·laran sacs amb material intumescent en aquelles safates elèctriques que travessin
d’un sector d’incendis a un altre.

17 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
17.1 NORMATIVA
La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent:
Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de les
Infraestructures Comuns de Telecomunicació.
Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la que se desenvolupa el Reglament
Regulador de les Infraestructures Comuns de Telecomunicació.
Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (I.C.T.). Versió
actualitzada, juny de 2006.
Resum Anexo IV R.D. 401/2003.
Decret 84/1999 i 172/1999 de la Generalitat de Catalunya.
Decret 116/2000 i 117/2000 de la Generalitat de Catalunya. Infraestructures Comuns de
Telecomunicacions en edificis.
Normes UNE d’obligat compliment.

16.5.4

CANONADES DE SANEJAMENT
17.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

S’instal·laran collarets intumescents en aquelles canonades de diàmetre superior a 75 mm
que discorrin per dos sectors d’incendis. Aquest cas no es preveu que es doni a priori,
segons la tipologia d’intervenció que es farà.
16.5.5

ENVANS

Queden definits al projecte d’arquitectura
16.5.6

EXUTORIS

La reforma de l’edifici del MUHBA que descriu el present projecte, inclou a la part
d’arquitectura l’execució d’un nou tancament exterior per al pati, tipus lluernari. Inclosos
dintre d’aquest element s’hi muntaran exutoris suficients per a la correcta eliminació dels
fums en cas d’incendi.
Aquest lluernari, disposa d’entitat suficient dintre del propi projecte, com per necessitar de
projecte propi d’execució, i en ell es descriuran les principals característiques que haurà
d’acomplir, tenint en compte el que s’indica a la Llicència Medi Ambiental, així com es
definiran els elements que el composen, com per exemple els exutoris.
46

En el moment de redacció d’aquest projecte, no es disposa de definició de les
necessitats del MUHBA, i per tant no es pot aprofundir en els sistemes a emprar.
Els edificis actuals disposen de les següents instal·lacions:
Cablejat estructurat
Circuit Tancat de TV
Megafonia
Control d’accés

Entenem que aquestes instal·lacions s’hauran de conservar, i adequar a la nova
distribució i ús de les diferents estances.
17.2.1

CABLEJAT ESTRUCTURAT

Les necessitats de punts de dades i/o telèfon, queden definides pels llocs de treball
previstos al projecte d’arquitectura, així com els possibles elements del tipus càmeres de

CCTV que en puguin precisar.
Aquests punts seran UTP de categoria 6 o superior.
Si el nombre de punts UTP necessaris és superior a l’actual disponibilitat en els racks
existents, es preveurà la instal·lació d’equipament electrònic suficient (Patch Pannels i
Switchs).
A més caldrà dotar de canalitzacions suficients encastades o de superfície per arribar amb
les manegues de parells trenats fins als llocs de treball.
Cap punt de dades podrà estar a una distancia superior a 90 m mesurada des del rack
informàtic.
17.2.2

CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ

Aquesta instal·lació no forma part de l’abast d’aquest projecte. Únicament caldrà adaptar
o reubicar equips que es vegin afectats pels canvis de distribució en els edificis.
17.2.3

MEGAFONIA

Aquesta instal·lació no forma part de l’abast d’aquest projecte. Únicament caldrà adaptar
o reubicar equips que es vegin afectats pels canvis de distribució en els edificis.
17.2.4

CONTROL D’ACCÉS

Aquesta instal·lació no forma part de l’abast d’aquest projecte. Únicament caldrà adaptar
o reubicar equips que es vegin afectats pels canvis de distribució en els edificis.
El Facultatiu

Narcís Armengol i Gelonch
Nº Col·legiat 10.261
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18 QUADRES DE SUPERFICIES
18.1 SUPERFICIES CONSTRUIDES

48

18.2 SUPERFICIES UTILS PER PLANTES
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18.3 DEFINICIÓ DEL PROGRAMA PER USOS
PLANTA BAIXA

P. 1 PADELLÀS – P. 2 LLIBRETERIA
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PLANTA 1 LLIBRETERIA

P. 2 PADELLÀS – P. 3 LLIBRETERIA

19 NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT
P. 3 PADELLÀS – P. 4 LLIBRETERIA

Planejament vigent i Ordenances aplicables :
PERI del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona (Aprovat Definitivament el
18/03/1986).
12c: Zona de casc antic medieval.
Protecció B: Bens immobles catalogats d’interès local (BCIL).

Justificació de la Normativa Bàsica d’aplicació:
Accessibilitat (Llei 20/91 i D 135/1995)
Acústica NBE CA-88
Enderrocs i altres residus de la construcció (Decret 201/1994)
Codi Tècnic.
DB SU Seguretat d’utilització
P. 5 LLIBRETERIA

DB HE Estalvi d’energia
DB SE Seguretat estructural
DB HR Soroll
Ordenança General del Medi Ambient Urbà (OGMAU)
Ordenança del Paisatge Urbà
Ordenança de locals de Pública concurrència
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20 EXECUCIÓ DE L’OBRA PER ÀMBITS
L’obra s’ha previst executar per a àmbits d’intervenció.
S’han previst dos àmbits d’actuació, que poden ser simultanis o alternatius, en funció de
les capacitats d’inversió.
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 1
El primer àmbit d’intervenció afecta exclusivament al cobriment amb lluerna del pati de
Padellàs, i les seves obres auxiliars : Estructura de suport, instal·lacions de sanejament
/pluvials fins a la connexió a la xarxa existent , instal·lacions elèctriques i de control per als
exutoris que siguin necessaris per aplicació de les normatives pertinents etc fins a tenir
l’obra completament acabada i en ùs

Tant mateix s’ha constatat que no existeix protecció especifica al foc als sostres de
llibreteria . Segons aplicació de la normativa CPI cal justificar una RF de 120. El
pressupost contempla aquesta protecció mitjançant la projecció del material necessari
per assolir la resistència al foc sol·licitada. Tant mateix es considera la protecció i
substitució de tots els material de l’escala de llibreteria als efectes d’acomplir les
resistències, estabilitats i propagació del foc dels materials. (veure plànols específic de
Detall de la Sèrie 6.2)
El projecte no contempla l’actuació en façanes, fusteries exteriors ni en cobertes, que en
tot cas i en funció de les necessitats han de formar part d’un expedient a part.
Es procura mantenir el màxim possible les qualitats d’acabats existents.
La previsió de pressupost s’ha realitzat tenint en compte el nivell d’actuació d’obra en
funció de la seva complexitat en cada uns dels àmbits en que s’intervé.

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 2
L’àmbit d’intervenció 2 correspon a la resta del projecte , es a dir , l’adequació de les
cases Padellàs i de Llibreteria als usos proposats segons la definició del present

22 NIVELLS D’INTERVENCIÓ

21 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA PROPOSTA
El fet de definir amb precisió les actuacions necessàries per a la reconversió del conjunt
permet assignar diferents nivells d’intervenció i consegüentment d’inversió econòmica. Els
edificis estan en funcionament i no evidencien cap patologia que suposi un sobre cost en
d’inversió , per tant aquesta s’ha d’ajustar a les actuacions estructurals puntuals, a les
afectacions de les instal·lacions, i a l’adaptació de materials i revestiments en els àmbits
d’intervenció.
De l’anàlisi de la documentació consultada dels expedients d’obra existents es desprèn
que l’estructura de Padellàs està preparada per a les sobrecàrregues d’us exigibles , per
tant no s’ha considerat cap intervenció a nivell de reforços estructurals. Tant mateix
l’estructura te una protecció al foc, que caldrà avaluar en fase de projecte executiu i
complementar en cas de que fos necessari. Aquesta eventualitat està considerada en el
pressupost.
Referent a l’estructura de la casa de Llibreteria , s’han executat una sèrie de cales que
complementen el coneixement de la mateixa. D’aquest anàlisi es desprèn que l’estructura
està en bon estat (veure apartat d’estructura de la present memòria) i està documentat el
reforç de fonaments de murs de càrrega i la capacitat dels forjats de sostre de PB i P1 per
a les sobrecàrregues d’us exigibles. A la resta de sostres de P2 a P4 no s’ha obtingut
informació documental , no obstant això, per les cales efectuades i per a les sol·licituds
per els usos actuals (Magatzems , fons bibliogràfic , biblioteca, arxiu de peces del fons del
museu etc...) ens fa considerar que no es necessari el reforç d’aquests sostre. Amb tot i
això caldrà verificar aquest extrem mitjançant proves de càrrega, prèviament a la redacció
del projecte executiu.
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S’han considerat tres nivells d’intervenció :
Nivell d’intervenció baix : Obres que afecten nomes epidèrmicament a la zona
intervinguda, com pot ser intervenció lleugera a les instal·lacions, pintura , repassos de
revestiments cels rasos o paviment. No hi ha cap afectació substancial a les
instal·lacions i no s’afecta a l’estructura.
Nivell d’intervenció mig : Obres que afecten parcialment a la distribució , amb
afectacions a envans o mampares, Es considera una intervenció important a les
instal·lacions i als revestiments. No es suposa cap intervenció estructural
Nivell d’intervenció alt: Obres que afecten de manera important al l’àmbit. Hi han
modificacions estructurals (estintolaments, enderrocs estructurals o forjats nous), es
consideren actuacions epidèrmiques , de revestiments i de paviments en tot l’àmbit,
igualment amb les instal·lacions, bé perquè no existeixen o bé perquè s’han de fer de
nouTambé s’han tingut en compte aquelles intervencions que suposen un cost no
convencional i previsible, com es el nou cobriment del pati central amb un lluernàri
lleuger de doble curvatura, o la disposició d’un nou ascensor a la mitgera de Padellàs
Llibreteria o la restitució del nou lluernàri de l’escala de llibreteria..

23 PLANTES DE NIVELL D’INTERVENCIO
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25 RESUM DE PRESSUPOST
L’aproximació al pressupost d’inversió total puja la quantitat de TRES MILIONS
CUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS IVA
INCLÒS

Resum per àmbits d’intervenció

En el Document 2 del present estudi es justifica el pressupost per capítols i per àmbits
d’intervenció
Barcelona octubre de 2017

Jaume Arderiu
Arquitectes
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Tomàs Morató

DOCUMENT 2 PRESSUPOST

10/11/2017

COST PER CAPITOLS

APROXIMACIÓ AL PRESSUPOST PER A L' ADEQUACIÓ ARQUITECTÒNICA CONJUNT PADELLÀS / LLIBRETERIA PER CAPITOLS
TOTAL CONJUNT PADELLÀS / LLIBRETERIA

CAPITOL

DESCRIPCIÓ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29

%

ENDERROCS I ESTINTOLAMENTS
EXCAVACIÓ RASES I FOSSAT ASCENSOR
ESTRUCTURA SOSTRES
COBERTA TEULES I CANALONS
TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES
TANCAMENTS INTERIORS PRIMARIS
FUSTERIES INTERIORS I PORTES RF
NOVES ESCALES
COBRICIO PATI I LLUERNARI I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PAVIMENTS RESTAURAR
PAVIMENTS NOUS
REVESTIMETS, CELS RASOS, ARTESONATS I ACABATS
PROTECCIO FOC DELS SOSTRES
EQUIPAMENT DELS SERVEIS
INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT
INSTAL.LACIÓ D'IL.LUMINACIÓ
INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL.LACIÓ CTTV
INSTAL.LACIÓ DE MEGAFONIA
SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA
INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
INSTAL.LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
INSTAL.LACIÓ DE TRANSPORT VERTICAL
INSTAL.LACIONS AJUDES
ARQUEOLOGIA RASA CLAVEGUERA I ESCOMESES
SEGURETAT I SALUT

6,85%
0,26%
10,14%
2,36%
1,33%
2,13%
3,84%
3,16%
14,92%
1,30%
4,28%
9,96%
1,41%
1,80%
16,03%
2,24%
6,30%
0,95%
0,50%
0,21%
0,25%
3,60%
0,62%
0,41%
1,57%
1,24%
1,45%
0,88%

100%

15%

85%

AMBIT TOTAL

AMBIT 1

AMBIT 2

2.413.616
165.432
6.204
244.753
56.876
32.037
51.358
92.716
76.173
360.000
31.343
103.395
240.510
34.100
43.426
387.000
54.000
152.000
23.000
12.000
5.000
6.000
87.000
15.000
10.000
38.000
30.000
35.000
21.293

PEM
165.432
6.204
244.753
56.876
32.037
51.358
92.716
76.173
360.000
31.343
103.395
240.510
34.100
43.426
387.000
54.000
152.000
23.000
12.000
5.000
6.000
87.000
15.000
10.000
38.000
30.000
35.000
21.293

100,00%

%

PEM

0,00%

8,06%

0,00%

0,30%

0,00%

11,92%

0,00%

2,77%

0,00%

1,56%

0,00%

2,50%

0,00%

4,51%

0,00%

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE AMB IVA INCLÒS
AMBIT TOTAL

PEM
165.432
6.204
244.753
56.876
32.037
51.358
92.716
76.173
0
31.343
103.395
240.510
34.100
43.426
387.000
54.000
152.000
23.000
12.000
5.000
6.000
87.000
15.000
10.000
38.000
30.000
35.000
21.293

3,71%

360.000

100,00%
0,00%

0,00%
1,53%

0,00%

5,03%

0,00%

11,71%

0,00%

1,66%

0,00%

2,11%

0,00%

18,84%

0,00%

2,63%

0,00%

7,40%

0,00%

1,12%

0,00%

0,58%

0,00%

0,24%

0,00%

0,29%

0,00%

4,24%

0,00%

0,73%

0,00%

0,49%

0,00%

1,85%

0,00%

1,46%

0,00%

1,70%

0,00%

1,04%

100,00%

PEM
Despeses Generals 13%
Benifici Industrial 6%
PEC
IVA 21%

%

100,00%

2.413.616
313.770
144.817
2.872.203
603.163

360.000
46.800
21.600
428.400
89.964

2.053.616
266.970
123.217
2.443.803
513.199

3.475.366

518.364

2.957.002

AMBIT 1b

AMBIT 2

Tomàs Morató - A+M / arquitectes
Barcelona , Octubre 2017
(*) Aquesta aproximació al pressupost d'intervenció al conjunt Padellàs /Llibreteria s'ha realitzat per aplicació de ràtis (cost/m2) segons els diferents nivells d'intervenció aplicats als diferents àmbits.

DOCUMENT 3 PLÀNOLS

PROJECTE BÀSIC
PLANOL

FULL

NIVELL 1

MHB05
NIVELL2

NIVELL 3
E: A3

ESCALA
E: A1

ARXIU CAD
CODI P Nº plànol Extensió

MHB05-0.1.1

1 de 1

0 INFORMACIO GENERAL

1 SITUACIO

1 Informació Urbanistica

1/1200

1/600

MHB05

0.1.1

MHB05-1.1.1

1 de 1

1 ESTAT ACTUAL

1 PLANTES - PAVIMENTS

1 Planta Soterrani Padellàs

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

.dwg

MHB05-1.1.2

1 de 1

2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

.dwg
.dwg

.dwg

MHB05-1.1.3

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

MHB05-1.1.4

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

.dwg

MHB05-1.1.5

1 de 1

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-1.1.6

1 de 1

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

MHB05-1.1.7

1 de 1

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

.dwg

MHB05-1.1.8

1 de 1

8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

1.1.1_8

.dwg

MHB05-1.2.1

1 de 1

MHB05-1.2.2

1 de 1

2 PLANTES - CEL-RASOS

1 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

1.2.1_6

.dwg

2 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.2.1_6

.dwg

MHB05-1.2.3

1 de 1

3 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.2.1_6

.dwg

MHB05-1.2.4

1 de 1

4 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.2.1_6

.dwg
.dwg

MHB05-1.2.5

1 de 1

5 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.2.1_6

MHB05-1.2.6

1 de 1

6 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

1.2.1_6

.dwg

MHB05-1.3.1

1 de 1

1 Secció Longitudinal 01

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg
.dwg

3 SECCIONS I ALÇATS

MHB05-1.3.2

1 de 1

2 Secció Longitudinal 02

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

MHB05-1.3.3

1 de 1

3 Secció Longitudinal 03

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.4

1 de 1

4 Secció Longitudinal 04

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.5

1 de 1

5 Secció Transversal 01

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.6

1 de 1

6 Secció Transversal 02

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.7

1 de 1

7 Secció Transversal 03

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.8

1 de 1

8 Secció Transversal 04

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.9

1 de 1

9 Secció Transversal 05

1/150

1/75

MHB05

1.3.1_9

.dwg

MHB05-1.3.10

1 de 1

10 Alçat Carrer del Veguer

1/150

1/75

MHB05 1.3.10_12

.dwg

MHB05-1.3.11

1 de 1

11 Alçat Plaça del Rei

1/150

1/75

MHB05 1.3.10_12

.dwg

MHB05-1.3.12

1 de 1

12 Alçat Baixada de la Llibreteria

1/150

1/75

MHB05 1.3.10_12

.dwg

MHB05-1.3.13

1 de 1

1/150

1/75

MHB05

1.3.13

.dwg

MHB05-2.1.1

1 de 1

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

MHB05-2.1.2

1 de 1

13 Alçats Pati Padellàs
1 Planta Soterrani
2 Planta Baixa

MHB05-2.1.3

1 de 1

MHB05-2.1.4

1 de 1

MHB05-2.1.5

1 de 1

MHB05-2.1.6

1 de 1

MHB05-2.1.7

1 de 1

MHB05-2.1.8

1 de 1

MHB05-2.2.1

1 de 1

MHB05-2.2.2

1 de 1

MHB05-2.2.3

1 de 1

MHB05-2.2.4

1 de 1

MHB05-2.2.5

1 de 1

MHB05-2.2.6

1 de 1

MHB05-2.2.7

1 de 1

MHB05-2.2.8

1 de 1

MHB05-2.2.9

1 de 1

MHB05-3.1.1

1 de 1

MHB05-3.1.2

1 de 1

MHB05-3.1.3

1 de 1

MHB05-3.1.4

1 de 1

MHB05-3.1.5

1 de 1

MHB05-3.1.6

1 de 1

MHB05-3.1.7

1 de 1

MHB05-3.2.1

1 de 1

MHB05-3.2.2

1 de 1

2 DESCRIPCIO GENERAL

1 PLANTES

2 SECCIONS I ALÇATS

3 ENDERROC I OBRA NOVA

1 PLANTES

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

3 Planta 1 Llibreteria
4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

2.1.1_8

.dwg

1 Secció Longitudinal 01
2 Secció Longitudinal 02

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

3 Secció Longitudinal 03
4 Secció Longitudinal 04

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

5 Secció Transversal 01
6 Secció Transversal 02

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

7 Secció Transversal 03
8 Secció Transversal 04

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

9 Secció Transversal 05
1 Planta Baixa

1/150

1/75

MHB05

2.2.1_9

.dwg

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

2 Planta 1 Llibreteria
3 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

4 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
5 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

6 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
7 Planta Coberta
2 SECCIONS I ALÇATS

1 Secció Longitudinal 01
2 Secció Longitudinal 02

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

1/200

1/100

MHB05

3.1.1_7

.dwg

1/150

1/75

MHB05

3.2.1_3

.dwg

1/150

1/75

MHB05

3.2.1_3

.dwg

PLANOL

FULL

NIVELL 1

NIVELL2

NIVELL 3
E: A3

MHB05-3.2.3

1 de 1

MHB05-4.1.1

1 de 1

MHB05-4.1.2

1 de 1

4 REVESTIMENTS I CELS-RASOS

1 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

ESCALA
E: A1

ARXIU CAD
CODI P Nº plànol Extensió

3 Secció Transversal 05

1/150

1/75

MHB05

3.2.1_3

1 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

4.1.1_6

.dwg

2 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.1.1_6

.dwg

.dwg

MHB05-4.1.3

1 de 1

3 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.1.1_6

.dwg

MHB05-4.1.4

1 de 1

4 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.1.1_6

.dwg

MHB05-4.1.5

1 de 1

5 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.1.1_6

.dwg

MHB05-4.1.6

1 de 1

MHB05-4.2.1

1 de 1

2 CEL-RASOS I ILꞏLUMINACIÓ

6 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.1.1_6

.dwg

1 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

4.2.1_6

.dwg
.dwg

MHB05-4.2.2

1 de 1

2 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.2.1_6

MHB05-4.2.3

1 de 1

3 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.2.1_6

.dwg

MHB05-4.2.4

1 de 1

4 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.2.1_6

.dwg
.dwg

MHB05-4.2.5

1 de 1

5 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

4.2.1_6

MHB05-4.2.6

1 de 1

1/200

1/100

MHB05

4.2.1_6

.dwg

MHB05-5.1.1

1 de 1

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

MHB05-5.1.2

1 de 1

6 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
1 Planta altell casa Llibreteria
2 Sostre Planta Soterrani Padellàs / Baixa Llibreteria

MHB05-5.1.3

1 de 1

MHB05-5.1.4

1 de 1

MHB05-5.1.5

1 de 1

MHB05-5.1.6

1 de 1

MHB05-5.2.1

1 de 1

MHB05-5.2.2

1 de 1

MHB05-5.2.3

1 de 1

MHB05-5.2.4

1 de 1

MHB05-5.2.5

1 de 1

MHB05-5.2.6

1 de 1

MHB05-6.1.1

1 de 1

5 ESTRUCTURA

1 ESTAT ACTUAL

2 ENDERROC I OBRA NOVA

6 DETALLS

1 LLUERNARI

MHB05-6.1.3
MHB05-6.1.4
MHB05-6.1.5
MHB05-6.1.6
1 de 1

MHB05-6.2.2

1 de 1

MHB05-6.2.3

1 de 1

MHB05-6.2.4

1 de 1

MHB05-6.3.1

1 de 1

MHB05-6.3.2

1 de 1

MHB05-6.3.3

1 de 1

MHB05-6.3.4

1 de 1

MHB05-6.3.5

1 de 1

MHB05-6.3.6

1 de 1

MHB05-6.3.7

1 de 1

MHB05-6.4.1

1 de 1

MHB05-6.4.2

1 de 1

MHB05-6.5.1

1 de 1

MHB05-6.5.2

1 de 1

MHB05-6.5.3

1 de 1

MHB05-7.1.1

1 de 1

MHB05-7.1.2

1 de 1

MHB05-7.1.3

1 de 1

MHB05-7.1.4

1 de 1

MHB05-7.1.5

1 de 1

MHB05-7.1.6

1 de 1

MHB05-7.1.7

1 de 1

MHB05-7.1.8

1 de 1

MHB05-7.2.1

1 de 1

MHB05-7.2.2
MHB05-7.2.3

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

5 Sostre Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
6 Sostre Planta 3 Padellàs / 4-5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1 Planta altell casa Llibreteria
2 Sostre Planta Soterrani Padellàs / Baixa Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

3 Sostre Planta Baixa Padellàs / 1 Llibreteria
4 Sostre Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

5 Sostre Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
6 Sostre Planta 3 Padellàs / 4-5 Llibreteria

MHB05-6.1.2

MHB05-6.2.1

1/200

3 Sostre Planta Baixa Padellàs / 1 Llibreteria
4 Sostre Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

2 ESCALA LLIBRETERIA

3 MITGERA I ESTINTOLAMENTS

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1/200

1/100

MHB05

5.1.1_12

.dwg

1 Secció longitudinal 03
2 Sistema constructiu

1/100

1/50

MHB05

6.1.1_6

.dwg

S/E

S/E

MHB05

6.1.1_6

.dwg

3 Detalls
4 Vista del pati d'accés

1/40

1/20

MHB05

6.1.1_6

.dwg

S/E

S/E

MHB05

6.1.1_6

.dwg

5 Vista des de la balconada
6 Vista de la terrassa

S/E

S/E

MHB05

6.1.1_6

.dwg

S/E

S/E

MHB05

6.1.1_6

.dwg

1 Estat actual
2 Estat actual - Tram d'escala

1/100

1/50

MHB05

6.2.1_4

.dwg

1/50

1/25

MHB05

6.2.1_4

.dwg

3 Proposta - Tram d'escala
4 Detalls

1/100

1/50

MHB05

6.2.1_4

.dwg

1/50

1/25

MHB05

6.2.1_4

.dwg

1 Secció transversal
2 Estat actual - P2 / P3

1/150

1/75

MHB05

6.3.1_7

.dwg

1/100

1/50

MHB05

6.3.1_7

.dwg

3 Proposta - P2 / P3
4 Estat actual - P3 / P4

1/100

1/50

MHB05

6.3.1_7

.dwg

1/100

1/50

MHB05

6.3.1_7

.dwg

5 Proposta - P3 / P4
6 Tipologies d'estintolament

1/100

1/50

MHB05

6.3.1_7

.dwg

1/30

1/15

MHB05

6.3.1_7

.dwg

1/10

1/5

MHB05

6.3.1_7

.dwg

4 ASCENSOR PADELLÀS

7 Tipologies de baranes
1 Estat actual

1/100

1/50

MHB05

6.4.1_2

.dwg

1/100

1/50

MHB05

6.4.1_2

.dwg

5 SALA CARRERAS CANDI

2 Proposta
1 Estat actual

1/100

1/50

MHB05

6.5.1_3

.dwg

2 Proposta
3 Secció constructiva

1/100

1/50

MHB05

6.5.1_3

.dwg

1/20

1/10

MHB05

6.5.1_3

.dwg

1 Planta Soterrani Padellàs
2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

3 Planta 1 Llibreteria
4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.1.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1 de 1

1 Planta Soterrani Padellàs
2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

7 INSTALꞏLACIONS

1 ELECTRICITAT EA + ENDERROCS

2 CLIMA CONDUCTES EA + ENDERROCS

PLANOL

FULL

NIVELL 1

NIVELL2

NIVELL 3
E: A3

MHB05-7.2.4

1 de 1

MHB05-7.2.5

1 de 1

MHB05-7.2.6

1 de 1

MHB05-7.2.7

1 de 1

MHB05-7.2.8

1 de 1

MHB05-7.3.1

1 de 1

MHB05-7.3.2

1 de 1

MHB05-7.3.3

1 de 1

MHB05-7.3.4

1 de 1

MHB05-7.3.5

1 de 1

MHB05-7.3.6

1 de 1

MHB05-7.3.7

1 de 1

MHB05-7.3.8

1 de 1

MHB05-7.4.1

1 de 1

MHB05-7.4.2

1 de 1

MHB05-7.4.3

1 de 1

MHB05-7.4.4

1 de 1

MHB05-7.4.5

1 de 1

MHB05-7.4.6

1 de 1

MHB05-7.4.7

1 de 1

MHB05-7.4.8

1 de 1

MHB05-7.5.1

1 de 1

MHB05-7.5.2

1 de 1

MHB05-7.5.3

1 de 1

MHB05-7.5.4

1 de 1

MHB05-7.5.5

1 de 1

MHB05-7.5.6

1 de 1

MHB05-7.5.7

1 de 1

MHB05-7.5.8

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria
5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria
7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
8 Planta Coberta
3 CLIMA CANONADES EA + ENDERROCS

1 Planta Soterrani Padellàs
2 Planta Baixa
3 Planta 1 Llibreteria
4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria
5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria
6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.2.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.3.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.4.1_8

.dwg

1 Planta Soterrani Padellàs
2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

3 Planta 1 Llibreteria
4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria
5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria
7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg

1/200

1/100

MHB05

7.5.1_8

.dwg
.dwg

1 Planta Soterrani Padellàs
2 Planta Baixa
3 Planta 1 Llibreteria

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria
7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
8 Planta Coberta

6 ELECTRICITAT

1/200
1/200

1/200

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria
5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

5 SENYALS FEBLES EA + ENDERROCS

ARXIU CAD
CODI P Nº plànol Extensió

1/200

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria
8 Planta Coberta
4 FONTANERIA I EXTINCIÓ D'INCENDIS EA + ENDERROCS

ESCALA
E: A1

MHB05-7.6.1

1 de 1

1 Planta Soterrani

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

MHB05-7.6.2

1 de 1

2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

.dwg

MHB05-7.6.3

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

.dwg

MHB05-7.6.4

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

.dwg

MHB05-7.6.5

1 de 1

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-7.6.6

1 de 1

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

MHB05-7.6.7

1 de 1

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

.dwg

MHB05-7.6.8

1 de 1

8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.6.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-7.7.1

1 de 1

1 Planta Soterrani

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

MHB05-7.7.2

1 de 1

7 CLIMA CONDUCTES

2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

.dwg

MHB05-7.7.3

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

.dwg

MHB05-7.7.4

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

.dwg

MHB05-7.7.5

1 de 1

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-7.7.6

1 de 1

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

MHB05-7.7.7

1 de 1

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

.dwg

MHB05-7.7.8

1 de 1

8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.7.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-7.8.1

1 de 1

1 Planta Soterrani

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

MHB05-7.8.2

1 de 1

2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

.dwg

MHB05-7.8.3

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

.dwg

8 CLIMA CANONADES

MHB05-7.8.4

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

.dwg

MHB05-7.8.5

1 de 1

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-7.8.6

1 de 1

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

MHB05-7.8.7

1 de 1

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

.dwg

MHB05-7.8.8

1 de 1

8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.8.1_8

.dwg
.dwg

MHB05-7.9.1

1 de 1

1 Planta Soterrani

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

MHB05-7.9.2

1 de 1

9 FONTANERIA I EXTINCIÓ D'INCENDIS

2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

.dwg

MHB05-7.9.3

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

.dwg

MHB05-7.9.4

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

.dwg

MHB05-7.9.5

1 de 1

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

.dwg

PLANOL

FULL

NIVELL 1

NIVELL2

NIVELL 3
E: A3

ESCALA
E: A1

ARXIU CAD
CODI P Nº plànol Extensió

MHB05-7.9.6

1 de 1

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

MHB05-7.9.7

1 de 1

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

.dwg

MHB05-7.9.8

1 de 1

8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.9.1_8

.dwg

10 SENYALS FEBLES

.dwg

MHB05-7.10.1

1 de 1

1 Planta Soterrani

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.2

1 de 1

2 Planta Baixa

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.3

1 de 1

3 Planta 1 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.4

1 de 1

4 Planta 1 Padellàs / 2 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.5

1 de 1

5 Planta 2 Padellàs / 3 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.6

1 de 1

6 Planta 3 Padellàs / 4 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.7

1 de 1

7 Planta Coberta Padellàs / 5 Llibreteria

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.10.8

1 de 1

8 Planta Coberta

1/200

1/100

MHB05

7.10.1_8

.dwg

MHB05-7.11.1

1 de 1

1 Estat actual

1/200

1/100

MHB05

7.11.1_2

.dwg

MHB05-7.11.2
MHB05-8.1.1
MHB05-8.1.2
MHB05-8.1.3
MHB05-8.1.4
MHB05-8.2.1
MHB05-8.2.2
MHB05-8.2.3
MHB05-8.2.4
MHB05-8.2.5

1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1
1 de 1

2
1
2
3
4
1
2
3
4
5

1/200
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E

1/100
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E
S/E

MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05

7.11.1_2
8.1.1_4
8.1.1_4
8.1.1_4
8.1.1_4
8.2.1_5
8.2.1_5
8.2.1_5
8.2.1_5
8.2.1_5

.dwg
.dwg
.dwg
.dwg
.dwg
.dwg
.dwg
.dwg
.dwg
.dwg

11 CLIMA CANONADES - SECCIONS
8 VISTES

1 PLANTA BAIXA

2 PLANTES SUPERIORS

Proposta
Pati d'accés
Pati des de la balconada
Porta romans
Àgora
Escala i mitgera
Sala Carreras Candi 01
Sala Carreras Candi 01
Biblioteca 01
Biblioteca 02

PLANOL

FULL

NIVELL 1

NIVELL2

NIVELL 3
E: A3

MHB05-7.11.1

1 de 1

MHB05-7.11.2

1 de 1

11 CLIMA CANONADES - SECCIONS

ESCALA
E: A1

ARXIU CAD
CODI P Nº plànol Extensió

1 Estat actual

1/200

1/100

MHB05

7.11.1_2

.dwg

2 Proposta

1/200

1/100

MHB05

7.11.1_2

.dwg
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Pàgina 1

•

Reial Decret 842/2013, pel qual s’aprova la classificació dels productes de la
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de
reacció i de resistència al foc.

•

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC 10/03/2010.

•

Instruccions tècniques complementàries de la Direcció general de prevenció,
extinció d’incendis i salvaments. Generalitat de Catalunya (DGPEIS).

•

Taules d’interpretació de la normativa de seguretat contra incendis (TINSCI).

•

Ordenança Reguladora de la Condicions de Protecció contra Incendis de
l’Ajuntament de Barcelona del 2008.

•

Fitxes Tècniques Bombers de Barcelona

1. DADES GENERALS
1.1

OBJECTE

L’objecte del present annex, és el de descriure els condicionants tècnics i de normativa legal
que ha de reunir el Projecte Bàsic en matèria de contra incendis de PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA PER A LA CONVERSIÓ DEL CONJUNT PADELLÀS
/ LLIBRETERIA EN MUHBA CASA DE L’ HISTÒRIA, amb la finalitat d’obtenir l’informe
favorable per part de l’equip de prevenció d’incendis.
1.2

PROMOTOR

El promotor i titular de l’edifici és l’ Ajuntament de Barcelona.
La gestió del projecte és de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) sota les directrius i
supervisió del MUHBA.
1.3

EMPLAÇAMENT

Edificis dels carrers Veguer, 4 i Baixada de la Llibreteria,7, 08002 de Barcelona,
corresponen als edificis anomenats Casa Padellàs (veure Annex 2) i MUHBA Casa
Llibreteria, respectivament.
Cal mencionar que els edificis es situen en Zona de casc antic medieval i estan qualificats
com a 7a (Equipaments actuals) pel Pla General Metropolità de Barcelona.
Tanmateix els dos edificis formen part del Catàleg de Bens Immobles d’interès local, (BCIL)
amb grau de protecció B
Sistema de referència per coordenades: UTM 31N / ETRS 89
E(X): 431.244 m
E(Y): 4.581.701 m
1.4

(*) A partir del 22 de novembre de 2017 serà derogat pel RD 513/2017, nou
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis

NORMATIVA

1.4.1 NORMATIVA DE PCI
La instal·lació per a la prevenció d’incendis s’ha dissenyat segons el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), Ordenances i Normes de Prevenció d’Incendis, actualment vigents, que li
són d’aplicació.
Les normatives d’aplicació, en matèria de seguretat i protecció en cas d’incendis, que s’han
considerat són:
•

Codi Tècnic de l’Edificació DB-SI “Seguretat en cas d’incendi” text modificat pel
Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, BOE de 23 d’octubre de 2007 i
correccions d’errors BOE de 25 de gener de 2008.

•

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, BOE núm. 298 de 14 de desembre
de 1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Conta
Incendis. Ministeri d’Indústria i Energia.(*)

1.4.2 ALTRA NORMATIVA
•

Codi Tècnic de l’Edificació DB-SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat” text
modificat pel Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre, BOE de 23 d’octubre de
2007 i correccions d’errors BOE de 25 de gener de 2008.

1.5

DESCRIPCIÓ, ACTUACIONS I CLASSIFICACIÓ

A continuació s’exposa, de forma bàsica, la descripció de l’estat de l’edifici desprès de la
reforma, les actuacions de reforma que es realitzen i quina classificació tindrà l’edifici
segons la ORCPI2008.
1.5.1 DESCRIPCIÓ GENERAL
El conjunt edificatori existent està format per la unió de dos edificis: Padellàs i Llibreteria.
Els edificis disposen de les referències cadastrals següents :
Casa Padellàs:

Ref. Cadastral

1219608DF3811G Sup. Solar

581,43 m2

Casa Llibreteria:

Ref. Cadastral

1318210DF3811G Sup. Solar

265,33 m2

Casa Padellàs actualment te un ús museístic mentre que Casa Llibreteria te un ús
administratiu lligat a l’activitat del museu, ús principal de l’equipament.
Padellàs està format per planta soterrani (no inclosa dins d’aquest projecte), planta baixa i 3
plantes pis. La seva superfície construïda és d’aproximadament 1997 m2.

PLANTA BAIXA CONJUNT

Llibreteria està formada per planta semisoterrani, planta baixa i 5 plantes pis amb una
coberta transitable per instal·lacions. La seva superfície construïda és d’aproximadament
2102 m2.
Actualment els dos edificis estan units per les plantes baixa, segona i quarta.
Un cop realitzada la reforma, com que els dos edificis estaran units en cada planta, excepte
soterranis, planta primera i cinquena es considera que aquest anàlisi justificatiu de la
normativa PCI serà del conjunt edificatori dels dos edificis, és a dir aproximadament 4100
m2 construïts (sense tenir en consideració el soterrani de Padellàs).

NIVELL 1 / 2

Dues plantes d' EXPOSICIÓ, amb projectes expositius estables concebuts de manera
modular per facilitar tant l'articulació amb altres materials i formats com la seva renovació.

Les característiques en planta mes importants del conjunt amb ocupació Pública
Concurrència són les següents:

PLANTA BAIXA
Concebuda com a ÀGORA, és a dir, un conjunt d'espais d'ús púbic molt obert i amb
múltiples mecanismes i materials per apropiar-se de la ciutat en les claus de la història i
també de la memòria.

PLANTA 1 PADELLÀS 2 LLIBRETERIA

El PATI DEL RELLOTGE, a la planta baixa i cobert amb una nova claraboia, i el MIRADOR
a la planta superior actuarien llavors com a espais vertebradors d'usos diversos en aquestes
dues plantes, que són les d'usos més complexos.
El Pati del rellotge seria també el punt d'accés a les sales de MUHBA Plaça del Rei, com
un conjunt perfectament diferenciat de Casa Padellàs, de la qual tanmateix parteix el
recorregut i a la qual també retornarà en el futur, a través del pas de ronda de la primera
planta.
Una qüestió fonamental, per les sinèrgies que genera en múltiples replans, és el
manteniment de les OFICINES I ESPAIS DE TREBALL de tot el personal del museu i
empreses col·laboradores que hores d'ara ja hi ha, preveient així mateix espai per al seu
futur creixement.

1.5.2 DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
La proposta d’actuació arquitectònica planteja una intervenció que es centra en els següents
punts:
PLANTA 2 PADELLÀS 3 LLIBRETERIA

NIVELL 3

1.5.2.1 REFORMA DE PLANTA BAIXA PER A LA CREACIÓ DEL NOU ESPAI ÀGORA
DEL MUSEU
•

Situació del nou Auditori Capmany en les actuals dependències de les aules de
planta baixa. L’accés a l’auditori es produeix al final del recorregut expositiu, des de
l’escala gòtica del pati del rellotge. L’auditori disposa d’un vestíbul previ que es
connecta amb el vestíbul d’acollida de planta baixa, de manera que el recorregut
retorna al visitant a l’espai d’àgora, connectat amb la llibreria. Es realitza un
estintolament en el mur que separa els dos àmbits, i es col·loca una nova escalagrada que genera una gran obertura en l’espai de l’àgora.

•

La segona intervenció estratègica en planta baixa consisteix en la creació del espai
MUHBA ESCOLA, associat a la entrada per Plaça del Rei. En haver reubicat l’espai
d’auditori al nou auditori Capmany, les dos amplies sales situades en la cantonada de
la Plaça amb el carrer Veguer s’habiliten com a aules, mitjançant la col·locació d’unes
mampares de factura moderna que generen els espais Pi i Arimon i Sanpere i Miquel.
Aquestes dos aules queden associades a un vestíbul. Els actuals banys en l’espai
de l’escala de Padellàs serviran al Museu escola, mentre que altre operació
consisteix en l’ampliació de la porta de connexió entre aquesta zona i el pati del
rellotge, amb una intervenció que permet ampliar aquesta porta, actualment estreta.

•

Una altre intervenció estratègica es la col·locació d’uns banys en l’actual zona de
taquilles del vestíbul del museu, junt al pati d’instal·lacions de l’edifici de llibreteria,
costat tapineria. Aquests banys s’ubiquen en una zona central de la planta, i donen
servei al nivell àgora.

•

Igualment, i amb una intervenció mínima, s’adequa l’espai contigu al nou auditori
Capmany com a zona de treball del departament de Regidoria.

Una planta d ’ESTUDI, amb els despatxos, biblioteca, sales i altres espais dedicats a la
documentació, la recerca i el diàleg.

PLANTA 3 PADELLÀS 4 LLIBRETERIA

1.5.2.2 HABILITACIÓ ÀMBIT EXPOSITIU
•

L’espai expositiu del Museu s’amplia fins a assolir una extensió aproximada de 1.080
m2, abastant les plantes 1 i 2 de la casa Padellàs i 2 i 3 de l’edifici de Llibreteria, en
un conjunt espaial continu i a la vegada versàtil, de manera que permet una flexibilitat

de distribucions en el temps ideal per un espai expositiu d’aquest caire.
•

A fi i efecte d’assolir aquest objectiu es plantegen les connexions necessàries entre
els dos edificis, així com la creació d’una nova escala entre les plantes 2 i 3 de
llibreteria, clau per aquesta flexibilitat d’ús.

1.5.2.3 INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN L'ÀMBIT DE LA MITGERA PADELLÀS /
LLIBRETERIA:
NIVELL 2 (P1 PADELLÀS / P2 LLIBRETERIA)
•

Creació de la connexió entre planta 1 de Padellàs i 2 de Llibreteria en la façana del
carrer del veguer, amb ubicació d’una nova escala que salvi el desnivell d’un metre
entre les dos plantes. Es realitza un estintolament amb pas de llum de 240 cm.

•

Reestructuració de la connexió existent entre planta 1 de Padellàs i 2 de Llibreteria
en costat Tapineria, per tal d’ampliar el pas existent, actualment molt angost, refent
l’escala que salva el desnivell d’un metre entre les dos plantes. A tal efecte es realitza
un estintolament amb pas de llum de 160 cm.

Reubicació departament de Col·leccions i adequació laboratori en planta cinquena edifici
llibreteria, amb un condicionament relativament senzill de la planta.
1.5.2.4 REFORMA GENERAL NIVELL 4 (P3 PADELLÀS / P4 LLIBRETERIA)
•

Creació nova Sala Carreres Candi amb cobriment terrasses planta tercera Padellàs.

•

Nou office personal i events en Sala Apel·les Mestres

•

Habilitació miradors Plaça del rei i Plaça Ramon Berenguer per a us públic.

•

Nova Sala Florensa en espai actual office.

•

Ubicació de departament de Programes Museu, Secretaria, CRED i Direcció en
edifici Llibreteria amb l'objecte de reubicar els departaments actualment situats en
les plantes de llibreteria objecte de reconversió en espai expositiu.

1.5.2.5 NOU ASCENSOR DE DOBLE EMBARCAMENT A 180º
Substitució de l’actual ascensor per un ascensor adaptat de doble embarcament a 180º que
solucioni l’accessibilitat a les diferents plantes.

•

Creació de la connexió entre planta 2 de Padellàs i 3 de Llibreteria en la façana del
carrer del veguer, amb ubicació d’una rampa que salvi el desnivell entre les dos
plantes. Es realitza un estintolament amb pas de llum de 240 cm.

1.5.2.6 CREACIÓ DE NOVA ESCALA D'UNIÓ ENTRE PLANTES 2 I 3 DE LLIBRETERIA,
EN ZONA EXPOSITIVA.
Enderroc del forjat del sostre de l’actual sala Carreras Candi per a col·locar una escala de
connexió entre plantes 2 i 3 de l’edifici de llibreteria, que asseguri la connexió i flexibilitat
d’ús dels nous espais expositius.

•

Creació d’una nova connexió entre planta 2 de Padellàs i 3 de Llibreteria en costat
Tapineria, amb la col·locació d’una nova rampa que salvi el desnivell entre les dos
plantes. A tal efecte es realitza un estintolament amb pas de llum de 160 cm. En
aquest punt es desmunta la rampa existent, que actualment acorda les cotes de
planta 2 de Padellàs amb la cota més elevada de la sala sobre l’atri gòtic de planta
primera, que en la proposta de reforma es transforma en magatzem.

1.5.2.7 AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL DOBLE ESPAI ENTRE PLANTES 1 I 2 DE PADELLÀS
EN LA FAÇANA A PLAÇA DEL REI
Col·locació de mampares en planta 2 de Padellàs, tancant el doble espai sobre planta 1, per
solucionar la alta contaminació acústica existent entre els dos espais, tot i mantenint la
comunicació visual entre espais i la entrada de llum natural per la finestra de la façana de
plaça del rei.

NIVELL 3 (P2 Padellàs / P3 Llibreteria)

NIVELL 4 (P3 Padellàs / P4 Llibreteria)
•

Creació de la connexió entre planta 3 de Padellàs i 4 de Llibreteria en la façana del
carrer del veguer, amb ubicació d’una rampa que salvi el desnivell entre les dos
plantes. Es realitza un estintolament amb pas de llum de 240 cm, que connecta la
nova sala de seminaris Florensa amb la sala d’espera del CRED / Direcció.

•

Forjat de l’actual doble espai de la galeria de Padellàs entre plantes P2/P3 per a la
creació de la nova biblioteca, no pública, Agustí Duran i Sanpere, que es situa a
ambdós costats de la mitgera entre Padellàs i Llibreteria. Els dos espais s’uneixen
mitjançant un estintolament de 390 cm de llum de pas i la col·locació de dos graons
que salven el petit desnivell entre les plantes dels dos edificis. Espai guanyat 80 m2

•

Creació d’una nova connexió entre planta 3 de Padellàs i 4 de Llibreteria en costat
Tapineria, amb la col·locació d’una nova rampa que salvi el desnivell entre les dos
plantes. A tal efecte es realitza un estintolament amb pas de llum de 160 cm.

NIVELL 5 (PLANTA CINQUENA EDIFICI LLIBRETERIA)

1.5.3 SUPERFÍCIES DESPRÈS DE LA REFORMA
SUP. ÚTIL SUP. CONS

PLANTA BAIXA
Padellàs
Lavabos
CECOR
Museu escola
Sala Pi i Arimon
Sala Sanpere i Miquel
Control accés Romans
Informació
Cancell d'accés
Regidoria
Planetari
Àgora museu (àmbit Padellàs)
Auditori Capmany
Escala 2 (Padellàs)
Ascensor Padellàs
Pou ascensor Padellàs
Pati del Rellotge
TOTAL PADELLÀS

10,29
13,90
47,71
26,70
35,70
18,90
22,90
19,90
18,80
11,60
75,30
50,70
22,80

m² 14,10 m²
m² 16,20 m²
m² 51,80 m²
m² 34,80 m²
m² 41,70 m²
m² 24,00 m²
m² 29,80 m²
m² 23,50 m²
m² 23,80 m²
m² 21,10 m²
m² 89,30 m²
m² 59,70 m²
m² 27,60 m²
6,10 m²
- 13,50 m²
101,60
109,2
476,80 m² 586,20 m²

Llibreteria
Lavabos
Àgora museu (àmbit Llibreteria)
Instal·lacions
Llibreria
Estació transformadora (ET)
Escala 1 (Llibreteria)
Ascensor Llibreteria
TOTAL LLIBRETERIA

TOTAL PLANTA BAIXA

21,50
25,70
13,80
107,50
9,70
29,10

m² 29,50 m²
m² 26,60 m²
m² 16,00 m²
m² 129,90 m²
m² 11,60 m²
m² 36,80 m²
7,00 m²
207,30 m² 257,40 m²
684,10 m² 707,00 m²

PLANTA 1 LLIBRETERIA
Llibreteria
Lavabos
Sala de reunions
Vestuaris
Empreses
RACK / SAI
Arxiu 1
Despatx 1 (D1)
Despatx 2 (D2)
Projectes
Arxiu 2

Administració
Regidoria
Despatx 3 (D3)
Despatx 4 (D4)
Circulacions
Escala 1 (Llibreteria)
Ascensor Llibreteria
TOTAL LLIBRETERIA

TOTAL PLANTA 1 LLIBRETERIA

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

31,20
18,30
23,30
18,70
16,40
7,50
16,50
18,60
54,70
15,50

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

m² 54,50 m²
m² 23,50 m²
m² 14,80 m²
m² 17,50 m²
m² 11,70 m²
m² 33,20 m²
7,00 m²
310,80 m² 375,40 m²
310,80 m² 375,40 m²

PLANTA 1 PADELLÀS / 2 LLIBRETERIA
Padellàs
Lavabos
AEP1
AEP2
AEP3
AEP4
AEP5
Atri d'accés
Instal·lacions
Circulacions
Escala 2 (Padellàs)
Ascensor Padellàs
Pati interior
TOTAL PADELLÀS

14,80
49,50
60,80
40,50
49,80
33,20
42,40
7,40
56,10
22,60

m² 30,60 m²
m² 60,80 m²
m² 68,60 m²
m² 47,40 m²
m² 60,40 m²
m² 49,10 m²
m² 48,20 m²
m² 11,80 m²
m² 70,20 m²
m² 27,40 m²
5,60 m²
- 109,20 m²
377,10 m² 446,20 m²

Llibreteria
AEL1
AEL2
AEL3
AEL4
AEL5
Circulacions
Escala 1 (Llibreteria)
Ascensor Llibreteria
TOTAL LLIBRETERIA

TOTAL 1 PADELLÀS / 2 LLIBRETERIA
21,60
14,80
18,30
14,80
12,10
6,10
14,10
14,40
49,00
13,40

48,60
19,10
12,10
13,20
10,80
28,40

56,80
49,60
48,80
48,80
47,60
40,60
29,00

m² 62,00 m²
m² 59,50 m²
m² 54,60 m²
m² 45,20 m²
m² 55,70 m²
m² 44,90 m²
m² 33,00 m²
7,00 m²
321,20 m² 375,10 m²
698,30 m² 821,30 m²

PLANTA 2 PADELLÀS / 3 LLIBRETERIA
Padellàs
AEP1
AEP2
AEP3
Magatzem
AEP4
AEP5
Instal·lacions 1

27,10
58,30
36,30
24,30
28,70
22,30
7,40

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

34,90
68,60
47,40
28,00
31,80
25,20
11,50

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Instal·lacions 2
Circulacions
Escala 2 (Padellàs)
Ascensor Padellàs
Pati interior
Doble espai expositiu
TOTAL PADELLÀS

10,00 m² 13,60 m²
73,20 m² 80,70 m²
21,90 m² 28,30 m²
5,50 m²
- 109,20 m²
- 26,50 m²
309,50 m² 371,30 m²

Despatx direcció
Circulacions
Escala 1 (Llibreteria)
Ascensors Llibreteria
Pati interior
TOTAL LLIBRETERIA

TOTAL 3 PADELLÀS / 4 LLIBRETERIA

Llibreteria
AEL1
AEL2
AEL3
AEL4
AEL5
Circulacions
Escala 1 (Llibreteria)
Ascensor Llibreteria
Pati interior
TOTAL LLIBRETERIA

TOTAL 2 PADELLÀS / 3 LLIBRETERIA

43,20
50,50
50,40
49,60
48,90
39,30
29,30

m² 49,10 m²
m² 58,70 m²
m² 54,70 m²
m² 54,40 m²
m² 55,70 m²
m² 51,30 m²
m² 32,70 m²
7,00 m²
8,20 m²
311,20 m² 362,50 m²
620,70 m² 733,80 m²

PLANTA C. PADELLÀS / 5 LLIBRETERIA
Llibreteria
Instal·lacions + Terrassa
Laboratori
Sala col·leccions 1 (SC1)
Sala col·leccions 2 (SC2)
Sala col·leccions 3 (SC3)
Sala col·leccions 4 (SC4)
Sala col·leccions 5 (SC5)
Circulacions
Escala 1 (Llibreteria)
Ascensors Llibreteria
Pati interior
TOTAL LLIBRETERIA

PLANTA 3 PADELLÀS / 4 LLIBRETERIA
Padellàs
Àrea mirador 1
Àrea mirador 2
Office
Sala Carreras Candi
Biblioteca (cota inferior)
Sala Florensa
Instal·lacions
Circulacions
Escala 2 (Padellàs)
Ascensor Padellàs
Terrassa Padellàs
TOTAL PADELLÀS

27,40
32,20
27,30
68,90
68,60
31,30
7,50
16,50
11,80

m² 39,10
m² 38,10
m² 34,90
m² 81,50
m² 76,30
m² 37,30
m² 11,50
m² 21,90
m² 16,60
5,40
43,60 m² 52,30
335,10 m² 357,50

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

34,30
13,30
22,40
20,00
24,80
17,90
6,90
13,70

- 132,90 m²
m² 39,80 m²
m² 15,80 m²
m² 25,80 m²
m² 23,20 m²
m² 27,40 m²
m² 20,80 m²
m²
7,90 m²
m² 24,10 m²
7,00 m²
- 15,50 m²
m² 191,80 m²
m² 191,80 m²

TOTAL PLANTA 1 LLIBRETERIA

153,80
153,80

TOTAL PROJECTE

3115,2 m²

3549 m²

Patis, espais descoberts, etc (en general no els comptem com a útils)
AEP Àmbit expositiu Padellàs
AEL Àmbit expositiu Llibreteria

SUPERFÍCIES TOTALS:

Llibreteria
Biblioteca (cota superior)
Sala d'espera
Lavabos
Sala programes 1 (SP1)
Sala programes 2 (SP2)
Sala programes 3 (SP3)
Sala programes 4 (SP4)
Secretaria
Despatx 1 (D1)
Despatx 2 (D2)
CRED

26,70 m² 31,40 m²
38,00 m² 46,10 m²
29,10 m² 32,70 m²
7,00 m²
8,10 m²
312,40 m² 362,20 m²
647,50 m² 719,70 m²

Correspondència Plantes
39,30
18,80
15,20
10,60
13,90
10,50
39,30
27,10
10,40
11,10
22,40

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

40,60
21,70
19,90
12,20
17,00
11,80
43,20
29,10
12,00
12,70
25,50

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Llibreteria
Planta Baixa
P1.LL
P2.LL / P1.PAD
P3.LL / P2. PAD
P4.LL / P3.PAD
P5.LL /
Pcob.PAD

Útil
207,30 m²
310,80 m²
321,20 m²
311,20 m²
312,40 m²

Cons
255,20 m²
375,40 m²
375,10 m²
362,50 m²
362,20 m²

153,80 m²

191,80 m²

Padellàs
Útil
476,80 m²

Cons
451,80 m²

377,10 m²
309,50 m²
335,10 m²

446,20 m²
371,30 m²
357,50 m²

TOTAL SUPERFÍCIES
Útil
Cons
684,10 m² 707,00 m²
310,80 m² 375,40 m²
698,30 m² 821,30 m²
620,70 m² 733,80 m²
647,50 m² 719,70 m²
153,80 m²

191,80 m²

3115,20 m² 3549,00 m²

1.5.4 DENOMINACIÓ I EPÍGRAF
Segons l’art 4.1 de la ORPCI2008, l’establiment/edifici s’ajusta als següents supòsits:

Tot i així, com ja s’ha comentat l’edifici Llibreteria te un ús predominantment Administratiu i
Padellàs Museístic.

 i). Edificis o establiments destinats a ús cultural,(...), o edificis de de concurrència pública
amb una superfície total construïda superior a 500 m2.

L’edifici Llibreteria te una alçada d’evacuació de 17,76 mts (veure plànol A1.1.17) i l’edifici
Padellàs te una alçada d’evacuació de 12,03 mts ( veure plànol A1.1.17).

Per la qual cosa, l’edifici estarà sotmès al control preventiu del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments (SPEIS).

D’acord amb la taulA1.2 del DB-SI 1, per un ús Pública Concurrència, com que el conjunt
edificatori té una alçada d’evacuació superior a 15 m, per al corresponent ús, la resistència
al foc dels paraments, tant horitzontals com verticals, delimitadors de sectors, serien EI 120.

2 COMPLIMENT DEL CTE/DB-SI

De totes formes, i degut a que l’edifici Padellàs te una alçada d’evacuació considerablement
inferior als 15 mts, que te resolta la seva evacuació a cada nivell sobre rasant amb 4
sortides de planta que donen a dues escales protegides que garanteixen una ràpida
evacuació (recolzat per un Pla d’Emergència implantat) i que és un edifici catalogat amb
certes limitacions en garantir una resistència al foc R120, es pot considerar que l’edifici
Padellàs disposa d’unes condicions de seguretat contra incendis prou suficients amb una
resistència al foc EI90, corresponent a la d’un edifici Pública Concurrència amb alçada
d’evacuació inferior a 15 mts.

En aquest capítol es justifica principalment el compliment del CTE/DB-SI, sobre seguretat
en cas d’incendi. Els corresponent subcapítols s’estructuren segons el guió dels diferents
documents bàsics (DB-SI) d’aquest document CTE.
En qualsevol cas, la justificació de diferents aspectes corresponents al compliment d’altres
normatives, bé sigui per prescripció del propi DB-SI (normes UNE, punts concrets del DBSUA), o bé sigui per que són complementàries (Ordenances, Instruccions tècniques (SP),
documents TINSCI), s’incorporarà al capítol de justificació del DB-SI que tracti la temàtica
corresponent, tot complementant aquesta.
2.1

PROPAGACIÓ INTERIOR – DB-SI 1

Sala Carreras Candi

2.1.1 COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI
La següent taula estableix els criteris de sectorització aplicables d’acord amb els usos que
es donen en l’àmbit objecte d’aquest apartat:
Ús previst a l’edifici / Recintes

Condicions

Pública Concurrència

S < 2.500 m²

Les superfícies dels principals sectors, sense comptar els espais de circulació protegits,
com ara escales o zona de risc mínim en vestíbul d’accés, ni tampoc locals de risc especial,
seran les següents:
SECTOR

ÚS

Aquesta apreciació es reafirma encara mes quan l’ús pública concurrència a l’edifici
Padellàs a la planta 3, la mes alta, només es realitzarà de forma puntual com a espai de
trobada de recercadors, de consulta de llibres i documents, de cursos i seminaris i d'altres
actes (Sala Carreras Candi, Sala Florensa i Biblioteca Duran i Sanpere).

SUP.CONSTRUÏDA

S1

Pública Concurrència

2382,06 m²

S2

Administratiu: Planta 1 Llibreteria

375,40 m²

S3

Administratiu: Planta 5 Llibreteria

191,80 m²

S4

Magatzem Planta Baixa/semisot Llibreteria

12,78 m²

S5

Magatzem Planta 2 Llibreteria

16,45 m²

Aquesta sala, amb els tancaments en vidre pels dos laterals, estarà vinculada de manera
regular al funcionament del Centre de Recerca i Debat, però, alhora, és també susceptible
d’altres usos puntuals, a condició de comptar amb un mobiliari adaptable de forma fàcil.

Biblioteca i arxiu “Duran i Sanpere”

2.1.2 LOCALS DE RISC ESPECIAL

Aquest recinte permet disposar d’un espai de consulta ocasional i espais de tant dels fons
documentals com de la producció del Museu al llarg del temps, tot orientat pels
professionals, no pel públic en general.

A continuació es reflecteixen els locals de risc especial, tot especificant el grau del risc i la
seva ubicació. Els plànols reflecteixen els valors límit que determinen el seu grau de risc.
Tipus de LRE

Edifici

Planta

SUP. Risc

LRE 01

Sala màquines ascensors

Llibreteria

Baixa

7

BAIX

LRE 02

ET

Llibreteria

Baixa

23,2

MIG

LRE 03

Quadre General

Llibreteria

Baixa

16

BAIX

LRE 04

Sala màquines ascensor

Padellàs

PL1

6,5

BAIX

LRE 05

Sala màquines nou ascensor

Padellàs

PL1

9,5

BAIX

2.1.3 ESPAIS

OCULTS

I

PAS

D’INSTAL·LACIONS

PER

ELEMENTS

COMPARTIMENTADORS
La compartimentació dels espais ocults tindran continuïtat amb la compartimentació
corresponent de cada sector.
Totes les instal·lacions que creuin diferents sectors d’incendis i que tinguin una secció de
pas ≤ 50 cm² o conductores de líquid no inflamable a pressió, queden excloses de la
sectorització, en canvi si la secció de pas és superior es podrà optar per una de les
següents opcions:
Sala Florensa
Ubicada entre la Sala Carreras Candi i la Biblioteca pretén ser un espai de descans o de
vestíbul previ a l’accés a la Sala, per tant sense ocupació permanent, és a dir alternativa.
Es el mateix cas que la Terrassa Padellàs, annexa a la Sala Carreras Candi i que esdevé un
espai de descans amb ocupació alternativa a la Sala.
Per tant es considera que la resistència al foc dels paraments, tant horitzontals com
verticals, delimitadors de sectors, serien EI 120 per l’edifici Llibreteria i EI90 per l’edifici
Padellàs.

•

Donar continuïtat a la compartimentació dins dels muntants, falsos sostres,
terres elevats, etc... o bé delimitar-los amb elements resistents al foc.

•

El element passant (canonada, conducte, safata de cables, etc...) haurà de ser
resistent al foc per si mateix.

•

Disposar d’un element que compartimenti el punt de pas únicament en cas
d’incendi, garantint que es manté la resistència al foc exigible: comportes
tallafocs, segellats intumescents, etc...

2.1.4 REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE
Romans
L’espai dels Romans no forma part d’aquest projecte. Tot i així serà un espai sectoritzat
EI120 respecte la resta de l’establiment a nivell de planta baixa, excepte l’escala que
comunica el passadís del control d’accés als romans de planta baixa on, degut a la
desproporcionada actuació que s’hauria de realitzar, incompatible amb la catalogació de la
zona, no es pot instal·lar cap porta o element sectoritzador.
De totes formes s’ha dotat de mesures extres compensatòries amb la instal·lació d’un
detector de fums en aquest punt així com la sectorització de la sala CECOR amb una porta
tallafocs EI2 60-C5.
Val a dir també que segons el Pla d’Emergència de MUHBA aquesta escala no és cap
escala d’evacuació ascendent i per tant no hi ha afectació en l’evacuació del nostre
establiment.

MOBILIARI
El comportament dels materials constructius i decoratius davant el foc, donaran compliment
a l’indicat en aquesta secció, d’acord amb l’indicat en la següent taula:
Taula 4.1 Classes de reacció al foc del elements constructius
Revestiments (1)
Situació del element

Sostres i parets

Zones ocupables (4)
Passadissos i escales protegides
Aparcaments i recintes de risc especial

(5)

(2) (3)

Terres (2)

C-s2,d0

EFL

B-s1,d0

CFL-s1

B-s1,d0

BFL-s1

Espais amagats no estancs, muntants, fals sostres B-s3,d0
(excepte els existents dins dels habitatges), terres

BFL-s2 (6)

2.3

elevats, etc...

EVACUACIÓ D’OCUPANTS – SI.3

(1)

Sempre que superin el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt
dels sostres o del conjunt dels terres del recinte considerat.
(2)

Inclou les canonades i conductes que passin per les zones que s’indiquen sense
recobriment resistent al foc. Quant es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la
classe de reacció al foc, serà la que s’indica, però incorporant el subíndex L.
(3)

Inclou aquells materials que constitueixen una capa continguda en el interior del sostre o
paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI 30 com a mínim.
(4)

Inclou, tant las de permanència de persones, com las de circulació que no siguin
protegides. Exclou el interior dels habitatges. En ús Hospitalari s’aplicarà les mateixes
condicions que en els passadissos i escales protegides.
(5)

2.3.1 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
A continuació es justifica l’aforament dels diferents usos i activitats, d’acord amb l’indicat en
la taula 2.1 del DB-SI.3, així com es tindrà consideració l’indicat en l’Annex SI.A
(terminologia) d’aquest mateix document bàsic:

Mirar el capítol 2 d’aquesta secció.

(6)

Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, la cambra dels fals sostres, es
refereix al material situat en la cara superior de la membrana. En espais amb clara
configuració vertical (per exemple, muntants) així com quan el fals sostre està constituït per
una gelosia, retícula o entramat obert, amb una funció acústica, decoració, etc., aquesta
condició no es aplicable.
Així mateix, també es donarà compliment a tots els requeriments descrits en el Real Decret
842/2013 de 31 d’octubre pel que s’aprova la classificació dels productes de la construcció i
dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència davant el
foc.
2.2

PROPAGACIÓ EXTERIOR – SI.2

2.2.1 PARETS MITGERES I FAÇANES
Respecte al risc de propagació horitzontal, cal indicar que sempre es donarà la distància de
separació mínima entre forats de façana o zones que no siguin EI 60 de diferents sectors
d’un mateix edifici; aquesta distància també és aplicable a la separació entre una zona de
risc especial alt i altres zones, l’escala o passadís protegit i altres zones i edificis/activitats
diferents.
La distància en metres a garantir en funció de l’angle α és la que es reflexa en la següent
taula:

(1)

Com que no es tracta d’un establiment d’ús comercial o pública concurrència, ni tampoc
d’ús docent, hospitalari, residencial públic o administratiu amb superfície superior A1.500 m²
integrats en un edifici amb un ús previst principal diferent, no li afecta l’obligatorietat de
complir les condicions establertes per a aquests casos en el corresponent punt 1 del DB-SI
3.

α

0º (1)

45º

60º

90º

135º

180º

Distància

3,00 m

2,75 m

2,50 m

2,00 m

1,25 m

0,50 m

Reflexa el cas de façanes enfrontades paral·leles.

En el que fa referència al risc de propagació vertical, cal indicar que es garantirà la distància
de separació mínima (1 m) entre forats de façana o zones que no siguin EI 60 de diferents
sectors d’un mateix edifici; aquesta distància també és aplicable a la separació entre una
zona de risc especial alt i altres zones, i l’escala o passadís protegit i altres zones.
En el cas de la sectorització del pati de Llibreteria les finestres a nivell de planta 5, sector 3,
seran EI60 fixes.

PLANTA BAIXA
Edifici
Llibreteria

PLANTA
Planta Baixa

Llibreteria
Llibreteria
Llibreteria

Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa

Llibreteria
Llibreteria
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs

Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Baixa

Padellàs
Planta Baixa
Padellàs
Planta Baixa
Padellàs
Planta Baixa
TOTAL PLANTA BAIXA

Espai
SUP. ÚTIL
Lavabos
21,50 m²
Àgora museu (àmbit
25,70 m²
Llibreteria)
Instal·lacions
13,80 m²
Llibreria
107,50 m²
Estació transformadora
9,70 m²
(ET)
Escala 1 (Llibreteria)
29,10 m²
Lavabos
10,29 m²
CECOR
13,90 m²
Museu escola
47,71 m²
Sala Pi i Arimon
26,70 m²
Sala Sanpere i Miquel
35,70 m²
Control accés Romans
18,90 m²
Informació
22,90 m²
Cancell d'accés
19,90 m²
Regidoria
18,80 m²
Planetari
11,60 m²
Àgora museu (àmbit
Padellàs)
75,30 m²
Auditori Capmany
50,70 m²
Pati del Rellotge
101,60 m²

OCUPACI OCUPACIÓ
RATIO TIPUS
Ó ESPAIS PERSONES
3,00 m²/per Alternativa
8 per
0 per
2,00 m²/per Normal
Nul.la
2,00 m²/per

seients
3,00 m²/per
10,00 m²/per
2,00 m²/per
seients
seients
2,00 m²/per
10,00 m²/per
2,00 m²/per
10,00 m²/per
2,00 m²/per

Nul.la
Normal
Alternativa
Normal
Alternativa
Normal
Normal
Alternativa
Normal
Alternativa
Normal
Normal

2,00 m²/per Normal
seients Normal
2,00 m²/per Alternativa

13 per

13 per

0 per
54 per

0 per
54 per

0 per

0 per

1 per
4 per
2 per
24 per
32 per
31 per
10 per
3 per
10 per
2 per
6 per

1 per
0 per
0 per
24 per
32 per
31 per
0 per
3 per
0 per
2 per
6 per

38 per

38 per

49 per
51 per

49 per
51 per
304 per

PLANTA 1 LLIBRETERIA

Espai
Edifici
PLANTA
Llibreteria Planta 1
Lavabos
Llibreteria Planta 1
Sala de reunions
Llibreteria Planta 1
Vestuaris
Llibreteria Planta 1
Empreses
Llibreteria Planta 1
RACK / SAI
Llibreteria Planta 1
Arxiu 1
Llibreteria Planta 1
Despatx 1 (D1)
Llibreteria Planta 1
Despatx 2 (D2)
Llibreteria Planta 1
Projectes
Llibreteria Planta 1
Arxiu 2
Llibreteria Planta 1
Administració
Llibreteria Planta 1
Regidoria
Llibreteria Planta 1
Despatx 3 (D3)
Llibreteria Planta 1
Despatx 4 (D4)
Llibreteria Planta 1
Circulacions
TOTAL PLANTA 1 LLIBRETERIA

PLANTA 2 PADELLÀS / PLANTA 3 LLIBRETERIA

SUP. ÚTIL
21,60 m²
14,80 m²
18,30 m²
14,80 m²
12,10 m²
6,10 m²
14,10 m²
14,40 m²
49,00 m²
13,40 m²
48,60 m²
19,10 m²
12,10 m²
13,20 m²
10,80 m²

3,00
10,00
2,00
10,00

RATIO
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per

40,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per

3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

RATIO
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per

TIPUS
Alternativa
Normal
Alternativa
Normal
Nul.la
Alternativa
Normal
Normal
Normal
Alternativa
Normal
Normal
Normal
Normal
Alternativa

OCUPACI OCUPACIÓ
Ó ESPAIS PERSONES
8 per
0 per
2 per
2 per
10 per
0 per
2 per
2 per
0 per
0 per
1 per
0 per
2 per
2 per
2 per
2 per
5 per
5 per
1 per
0 per
5 per
5 per
2 per
2 per
2 per
2 per
2 per
2 per
2 per
0 per
24 per

PLANTA 1 PADELLÀS / PLANTA 2 LLIBRETERIA

Edifici
PLANTA
Espai
SUP. ÚTIL
Padellàs
Planta 1
Lavabos
14,80 m²
Padellàs
Planta 1
AEP1
49,50 m²
Padellàs
Planta 1
AEP2
60,80 m²
Padellàs
Planta 1
AEP3
40,50 m²
Padellàs
Planta 1
AEP4
49,80 m²
Padellàs
Planta 1
AEP5
33,20 m²
Padellàs
Planta 1
Atri d'accés
42,40 m²
Padellàs
Planta 1
Instal·lacions
7,40 m²
Padellàs
Planta 1
Circulacions
56,10 m²
Llibreteria Planta 2
AEL1
56,80 m²
Llibreteria Planta 2
AEL2
49,60 m²
Llibreteria Planta 2
AEL3
48,80 m²
Llibreteria Planta 2
AEL4
48,80 m²
Llibreteria Planta 2
AEL5
47,60 m²
Llibreteria Planta 2
Circulacions
40,60 m²
TOTAL PLANTA 1 PADELLÀS / PLANTA 2 LLIBRETERIA

OCUPACI OCUPACIÓ
Ó ESPAIS PERSONES
TIPUS
Alternativa
5 per
0 per
Normal
25 per
25 per
Normal
31 per
31 per
Normal
21 per
21 per
Normal
25 per
25 per
Normal
17 per
17 per
Normal
22 per
22 per
Nul.la
0 per
0 per
Alternativa
29 per
0 per
Normal
29 per
29 per
Normal
25 per
25 per
Normal
25 per
25 per
Normal
25 per
25 per
Normal
24 per
24 per
Alternativa
21 per
0 per
269 per

Espai
SUP. ÚTIL
Edifici
PLANTA
AEP1
27,10 m²
Padellàs
Planta 2
AEP2
58,30 m²
Padellàs
Planta 2
Padellàs
Planta 2
AEP3
36,30 m²
Padellàs
Planta 2
Magatzem
24,30 m²
Padellàs
Planta 2
AEP4
28,70 m²
Padellàs
Planta 2
AEP5
22,30 m²
Padellàs
Planta 2
Instal·lacions 1
7,40 m²
Padellàs
Planta 2
Instal·lacions 2
10,00 m²
Padellàs
Planta 2
Circulacions
73,20 m²
Llibreteria Planta 3
AEL1
43,20 m²
Llibreteria Planta 3
AEL2
50,50 m²
Llibreteria Planta 3
AEL3
50,40 m²
Llibreteria Planta 3
AEL4
49,60 m²
Llibreteria Planta 3
AEL5
48,90 m²
Llibreteria Planta 3
Circulacions
39,30 m²
TOTAL PLANTA 2 PADELLÀS / PLANTA 3 LLIBRETERIA

OCUPACI OCUPACIÓ
Ó ESPAIS PERSONES
RATIO TIPUS
2,00 m²/per Normal
14 per
14 per
2,00 m²/per Normal
30 per
30 per
2,00 m²/per Normal
19 per
19 per
40,00 m²/per Alternativa
1 per
0 per
2,00 m²/per Normal
15 per
15 per
2,00 m²/per Normal
12 per
12 per
Nul.la
0 per
0 per
Nul.la
0 per
0 per
2,00 m²/per Alternativa
37 per
0 per
2,00 m²/per Normal
22 per
22 per
2,00 m²/per Normal
26 per
26 per
2,00 m²/per Normal
26 per
26 per
2,00 m²/per Normal
25 per
25 per
2,00 m²/per Normal
25 per
25 per
2,00 m²/per Alternativa
20 per
0 per
214 per

PLANTA 3 PADELLÀS / PLANTA 4 LLIBRETERIA

Edifici
Padellàs
Padellàs
Padellàs
Padellàs

2.3.2 NOMBRE DE SORTIDES I DISTÀNCIA DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

PLANTA
Planta 3
Planta 3
Planta 3
Planta 3

Espai
SUP. ÚTIL
Àrea mirador 1
27,40 m²
Àrea mirador 2
32,20 m²
Office
27,30 m²
Sala Carreras Candi
68,90 m²
Biblioteca (cota
Padellàs
Planta 3
inferior)
68,60 m²
Padellàs
Planta 3
Sala Florensa
31,30 m²
Padellàs
Planta 3
Instal·lacions
7,50 m²
Padellàs
Planta 3
Circulacions
16,50 m²
Padellàs
Planta 3
Terrassa Padellàs
43,60 m²
Biblioteca (cota
Llibreteria Planta 4
superior)
39,30 m²
Sala d'espera
18,80 m²
Llibreteria Planta 4
Llibreteria Planta 4
Lavabos
15,20 m²
Llibreteria Planta 4
Sala programes 1 (SP1)
10,60 m²
Llibreteria Planta 4
Sala programes 2 (SP2)
13,90 m²
Llibreteria Planta 4
Sala programes 3 (SP3)
10,50 m²
Sala programes 4 (SP4)
39,30 m²
Llibreteria Planta 4
Llibreteria Planta 4
Secretaria
27,10 m²
Llibreteria Planta 4
Despatx 1 (D1)
10,40 m²
Llibreteria Planta 4
Despatx 2 (D2)
11,10 m²
Llibreteria Planta 4
CRED
22,40 m²
Llibreteria Planta 4
Despatx direcció
26,70 m²
Llibreteria Planta 4
Circulacions
38,00 m²
TOTAL PLANTA 3 PADELLÀS / PLANTA 4 LLIBRETERIA

OCUPACI OCUPACIÓ
RATIO TIPUS
Ó ESPAIS PERSONES
2,00 m²/per Alternativa
14 per
0 per
2,00 m²/per Normal
17 per
17 per
2,00 m²/per Alternativa
14 per
0 per
seients Normal
73 per
73 per
10,00 m²/per Normal
2,00 m²/per Alternativa
Nul.la
2,00 m²/per Alternativa
2,00 m²/per Alternativa
10,00
2,00
3,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
2,00

m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per
m²/per

Normal
Alternativa
Alternativa
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Alternativa

7 per

7 per

16 per
0 per
9 per
22 per

0
0
0
0

4 per

4 per

10 per
6 per
2 per
2 per
2 per
4 per
3 per
2 per
2 per
3 per
3 per
19 per

0 per
0 per
2 per
2 per
2 per
4 per
3 per
2 per
2 per
3 per
3 per
0 per
124 per

per
per
per
per

A totes les plantes hi ha sempre un mínim de dues sortides mitjançant escales protegides
d’evacuació descendent.
En els plànols de mesures PCI es grafien totes les sortides de planta i d’edifici. Només a les
plantes 1 i 5 de Llibreteria hi ha 2 sortides de planta. A la resta hi ha sobre rasant 4 sortides
de planta. A la planta baixa l’establiment disposa de 5 sortides d’edifici.
No existeix cap possible recorregut d’evacuació, que no tingui una sortida alternativa abans
d’haver recorregut 25 m des de l’origen considerat, o que faci més de 50 m de longitud fins
a una sortida de planta, en general.
Les escales descendents són les següents:
a) Escala E1: escala protegida descendent de Llibreteria. Desembarca directament al
carrer Baixada de Llibreteria.
b) Escala E2: escala protegida descendent de Padellàs. Desembarca a planta baixa al
vestíbul de l’espai Museu Escola i al passadís del control d’accés i al Punt
d’Informació.
c) Escala E3: escala oberta que comunica l’atri d’accés de planta 1 amb el Pati del
Rellotge de planta baixa.
Aquestes últimes, que travessen espais interiors de planta baixa, desembarquen a menys
de 15 m de distància de la sortida a l’exterior.
2.3.3 DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
El dimensionat de les vies d’evacuació, donaran compliment a l’indicat en aquest apartat i la
taula 4.1 del DB-SI.3, tal com es justifica a continuació:

PLANTA 5 LLIBRETERIA

Edifici
Llibreteria

Espai
Laboratori
Sala col·leccions 1
Llibreteria Planta 5
(SC1)
Sala col·leccions 2
Llibreteria Planta 5
(SC2)
Sala col·leccions 3
Llibreteria Planta 5
(SC3)
Sala col·leccions 4
Llibreteria Planta 5
(SC4)
Sala col·leccions 5
Llibreteria Planta 5
(SC5)
Circulacions
Llibreteria Planta 5
TOTAL PLANTA 5 LLIBRETERIA
PLANTA
Planta 5

SUP. ÚTIL
34,30 m²

RATIO TIPUS
10,00 m²/per Normal

13,30 m²

10,00 m²/per Normal

22,40 m²

10,00 m²/per Normal

20,00 m²

10,00 m²/per Normal

24,80 m²

10,00 m²/per Normal

17,90 m²
6,90 m²

10,00 m²/per Normal
10,00 m²/per Alternativa

L’ocupació màxima de l’establiment es de 953 persones.

OCUPACI OCUPACIÓ
Ó ESPAIS PERSONES
4 per
3 per

2.3.3.1 AMPLADA PORTES I PASSOS.
Segons la taula 4.1 de la CTE per tal de poder dimensionar un ample de porta, es realitzen
els càlculs següents.
A ≥ P/200 ≥ 0,80 m

2 per

3 per

3 per

3 per

(P) Número total de persones el qual es preveu el pas per l’element.

2 per

3 per

3 per

3 per

Els plànols reflecteixen el compliment d’aquesta condició en els punts de pas crítics de
l’edifici, tot donant els valors d’amplada mínima requerida, amplada real efectiva, evacuació
assumible i evacuació prevista, tant en situació normal , com en hipòtesi de bloqueig.

2 per

3 per

1 per

0 per
18 per

(A) Amplada del element.

Aquests punts crítics son bàsicament les sortides a l’exterior de planta baixa:
SE1: Sortida al carrer Baixada de Llibreteria. El nombre màxim previst de persones serà de
168 p, limitat pel flux de l’ample de 105 cm de l’escala E1) per un ample de porta de 100 cm.
SE4: Sortida al carrer Veguer. El nombre màxim previst de persones serà de 540 p, per un
ample de porta de 323 cm.
A ≥ P/200 ------------ 3,23 ≥ P/200 ------------ P<= 646 p

Compleix.

SE5: Sortida a la Plaça del Rei. El nombre màxim previst de persones serà de 186 p, per un
ample de porta de 80 cm.
Cap fulla de cap porta hauria de tenir una amplada superior als 123 cm ni inferior als 60 cm.
A més, d’acord amb el punt 1.1 del DB-SUA 2, sobre impacte amb elements fixes, l’altura
mínima de pas en el llindars de la porta seran 2 m.

E<=3S + 160 As

Essent:
E = suma dels ocupants assignats a l’escala amb hipòtesi de bloqueig en una de les
sortides de planta en una de les plantes.

2.3.3.2 AMPLADA DE PASSADISSOS
Segons la taula 4.1 de la CTE per tal de poder dimensionar un ample de passadís, es
realitzen els càlculs següents.

S = Superfície útil del recinte de l’escala protegida, incloent els trams, replans i replans
entremitjos.

A ≥ P/200 ≥ 1,00 m

As = Ample de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de
l’edifici.

(A)Amplada del element.

En el nostre cas:

(P)Número total de persones el qual es preveu el pas per l’element.

ESCALA 1:

Els plànols reflecteixen el compliment d’aquesta condició mitjançant cotes als punts crítics.

S = 128 m2 i As = 1,05 mts

Es tindrà en compte que el torn d’accés als romans de planta baixa estigui connectat al
sistema d’alarma i que en cas d’alarma d’incendis es quedi en la posició d’obert permetent
el pas lliure de 1 mts.

Per tant la capacitat màxima de l’escala E1 es de 557 p.

En tots els casos es compliran les condicions del DB-SUA 2, sobre seguretat davant al risc
d’impacte o d’atrapament.

ESCALA 2:

En el punt 1.1, sobre impacte amb elements fixes, es regulen les altures mínimes lliures,
tant de sostres, com de llindars i elements sortints, en funció de cada cas, que compliran
amb el següent:
En zones de circulació de zones d’ús restringit:
Resta de zones:

2,20 m

Exterior junt a façana:

2,20m.

2,10 m

Element sortint més de 15cm que no comenci al terra: només entre 15 cm i 2,20 cm d’altura.
Es satisfaran també les condicions del punt 1.2, sobre impacte amb elements practicables,
en particular el punt 1, en el que s’especifica que les portes dels recintes que no siguin
d’ocupació nul·la, situats en el lateral de passadissos, es disposaran de forma que el seu
escombrat no envaeixi el passadís, a no ser que es tracti de passadissos de més de 2.5 m
en els que el pas de resant després de descomptar l’espai de l’escombrat satisfaci
igualment l’altura mínima del càlcul a efectes d’evacuació.

Flux màxim de persones en el desembarcament planta baixa = 160 x 1,05 mts = 168 p
S = 157 m2 i As = 1,2 mts
Per tant la capacitat màxima de l’escala E2 es de 663 p.
Flux màxim de persones en el desembarcament planta baixa = 160 x 1,2 mts = 196 p
D’acord amb la taula 4.1 del capítol 4.2.2 del DB-SUA 1, l’amplada mínima de les escales
d’evacuació és de 110 cm.
Donada la circumstància específica del projecte, per tractar-se d’una reforma sense
alteració important de l’estructura, essent les escales pre-existents, l’edifici catalogat i tenint
en compte que les escales son protegides es considera que es disposa d’unes mesures de
seguretat suficients que no justifiquen la desproporció que representaria abordar una obra
d’eixamplament de les escales afectades.
A continuació s’inclouen les taules amb les ocupacions previstes assignades a cada escala
per planta, amb i sense hipòtesi de bloqueig. S’inclou la capacitat màxima de cada escala
d’acord amb la fórmula de la taula 4.1 del DB-SI 3
ESCALA E1 – 105 cm. Cap. 557 pers. Cas normal

Hipòtesi bloq.

Diferència

Planta 5

18

18

0

Planta 4

59

70

11

Planta 3

124

202

78

L’escala E2 de Padellàs te una amplada de 120 cm (tot i que en la seva part alta te un petit
tram de 100 cm).

Planta 2

83

107

24

Planta 1

24

24

0

El càlcul de la capacitat de les escales protegides es realitza segons la fórmula de la taula
4.1 del DB-SI 3:

Sortida Planta Baixa (peu pla)

308

386 / 168 (*)

En la resta d’apartat d’aquest punt 1.2 no són d’aplicació en l’actual projecte, per no donarse cap del cassos.
2.3.3.3 ESCALES
2.3.3.3.1 Protegides
L’escala E1 de Llibreteria te una amplada mínima en els seus trams de 105 cm.

2.3.6 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
NUCLI E2 – 120 cm. cap. 663 pers.

Cas normal

Hipòtesi bloq.

Diferència

Planta 3

65

114

49

Planta 2

90

140

50

Planta 1

69

172

103

Sortida Planta baixa

224

327 / 196(*)

(*) Ocupació a efectes de càlcul de les vies d’evacuació posteriors al desembarcament
d’una escala, segons criteris de l’apartat 3 del punt 4.1 del DB-SI 3 (P=160A).
2.3.3.3.2 Obertes
L’escala E3 descendent que comunica l’atri d’accés de planta primera amb al pati del
rellotge de planta baixa te una amplada continua en els seus trams de 216 cm.
Segons hipòtesi de bloqueig en la sortida SP4 de planta 1 Padellàs el nombre de persones
màxim assignat a aquesta escala és de 206 persones.
El càlcul de la capacitat de les escales obertes es realitza segons la fórmula de la taula 4.1
del DB-SI 3:
A>= P/ 160
Per tant: P<= A.160 ------------ P <= 2,16 . 160 <= 345 p ------------- Compleix.
2.3.4 PROTECCIÓ DE LES ESCALES
Tal i com correspon a un ús Pública concurrència d’alçada d’evacuació inferior a 20 m i
superior a 10 mts, d’acord amb la taula 5.1 del DB-SI 3 del CTE, qualsevol escala
d’evacuació haurà d’estar com a mínim protegida, disposant en aquest cas de ventilació,
mitjançant obertures practicables en façana amb un mínim de 1 m² per planta.
2.3.5 PORTES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Totes les portes de sortida de planta o d’edifici i les previstes per més de 50 persones seran
abatibles amb eix de gir vertical, amb sistema de fàcil obertura, segons les indicacions del
punt 6 del DB-SI 3.
L’evacuació de qualsevol de les plantes que tingui una ocupació prevista inferior a 100
persones, no haurà de satisfer el requisit d’obertura de les portes en el sentit d’evacuació;
aquest criteri s’aplica, segons el cas, segons decisió de disseny del projectista.
Donada la falta de familiaritat dels usuaris amb l’entorn fa necessària la instal·lació de
barres antipànic a les portes previstes per a més de 100 persones. En el cas que alguna
porta de les que constitueixen els recorreguts d’evacuació no tingui barra antipànic i s’hagi
de dotar de pany i forrellat per motius anti-intrusió, aquesta manilla haurà d’anar associada
a un dispositiu antipànic que permeti obrir aquesta porta des de l’interior, encara que no se’n
disposi de la clau.

Les vies d’evacuació, portes i escales, estaran degudament senyalitzades amb els epígrafs
de “SORTIDA”, “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” “ESCALA D’INCENDIS” O “SENSE
SORTIDA”, segons procedeixi i conforme a les descripcions de la norma UNE 23034 i en
tots els punts en que existeixi un canvi de sentit o possibilitat d’inducció d’error, segons
norma UNE 23033-1 i les seves mides s’ajustaran a l’expressat a la següent taula:
Distància observació a senyal
≤ 10 m
Entre 10 m i 20 m
Entre 20 m i 30 m

Mida de les senyals
210 X 210 mm
420 X 420 mm
594 X 594 mm

Aquestes senyalitzacions, estaran convenientment il·luminades mitjançant enllumenat
d’emergència per a la seva perfecta identificació en tot moment.
S’ha previst la instal·lació d’enllumenat d’emergència que indicarà permanentment la
situació de les portes, recorreguts d’evacuació, sortides del local i la senyalització dels
mitjans i els equips de contra incendis.
Els aparells d’emergència utilitzats en aquesta instal·lació utilitzaran fonts pròpies
d’emergència, formades per bateries de cadmi-níquel (sense necessitat de manteniment)
d’1 hora de duració. Aquests equips autònoms destinats a l’enllumenat d’emergència hauran
de complir les normes UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons
sigui la lluminària per làmpades fluorescents o incandescents, respectivament.
Per la seva carrega s’utilitzarà la xarxa general d’electricitat. En el mateix aparell estaran
incorporats uns leds o una làmpada que romandran encesos permanentment, aquests
actuaran com enllumenat de senyalització.
D’acord amb el punt DB-SUA 4 del CTE, la intensitat mínima que ha de donar aquesta
instal·lació a l’eix del recorregut d’evacuació ha de ser de 1 lux. Tanmateix, d’acord amb els
requisits de l’article 13.7 de l’ORCPI 2008, la lluminositat mínima en aquests recorreguts
serà de 3 lux.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Previst per entrar n funcionament quan es produeix
una fallida en l’alimentació de l’enllumenat
normal.

ENLLUMENAT DE SEGURETAT

* Garanteix la il·luminació durant l’evacuació d’una zona.
* Entra en funcionament a tensió inferior al 70% de la nominal.

D’EVACUACIÓ
* Abans anomenat de senyalització.
* Permet reconèixer i utilitzar les rutes
d’evacuació.
* Proporciona 3 lux en el sòl, en l’eix dels
passos principals.
* Permet identificar els punts dels serveis
contra incendis i quadres de distribució
(5 lux).
* Temps mínim de funcionament 1 hora.

ENLLUMENAT DE REEMPLAÇAMENT

* La seva duració no sempre està determinada, ha de permetre
finalitzar els treballs amb seguretat si la il·luminació és inferior a la
normal.
* Permet la continuació de les activitats normals (En sales
d’intervenció, de tractament intensiu, de cures, sales de part i
urgències, es prescriu una duració mínima de 2 hores).

AMBIENT O ANTIPÀNIC
*
Abans
anomenat
enllumenat
d’emergència.
* Permet la identificació i accés a les
rutes d’evacuació.
* Proporciona 0,5 lux en tot l’espai fins a 1
m. d’alçada.
* Temps mínim de funcionament 1 hora.

DE ZONES D’ALT RISC
* Duració mínima: La necessària per
interrompre les activitats.
* Permet la interrupció dels treballs
perillosos amb seguretat.
* Il·luminació mínima: 15 lux o 10% de la
il·luminació normal.

Esquema explicatiu de l’enllumenat d’emergència
Els senyals hauran de ser visibles, fins hi tot en cas de fallida del subministrament
d’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió
lluminosa hauran de complir el que està establert en la norma UNE 23035-4:2003.

2.3.8 EVACUACIÓ DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
D’acord amb el punt 9 del DB-SI 3, en el nostre cas, per tractar-se d’un edifici d’ús
assimilable a pública concurrència amb una alçada d’evacuació superior a 10 mts caldrà
disposar de possibilitat de pas a un sector d’incendis alternatiu per mitjà d’una sortida de
planta accessible o be una zona de refugi apta pel següent nombre de places:
- una per a usuari de cadira de rodes per cada 100 ocupants o fracció, d'acord amb SI3-2;
- excepte en ús residencial habitatge, una per persona amb un altre tipus de mobilitat
reduïda per cada 33 ocupants o fracció, d'acord amb SI3-2.

2.3.7 CONTROL DEL FUM EN CAS D’INCENDI
El Pati del Rellotge, actualment obert, es cobrirà amb una claraboia de vidre per lo que,
entenent el pati com un atri amb una ocupació superior a les 500 persones en el sector on
es situa, sector S1, li serà d’aplicació lo indicat el l’apartat c) del capítol 8 del DB SI 3:
El disseny, càlcul, instal·lació i manteniment del sistema es poden realitzar d'acord amb les
normes UNE 23584: 2008, UNE 23585: 2004 (de la qual no s'ha de prendre en consideració
l'exclusió dels sistemes d'evacuació mecànica o forçada que s’expressa en l'últim paràgraf
del seu apartat "0.3 Aplicacions") i UNE-EN 12101-6: 2006.

A cada planta sobre rasant es disposa de suficient espai en els replans existents dins de les
escales protegides, tal com està grafiat en els plànols de “Mesures PCI”.
A mes a la planta de sortida de l’edifici (Planta Baixa), es disposarà d’algun itinerari
accessible des de tot origen d’evacuació situat en una zona accessible fins alguna sortida
d’edifici accessible.
Aquest itinerari accessible caldrà que compleixi amb lo indicat a la normativa d’accessibilitat
aplicable (Taules TAAC), tenint en compte les limitacions existents degut a les
preexistències estructurals.

2.4

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI – SI.4

Es col·locaran a una alçada compresa entre 1,2 i 1,7 metres des de la part superior de
l’extintor al terra, estant senyalitzats convenientment per mitjà de senyal segons norma UNE
23.033 si estigués en un lloc de difícil localització o de gran superfície.

2.4.1 DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
En funció de l’indicat a la taulA1.1 del DB-SI.4, hi hauran instal·lats els següents mitjans
contra incendis, que estan grafiats en els plànols que s’adjunten i que es citen en els
quadres adjunts, segons cada ús corresponent.
Pública Concurrència

2.4.1.2 BOQUES D’INCENDI EQUIPADES
S’instal·laran BIE-25 a cada planta, de manera que cap punt de la planta es trobi a més de
25 m d’una d’elles, i que n’hi hagi una a menys de 5 metres de la sortida d’emergència, a
ser possible. Amb el radi d’acció de les mànigues( longitud de la mànega més cinc metres
de llança) es cobrirà la totalitat de la superfície.
El sistema estarà composat per un proveïment d’aigua, una xarxa de canonades per
l’alimentació d’aigua i les boques d’incendi equipades necessàries per projectar l’aigua des
de un punt fix de la xarxa. Aquestes boques d’incendi estan formades com a mínim per
vàlvula, mànega i llança.

INSTAL·LACIONS

OBLIGATO PREVIST
RI

CONDICIÓ

Extintors

SÍ

SÍ

1 a distància. <15 m des de tot
origen d’evacuació.

Boques d’incendi equipades

SI

SI

Sup. > 500 m2

Columna seca

NO

NO

Si alçada evacuació > 24 m

La xarxa d’aigua d’abastament de les BIE’s haurà de proporcionar, durant una hora com a
mínim, en la hipòtesis de funcionament simultani de les dues BIE’s més desfavorables, una
pressió dinàmica mínima de 2 bar en la sortida de qualsevol de les dues BIE’s
considerades.
Les boques d’incendi es poden classificar segons el diàmetre i tipus de mànega:

Sistema d’alarma

SÍ

SÍ

Ocupació > 500p. El sistema
haurà de ser apte per emetre
missatges per megafonia

Detecció d’incendis

SÍ

SÍ

Sup. > 1000 m2

Hidrant exterior

SI

SI

1 a Dist. ≤ 100 m de façana

Ascensor emergència

NO

NO

Si alçada evacuació > 28 m

Instal·lació automàtica d’extinció NO

NO

Si alçada evacuació > 80 m

Les esmentades instal·lacions de protecció contra incendis, donaran compliment a l’indicat
en el Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre o del RD 513/2017, nou Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis si les instal·lacions es realitzen a partir del 22
de novembre de 2017
2.4.1.1 EXTINTORS
Es distribuiran de manera que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors
als 15 m. per arribar-hi. Es col·locaran principalment a prop de les vies d’evacuació i dels
polsadors d’alarma amb la finalitat d’agrupar els elements de la instal·lació de protecció
contra incendis.
Seran de pols seca 6 Kg i eficàcia mínima 21A-113 B.
Els extintors de CO2 de 5 kg aniran instal·lats a una alçada de 1’7 m. en els punts indicats
en els plànols i allà on hi hagi maquinària, sales d’equips informàtics, sales de bateries,
quadres elèctrics,...
Els extintors de CO2 es posaran només a efectes de satisfer requisits específics dels
corresponents reglaments tècnics d’instal·lacions o bé per voluntat pròpia del titular de dotar
de mitjans addicionals de protecció. Mai es posaran per satisfer les exigències de distàncies
i quantitat d’extintors manuals que requereix el CTE, donat que no arriben a l’eficàcia
mínima que el CTE exigeix perquè un extintor pugui ser contemplat com a tal en aquest
sentit.
Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de
senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol d’evacuació.

Les BIE’S noves a instal·lar en aquest projecte compliran la norma UNE 23.403 per BIE de
25 mm o la seva substituta la UNE-EN 671-1-1995.

BIE 25 mm: La seva principal característica es que la seva mànega es semirígida (conserva
uns secció relativament circular, tant si està sotmesa o no a pressió interior), lo que
possibilita el seu funcionament sense procedir prèviament a la seva extensió total, ja que
pot circular l’aigua pel seu interior trobant-se parcialment recollida sobre el seu suport. Les
principals característiques dels seus elements són les següents:
•

Armari metàl·lic o encastats segons l cas, amb tapa de vidre, marc d’acer
inoxidable e inscripció elusiva a l’ús.

•

Clau de pas de DN 255 homologada amb ràcord normalitzat tipus Barcelona de
25 mm, segons UNE 23.400-2-1994.

•

Llança d’aigua multi efecte( tancada, xorro y protecció).

•

Manòmetre 0-1600 kpa, amb lira i aixeta de comprovació.

•

Les BIE’s estaran dins d’un armari, a una alçada tal que la llança i la vàlvula
d’obertura manual quedin com a 1,50 m. sobre el nivell del paviment.

2.4.1.3 DETECCIÓ D’INCENDIS I SISTEMA D’ALARMA
S’ha previst la instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis mitjançant detectors de fums,
detectors tèrmics i polsadors d’alarma, ampliant la instal·lació ja existent.
La instal·lació de detecció automàtica d’incendis, tindrà com a funció la recepció de les
senyals d’alarma procedents dels punts on existeixin caps detectors (fums, flama,
temperatura, etc.) o dels polsadors manuals d’alarma, elements de camp de la instal·lació.
El sistema estarà format per elements de detecció i alarma comunicats mitjançant cable
BUS amb les centrals contra incendis, de manera que es comprovarà el seu estat
permanentment i un codi identificarà exactament la seva zona de vigilància.

La instal·lació constarà de 3 elements principals connectats elèctricament entre si:
•

Elements de detecció d’incendis (detectors i polsadors).

•

Central de detecció i elements de control.

•

Elements d’alarma, transmissió i maniobra remota.

L’edifici disposa d’una
necessari.

central analògica ubicada al CECOR que s’ampliarà en cas

En general, tant a les zones comunes, com a l’interior de les estances, s’instal·laran
detectors de fum. Com a excepció, per tal d’evitar falses alarmes, a les sales tècniques
s’instal·laran detectors tèrmics.
2.4.1.4 HIDRANT EXTERIOR
L’activitat disposa d’un hidrants exterior a menys de 100m de la façana principal, pel que es
dona compliment a l’exigència a la SP-120. La situació de l’hidrant està justificada en el
plànol de situació i emplaçament adjunt a aquesta memòria.
2.4.1.5 INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA SECA
Tal i com ja s’ha comentat, no es tracta d’una instal·lació obligatòria.
2.4.2 SENYALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
Els mitjans de protecció contra incendis estaran degudament senyalitzats, tal i com defineix
la norma UNE 23033-1 i les seves mides s’ajustaran a l’expressat a la següent taula:
Distància observació a senyal

Dimensió de les senyals

≤ 10 m

210 x 210 mm

Entre 10 m i 20 m

420 x 420 mm

Entre 20 m i 30 m

594 x 594 mm

Aquestes senyals hauran de ser visibles fins i tot en cas de fallida en el subministrament
d’enllumenat. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa
haurà de complir amb lo establert en la norma UNE 23035:2003.
2.5

Amplada mínima lliure:
3,5 m
Altura lliure mínima o gàlib:
4,5 m
Capacitat portant del vial:
20 kN/m2
Amplada lliure mínima en trams corbats: 7,2 mts, delimitat pel traçat corona circular amb
radis mínims 5,3 i 12,5 mts.
Pendent <= 15%

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS – SI.5

2.5.1 CONDICIONS D’APROPAMENT I ENTORN
Els vials on es troba ubicat l’edifici en qüestió, en les seves dues façanes principals, són el
carrer Baixada de Llibreteria i el carrer Veguer, amb amplades de 5,5 i 7,7 mts.
Tots dos son carrers peatonals, dins de l’àmbit medieval de Ciutat Vella, però amb
possibilitat d’accés pel trànsit rodat.
L’alçada d’evacuació és superior als 9 mts per lo que a mes de complir el CTE DBSI-5,
caldrà tenir en consideració el compliment de les condicions indicades al document DT12 de
les taules TINSCI publicades pel Ministeri de l’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Per les seves característiques tots dos carrers compleixen amb les condicions de vial
d’aproximació de l’apartat 1.1 de la Secció SI 5 i DT 12:

I també amb les condicions de l’espai de maniobra de la DT 12 i entorn de l’apartat 1.2 de la
Secció SI 5 davant l’edifici i al llarg de tota la seva façana accessible, que en aquest cas es
considera Baixada de Llibreteria
Amplada mínima lliure de l’espai de maniobra:
5m
Altura lliure:
La del edifici
Separació màxima del vehicle de bombers a la façana del edifici:
10 m
Distància màxima fins al accessos a l’edifici:
30 m
Pendent màxim:
10 %
Resistència al punxonament del terra:
100 kN sobre 20 cm Ø
L’espai de maniobra, al tractar-se del mateix vial d’accés, és de preveure que es mantingui
lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins i altres obstacles.
2.5.2 ACCESSIBILITAT A LA FAÇANA
Segons la SP-121 per un edifici amb ocupació inferior a 1500 persones només és obligatori
disposar d’una façana accessible. Per altre banda l’alçada d’evacuació és inferior a 50 mts,
complint el requisits de l’art.1 de l’Annex 3 de la ORCPI2008.
En el nostre cas la façana mes representativa es considera la del carrer Baixada de
Llibreteria ja que permet l’accés directament a totes les plantes de l’edifici i és el que permet
un trànsit rodat sense cul de sac.
Les façanes previstes per l’actuació del personal d’extinció d’incendis disposa de forats per
tal de permetre l’accés a l’esmentat personal, amb les següents característiques:
•

Facilitarà l’accés a cada planta de l’edifici de tal forma que l’alçada de l’ampit
respecte al nivell de la planta que s’accedeix no sigui superior de 1,20 m.

•

Les seves dimensions, seran al menys de 0,80 m. en sentit horitzontal i de 1,20
m. en sentit vertical i seran perfectament visibles.

•

No existiran elements que dificultin l’accés al interior.

L’accessibilitat es possible tota la façana principal de l’edifici a través de finestres i obertures
clarament visibles i fàcilment identificables, tal com indica el plànol A1.5.1.

2.6

RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA – SI.6

A banda de les condicions especificades als següents subapartats d’aquest apartat, en tots
els casos en que l’element estructural es trobi integrat en un element separador de sectors,
que separi el sector considerat d’un altre amb exigència d’estabilitat al foc superior, la
resistència d’aquest element estructural serà igual o superior a la resistència del sector amb
una exigència superior.
Segons la taula 3.1 del capítol 3 del DB SI 6, per una alçada d’evacuació inferior a 15 mts i
ús pública concurrència la resistència al foc dels elements estructurals ha de ser R90 sobre
rasant i R120 en soterrani. Per una alçada d’evacuació superior a 15 mts però inferior a 28
mts haurien de ser R120 a totes els plantes.
L’edifici Llibreteria te una alçada d’evacuació de 17,76 mts (veure plànol A1.1.17) i l’edifici
Padellàs te una alçada d’evacuació de 12,03 mts ( veure plànol A1.1.17).
Tal com hem indicat al capítol 2.1.1 d’aquesta memòria, l’edifici Padellàs te una alçada
d’evacuació considerablement inferior als 15 mts, que te resolta la seva evacuació a cada
nivell sobre rasant amb 4 sortides de planta que donen a dues escales protegides que
garanteixen una ràpida evacuació (recolzat per un Pla d’Emergència implantat) i que és un
edifici catalogat amb certes limitacions en garantir una resistència al foc R120, es pot
considerar que l’edifici Padellàs te unes condicions de seguretat contra incendis suficients
amb una resistència al foc EI90 corresponent a la d’un edifici Pública Concurrència amb
alçada d’evacuació inferior a 15 mts.
Aquesta apreciació es reafirma encara mes quan l’ús pública concurrència a l’edifici
Padellàs a la planta mes alta només es realitzarà de forma puntual com a espai de trobada
de recercadors, de consulta de llibres i documents, de cursos i seminaris i d'altres actes
(Sala Carreras Candi, Sala Florensa i Biblioteca Duran i Sanpere).
En canvi l’estructura de l’edifici Llibreteria disposaria d’una resistència al foc EI120.

El gruix de material corresponent a aplicar als elements metàl·lics serà el que determini el
corresponent proveïdor del material a aplicar, en funció de la massivitat de cada element.
Caldrà considerar el nombre de cares exposades en cada cas.
En el cas de la coberta no transitable de fusta de Padellàs la seva estructura es pot garantir,
un cop realitzades les cales, que està formada per teulada àrab. La seva situació final serà
l’eliminació dels cabirons, enllatat i tauler de fusta massissa de 4 cm i substitució per un
tauler sandvitx autoportant tipus termochip per alleugerir i augmentar prestacions
d’aïllament.
Aquesta estructura es pot considerar lleugera (< 1 kN/m2 ) per lo que caldrà garantir una
resistència al foc R30 en la seva estructura principal.

2.6.1 ELEMENTS ESTRUCTURALS DE ZONES DE RISC ESPECIAL INTEGRADES ALS
EDIFICIS
Segons la taula 3.2 del CTE SI 6, la resistència al foc dels elements estructurals de les
zones de risc especial serà la següent:
Resistència al foc suficient dels elements estructurals
Forjat
Altres
Risc especial baix
REI 90
R 90
Risc especial mig
REI 120
R 120
Risc especial alt
REI 180
R 180
En qualsevol cas, la resistència d’aquests elements mai no podrà ser inferior a la de la
planta a on s’ubiquen. Veure classificació del risc al punt 2.1.2.
2.6.2 ELEMENTS CONSTRUCTIUS

ELEMENT
Llibreteria
Forjat separador sector
Forjat NO separador sector
Bigues
Suports
Escales(Protegides)
Padellàs
Forjat separador sector
Forjat NO separador sector
Bigues
Suports
Escales(Protegides)

Plantes sota rasant

Plantes sobre rasant

REI 120
R 120
R 120
R 120
R 30

REI 120
R 120
R 120
R 120
R 30

REI 120
R 120
R 120
R 120
R 30

REI 90
R 90
R 90
R 90
R 30

Per tal d’assolir el grau de resistència requerit, es protegiran tots els elements estructurals
principals metàl·lics amb algun sistema de protecció passiva que disposi del preceptiu
certificat que demostri la seva efectivitat.

Els elements no estructurals de divisions interiors o tancaments de façana, mitgeres i
cobertes, tindran la EI (Estabilitat al Foc) que s’indica en aquest apartat, quedant en la
mateixa taula especificada la EI per elements de pas entre sectors, sent aquests els mínims
establerts.
ELEMENT CONSTRUCTIU
General ús pública concurrència
Paret de risc especial baix
Paret de risc especial mig
Paret de risc especial alt
Mitgera
Paret Escala Protegida
Via d’evacuació protegida
Vestíbul previ

EI t (sector)
Llibreteria / Padellàs
EI120 / EI 90
EI 90
EI 120
EI 180
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120

Sent t el temps d’estabilitat de l’element.

EI2 C t (portes de pas)
Llibreteria / Padellàs
60 / 45
45
30x2
45x2
60
60
30x2

3 CONCLUSIÓ
Es considera que amb el present document queden justificades les mesures de protecció
contra incendis de l’edifici en qüestió, en base a l’aplicació de la normativa vigent i la seva
interpretació.

Barcelona, octubre de 2017

ANNEX PLÀNOLS
LLISTAT DE PLÀNOLS

MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05

A1.1.1
A1.2.1
A1.2.2
A1.2.3
A1.2.4
A1.2.5
A1.2.6
A1.2.7
A1.3.1
A1.3.2
A1.3.3
A1.3.4
A1.3.5
A1.3.6
A1.3.7
A1.3.8
A1.4.1
A1.4.2
A1.4.3
A1.4.4
A1.5.1

Situació
Sectorització Planta soterrani
Sectorització Planta Baixa
Sectorització Planta 1 Llibreteria
Sectorització Planta 1 Padellàs / Planta 2 Llibreteria
Sectorització Planta 2 Padellàs / Planta 3 Llibreteria
Sectorització Planta 3 Padellàs / Planta 4 Llibreteria
Sectorització Planta Coberta Padellàs / Planta 5 Llibreteria
Mesures PCI Planta soterrani
Mesures PCI Planta Baixa
Mesures PCI Planta 1 Llibreteria
Mesures PCI Planta 1 Llibreteria / Planta 2 Padellàs
Mesures PCI Planta 2 Llibreteria / Planta 3 Padellàs
Mesures PCI Planta 3 Llibreteria / Planta 4 Padellàs
Mesures PCI Planta Coberta Padellàs / Planta 5 Llibreteria
Mesures PCI Planta Coberta
Sectorització Secció Longitudinal 01
Sectorització Secció Longitudinal 03
Sectorització Secció Transversal 01
Sectorització Secció Transversal 03
Estat Actual Alçats
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Pàgina 1

1. DADES GENERALS
1.1

OBJECTE

L’objecte de la present Addenda és modificar algunes dades de l’Annex 1 JUSTIFICACIÓ
CUMPLIMENT NORMATIVA CONTRA INCENDIS de la memòria tècnica del Projecte Bàsic
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA PER A LA CONVERSIÓ DEL
CONJUNT PADELLÀS / LLIBRETERIA EN MUHBA CASA DE L’ HISTÒRIA, de data
novembre de 2017, amb la finalitat d’obtenir l’informe favorable per part de l’equip de
prevenció d’incendis, un cop realitzada reunió amb el Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament.
Aquestes modificacions afecten exclusivament a part del contingut de l’Annex 1, el qual
queda anul·lat i substituït per lo indicat a la present Addenda. Només s’han indicat les
modificacions dels capítols corresponents, de la resta s’indica que no hi ha modificacions.
Caldrà incorporar aquesta addenda a l’expedient indicat.
1.2

PROMOTOR

No hi ha cap modificació.
1.3

EMPLAÇAMENT

No hi ha cap modificació.
1.4

NORMATIVA

No hi ha cap modificació.
1.5

DESCRIPCIÓ, ACTUACIONS I CLASSIFICACIÓ

No hi ha cap modificació.

2.1.4 REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE
MOBILIARI

2 COMPLIMENT DEL CTE/DB-SI

No hi ha cap modificació.

En aquest capítol es justifica principalment el compliment del CTE/DB-SI, sobre seguretat
en cas d’incendi. Els corresponent subcapítols s’estructuren segons el guió dels diferents
documents bàsics (DB-SI) d’aquest document CTE.

2.2

En qualsevol cas, la justificació de diferents aspectes corresponents al compliment d’altres
normatives, bé sigui per prescripció del propi DB-SI (normes UNE, punts concrets del DBSUA), o bé sigui per que són complementàries (Ordenances, Instruccions tècniques (SP),
documents TINSCI), s’incorporarà al capítol de justificació del DB-SI que tracti la temàtica
corresponent, tot complementant aquesta.
2.1

PROPAGACIÓ EXTERIOR – SI.2

2.2.1 PARETS MITGERES I FAÇANES
No hi ha cap modificació.
2.3

EVACUACIÓ D’OCUPANTS – SI.3

En relació al Projecte d’Octubre 2017 s’han modificat els càlculs de d’ocupació en alguns
espais. Totes les modificacions han estat a la baixa de forma que la ocupació dels sectors i
de l’edifici en general han disminuït significativament. Es redueix l’aforament màxim de 953
persones a 587 persones.

PROPAGACIÓ INTERIOR – DB-SI 1

2.1.1 COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI
A la planta 3 Padellàs apareix un sector nou, un espai d’ús públic denominat Àrea Mirador 2.
Aquest serà el SECTOR 6.
La següent taula estableix els criteris de sectorització aplicables d’acord amb els usos que
es donen en l’àmbit objecte d’aquest apartat. Les superfícies dels principals sectors, sense
comptar els espais de circulació protegits, com ara escales o zona de risc mínim en vestíbul
d’accés, ni tampoc locals de risc especial, seran les següents:

2.3.1 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
A continuació es justifica l’aforament dels diferents usos i activitats, d’acord amb l’indicat en
la taula 2.1 del DB-SI.3, així com es tindrà consideració l’indicat en l’Annex SI.A
(terminologia) d’aquest mateix document bàsic:
PLANTA BAIXA
Edifici

SECTOR

ÚS

SUP.CONSTRUÏDA

Sector

Planta

Espai

Sup. útil

Ràtio

Tipus

Ocup. espais

Ocup. pers.

Llibreteria

S1

Planta Baixa Lavabos

21,50 m²

3 m²/per

Alternativa

8 per

0 per

2349,86 m²

Llibreteria

S1

Planta Baixa Àgora museu (àmbit Llibreteria)*

25,70 m²

4 m²/per

Normal

7 per

7 per

Nul.la

0 per

0 per

27 per

27 per

S1

Pública Concurrència

S2

Administratiu: Planta 1 Llibreteria

375,40 m²

Llibreteria

S1

Planta Baixa Instal·lacions

13,80 m²

S3

Administratiu: Planta 5 Llibreteria

191,80 m²

Llibreteria

S1

Planta Baixa Llibreria**

53,00 m²

S4

Magatzem Planta Baixa/semisot Llibreteria

12,78 m²

Llibreteria

LRE

Planta Baixa Estació transformadora (ET)

9,70 m²

Nul.la

0 per

0 per

S5

Magatzem Planta 2 Llibreteria

16,45 m²

Llibreteria

EP

Planta Baixa Escala 1 (Llibreteria)

29,10 m²

seients

Normal

1 per

1 per

S6

Pública Concurrència. Planta 3 Padellàs

32,20 m²

Padellàs

S1

Planta Baixa Lavabos

10,29 m²

3 m²/per

Alternativa

4 per

0 per

Padellàs

S1

Planta Baixa CECOR

13,90 m²

10 m²/per

Normal

2 per

2 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Museu escola

47,71 m²

2 m²/per

Alternativa

24 per

0 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Sala Pi i Arimon

26,70 m²

seients

Normal

32 per

32 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Sala Sanpere i Miquel

35,70 m²

seients

Normal

31 per

31 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Control accés Romans

18,90 m²

2 m²/per

Alternativa

10 per

0 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Informació

22,90 m²

10 m²/per

Normal

3 per

3 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Cancell d'accés

19,90 m²

2 m²/per

Alternativa

10 per

0 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Regidoria

18,80 m²

10 m²/per

Normal

2 per

2 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Planetari

11,60 m²

2 m²/per

Normal

6 per

6 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Àgora museu (àmbit Padellàs)**

75,30 m²

4 m²/per

Normal

19 per

19 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Auditori Capmany

50,70 m²

seients

Normal

49 per

49 per

Padellàs

S1

Planta Baixa Pati del Rellotge**

101,60 m²

4 m²/per

Normal

26 per

26 per

La resta del capítol no es modifica.
2.1.2 LOCALS DE RISC ESPECIAL
No hi ha cap modificació.
2.1.3 ESPAIS

OCULTS

I

COMPARTIMENTADORS
No hi ha cap modificació.

PAS

D’INSTAL·LACIONS

PER

ELEMENTS

TOTAL PLANTA BAIXA

2 m²/per

205 per

PLANTA 1 LLIBRETERIA
Edifici

Sector

PLANTA 2 PADELLÀS / PLANTA 3 LLIBRETERIA
Planta

Espai

Sup. útil

Ràtio

Tipus

Ocup. espais Ocup. pers.

Edifici

Sector

Planta

Espai

Sup. útil

Ràtio

Tipus

Ocup. espais

Ocup. pers.

Llibreteria

S2

Planta 1

Lavabos

21,60 m² 3 m²/per Alternativa

8 per

0 per

Llibreteria

S2

Planta 1

Sala de reunions

14,80 m² 10 m²/per Normal

2 per

2 per

Padellàs

S1

Planta 2

AEP1***

27,10 m²

2 m²/per

Normal

14 per

12 per

Llibreteria

S2

Planta 1

Vestuaris

10 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 2

AEP2***

58,30 m²

2 m²/per

Normal

30 per

12 per

Llibreteria

S2

Planta 1

Empreses

18,30 m² 2 m²/per Alternativa
14,80 m² 10 m²/per Normal

2 per

2 per

Padellàs

S1

Planta 2

AEP3***

36,30 m²

2 m²/per

Normal

19 per

12 per

Llibreteria

S2

Planta 1

RACK / SAI

12,10 m²

0 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 2

Magatzem

24,30 m²

40 m²/per

Alternativa

1 per

0 per

1 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 2

AEP4***

28,70 m²

2 m²/per

Normal

15 per

12 per

Despatx 1 (D1)

14,10 m² 10 m²/per Normal

2 per

2 per

Padellàs

S1

Planta 2

AEP5***

22,30 m²

2 m²/per

Normal

12 per

12 per

2 per

2 per

Padellàs

S1

Planta 2

Instal·lacions 1

7,40 m²

Nul.la

0 per

0 per

Nul.la

0 per

0 per

Llibreteria
Llibreteria

S2

Planta 1

S2

Nul.la
40
m²/per
6,10 m²
Alternativa

Arxiu 1

Planta 1

Llibreteria

S2

Planta 1

Despatx 2 (D2)

14,40 m² 10 m²/per Normal

Llibreteria

S2

Planta 1

Projectes

5 per

5 per

Padellàs

S1

Planta 2

Instal·lacions 2

10,00 m²

Llibreteria

S2

Planta 1

Arxiu 2

1 per

0 per

Padellàs

EP

Planta 2

Circulacions

73,20 m²

2 m²/per

Alternativa

37 per

0 per

Llibreteria

S2

Planta 1

Administració

49,00 m² 10 m²/per Normal
13,40 m² 40 m²/per Alternativa
48,60 m² 10 m²/per Normal

5 per

5 per

Llibreteria

S1

Planta 3

AEL1***

43,20 m²

2 m²/per

Normal

22 per

12 per

Llibreteria

S2

Planta 1

Regidoria

19,10 m² 10 m²/per Normal

2 per

4 per

Llibreteria

S1

Planta 3

AEL2***

50,50 m²

2 m²/per

Normal

26 per

12 per

Llibreteria

S2

Planta 1

Despatx 3 (D3)

12,10 m² 10 m²/per Normal

2 per

2 per

Llibreteria

S1

Planta 3

AEL3***

50,40 m²

2 m²/per

Normal

26 per

12 per

Despatx 4 (D4)

13,20 m² 10 m²/per Normal

2 per

2 per

Llibreteria

S1

Planta 3

AEL4***

49,60 m²

2 m²/per

Normal

25 per

12 per

Circulacions

10,80 m² 10 m²/per Alternativa

2 per

0 per

Llibreteria

S1

Planta 3

AEL5***

48,90 m²

2 m²/per

Normal

25 per

12 per

39,30 m²

2 m²/per

Alternativa

20 per

0 per

Llibreteria
Llibreteria

S2

Planta 1

EP

Planta 1

TOTAL PLANTA 1 LLIBRETERIA

26 per

Llibreteria

EP

Planta 3

Circulacions

TOTAL PLANTA 2 PADELLÀS / PLANTA 3 LLIBRETERIA
PLANTA 3 PADELLÀS / PLANTA 4 LLIBRETERIA

PLANTA 1 PADELLÀS / PLANTA 2 LLIBRETERIA
Edifici

Sector

Planta

120 per

Espai

Sup. útil

Ràtio

Tipus

Ocup. espais

Ocup. pers.

Alternativa

5 per

0 per

Normal

25 per

Edifici

Padellàs

Sector

EP

Planta

Planta 3

Espai

Àrea mirador 1

Sup. útil

Ràtio

Tipus

Ocup. espais

Ocup. pers.

27,40 m²

2 m²/per

Alternativa

14 per

0 per

32,20 m²

2 m²/per

Normal

17 per

17 per

Alternativa

14 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 1

Lavabos

14,80 m²

3 m²/per

Padellàs

S1

Planta 1

AEP1***

49,50 m²

2 m²/per

Padellàs

S1

Planta 1

AEP2***

60,80 m²

2 m²/per

Normal

31 per

9 per

Padellàs

S1

Planta 3

Office

27,30 m²

2 m²/per

Padellàs

S1

Planta 1

AEP3***

40,50 m²

2 m²/per

Normal

21 per

8 per

Padellàs

S1

Planta 3

Sala Carreras Candi

68,90 m²

seients

Normal

73 per

73 per

Padellàs

S1

Planta 1

AEP4***

49,80 m²

2 m²/per

Normal

25 per

8 per

Padellàs

S1

Planta 3

Biblioteca (cota inferior)

68,60 m²

10 m²/per

Normal

7 per

7 per

Padellàs

S1

Planta 1

AEP5***

33,20 m²

2 m²/per

Normal

17 per

8 per

Padellàs

S1

Planta 3

Sala Florensa

31,30 m²

2 m²/per

Alternativa

16 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 1

Atri d'accés**

42,40 m²

4 m²/per

Normal

11 per

9 per

Padellàs

S1

Planta 3

Instal·lacions

7,50 m²

Nul.la

0 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 1

Instal·lacions

7,40 m²

Nul.la

0 per

0 per

Padellàs

EP

Planta 3

Circulacions

16,50 m²

2 m²/per

Alternativa

9 per

0 per

Padellàs

EP

Planta 1

Circulacions

56,10 m²

2 m²/per

Alternativa

29 per

0 per

Padellàs

S1

Planta 3

Terrassa Padellàs

43,60 m²

2 m²/per

Alternativa

22 per

0 per

Llibreteria

S1

Planta 2

AEL1***

56,80 m²

2 m²/per

Normal

29 per

9 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Biblioteca (cota superior)****

39,30 m²

10 m²/per

Normal

4 per

4 per

Llibreteria

S1

Planta 2

AEL2***

49,60 m²

2 m²/per

Normal

25 per

9 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Sala d'espera

18,80 m²

2 m²/per

Alternativa

10 per

0 per

Llibreteria

S1

Planta 2

AEL3***

48,80 m²

2 m²/per

Normal

25 per

9 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Lavabos

15,20 m²

3 m²/per

Alternativa

6 per

0 per

Llibreteria

S1

Planta 2

AEL4***

48,80 m²

2 m²/per

Normal

25 per

9 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Sala programes 1 (SP1)****

10,60 m²

10 m²/per

Normal

2 per

2 per

Llibreteria

S1

Planta 2

AEL5***

47,60 m²

2 m²/per

Normal

24 per

8 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Sala programes 2 (SP2)****

13,90 m²

10 m²/per

Normal

2 per

2 per

Llibreteria

EP

Planta 2

Circulacions

40,60 m²

2 m²/per

Alternativa

21 per

0 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Sala programes 3 (SP3)****

10,50 m²

10 m²/per

Normal

2 per

2 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Sala programes 4 (SP4)****

39,30 m²

10 m²/per

Normal

4 per

4 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Secretaria****

27,10 m²

10 m²/per

Normal

3 per

3 per

Normal

2 per

2 per

TOTAL PLANTA 1 PADELLÀS / PLANTA 2 LLIBRETERIA

(*) Espai de circulació. Reducció ràtio
(**) Reducció superfície útil
(***) Limitació aforament
(****) Sector 1 sense afectació de fums exutoris

8 per

94 per

Padellàs

S6

Planta 3

Àrea mirador 2

Llibreteria

S1

Planta 4

Despatx 1 (D1)****

10,40 m²

10 m²/per

Llibreteria

S1

Planta 4

Despatx 2 (D2)****

11,10 m²

10 m²/per

Normal

2 per

2 per

Llibreteria

S1

Planta 4

CRED****

22,40 m²

10 m²/per

Normal

3 per

3 per

Llibreteria

S1

Planta 4

Despatx direcció****

26,70 m²

10 m²/per

Normal

3 per

3 per

Llibreteria

EP

Planta 4

Circulacions

38,00 m²

2 m²/per

Alternativa

19 per

0 per

TOTAL PLANTA 3 PADELLÀS / PLANTA 4 LLIBRETERIA

124 per

Aquests punts crítics son bàsicament les sortides a l’exterior de planta baixa:

PLANTA 5 LLIBRETERIA
Edifici

Sector

Planta

Espai

Sup. útil

Ràtio

Tipus

Ocup. espais

Ocup. pers.

Llibreteria

S3

Planta 5

Laboratori

34,30 m² 10 m²/per Normal

4 per

3 per

Llibreteria

S3

Planta 5

Sala col·leccions 1 (SC1)

13,30 m² 10 m²/per Normal

2 per

3 per

Llibreteria

S3

Planta 5

Sala col·leccions 2 (SC2)

3 per

3 per

Llibreteria

S3

Planta 5

Sala col·leccions 3 (SC3)

2 per

3 per

Llibreteria

S3

Planta 5

Sala col·leccions 4 (SC4)

22,40 m² 10 m²/per Normal
20,00 m² 10 m²/per Normal
24,80 m² 10 m²/per Normal

3 per

3 per

17,90 m² 10 m²/per Normal

2 per

3 per

1 per

0 per

Llibreteria

S3

Planta 5

Sala col·leccions 5 (SC5)

Llibreteria

EP

Planta 5

Circulacions

6,90 m² 10 m²/per Alternativa

TOTAL PLANTA 5 LLIBRETERIA

18 per

SE1: Sortida al carrer Baixada de Llibreteria. El nombre màxim previst de persones serà de
168 p, limitat pel flux de l’ample de 105 cm de l’escala E1. Per un ample de porta de 100 cm
el nombre màxim és de 200 persones. Compleix.
SE4: Sortida al carrer Veguer. El nombre màxim previst de persones serà de 377 p, per un
ample de porta de 323 cm.
A ≥ P/200 ------------ 3,23 ≥ P/200 ------------ P<= 646 p

Compleix.

SE5: Sortida a la Plaça del Rei. El nombre màxim previst de persones serà de 150 p, per un
ample de porta de 80 cm. Compleix.
Cap fulla de cap porta hauria de tenir una amplada superior als 123 cm ni inferior als 60 cm.
A més, d’acord amb el punt 1.1 del DB-SUA 2, sobre impacte amb elements fixes, l’altura
mínima de pas en el llindars de la porta seran 2 m.

OCUPACIONS SECTOR 1
PBAIXA

204 per

P1-P2

94 per

P2-P3

120 per

P3-P4

80 per

TOTAL S1

2.3.3.2 AMPLADA DE PASSADISSOS
No hi ha cap modificació.
2.3.3.3 ESCALES
2.3.3.3.1 Protegides
L’escala E1 de Llibreteria te una amplada mínima en els seus trams de 105 cm.

498 per
(1)

TOTAL MUHBA

587 per

(1) Aquesta ocupació/aforament màxim haurà d’estar garantit pel corresponent sistema de control
d’aforaments automàtic o manual.

L’escala E2 de Padellàs te una amplada de 120 cm (tot i que en la seva part alta te un petit
tram de 100 cm).
El càlcul de la capacitat de les escales protegides es realitza segons la fórmula de la taula
4.1 del DB-SI 3:
E<=3S + 160 As

2.3.2 NOMBRE DE SORTIDES I DISTÀNCIA DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
No hi ha cap modificació.
2.3.3 DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ
El dimensionat de les vies d’evacuació, donaran compliment a l’indicat en aquest apartat i la
taula 4.1 del DB-SI.3, tal com es justifica a continuació. Com que han variat les ocupacions
a la baixa es manté el compliment de la normativa:
2.3.3.1 AMPLADA PORTES I PASSOS.
Segons la taula 4.1 de la CTE per tal de poder dimensionar un ample de porta, es realitzen
els càlculs següents.

Essent:
E = suma dels ocupants assignats a l’escala amb hipòtesi de bloqueig en una de les
sortides de planta en una de les plantes.
S = Superfície útil del recinte de l’escala protegida, incloent els trams, replans i replans
entremitjos.
As = Ample de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de
l’edifici.
En el nostre cas:
ESCALA 1:

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m

S = 128 m2 i As = 1,05 mts

(A) Amplada del element.

Per tant la capacitat màxima de l’escala E1 es de 557 p.

(P) Número total de persones el qual es preveu el pas per l’element.

Flux màxim de persones en el desembarcament planta baixa = 160 x 1,05 mts = 168 p

Els plànols reflecteixen el compliment d’aquesta condició en els punts de pas crítics de
l’edifici, tot donant els valors d’amplada mínima requerida, amplada real efectiva, evacuació
assumible i evacuació prevista, tant en situació normal , com en hipòtesi de bloqueig.

ESCALA 2:

Aquests punts crítics son bàsicament les sortides a l’exterior de planta baixa:

S = 157 m2 i As = 1,2 mts
Per tant la capacitat màxima de l’escala E2 es de 663 p.

Flux màxim de persones en el desembarcament planta baixa = 160 x 1,2 mts = 196 p
D’acord amb la taula 4.1 del capítol 4.2.2 del DB-SUA 1, l’amplada mínima de les escales
d’evacuació és de 110 cm.

El càlcul de la capacitat de les escales obertes es realitza segons la fórmula de la taula 4.1
del DB-SI 3:
ESCALA E3:

Donada la circumstància específica del projecte, per tractar-se d’una reforma sense
alteració important de l’estructura, essent les escales pre-existents, l’edifici catalogat i tenint
en compte que les escales son protegides, es considera que es disposa d’unes mesures de
seguretat suficients que no justifiquen la desproporció que representaria abordar una obra
d’eixamplament de les escales afectades.

A>= P/ 160

A continuació s’inclouen les taules amb les noves ocupacions previstes assignades a cada
escala per planta, amb i sense hipòtesi de bloqueig. S’inclou la capacitat màxima de cada
escala d’acord amb la fórmula de la taula 4.1 del DB-SI 3

No hi ha cap modificació.

Per tant: P<= A.160 ------------ P <= 2,16 . 160 <= 345 p ------------- Compleix.
2.3.4 PROTECCIÓ DE LES ESCALES

2.3.5 PORTES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
No hi ha cap modificació.

ESCALA E1 – 105 cm. Cap. 557 pers. Cas normal

Hipòtesi bloq.

Diferència

2.3.6 SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ
No hi ha cap modificació.

Planta 5

18

18

0

Planta 4

59

70

11

Planta 3

60

108

48

Planta 2

19

19

0

Planta 1

26

26

0

Sortida Planta Baixa (peu pla)

182

230 / 168 (*)

ESCALA E1: Capacitat 557 persones. Càlcul = 230 persones. Compleix.

ESCALA E2 – 120 cm. cap. 663 pers.

Cas normal

Hipòtesi bloq.

Diferència

Planta 3

65

114

49

Planta 2

60

102

42

Planta 1

31

75

44

Sortida Planta baixa

156

205 / 196(*)

2.3.7 CONTROL DEL FUM EN CAS D’INCENDI
El Pati del Rellotge, actualment obert, es cobrirà amb una claraboia de vidre, prenent així la
consideració de atri.
Com que ara, amb la reducció d’aforament, l’ocupació prevista al sector en que es troba
(S1) és inferior a 500 persones (498), no li és estrictament d’aplicació l’indicat a l’apartat c)
del capítol 8 del DB SI 3 i, per tant, no li caldria un sistema d’extracció de fums dissenyat,
calculat i instal·lat d'acord amb les normes UNE 23584: 2008, UNE 23585: 2004 i UNE-EN
12101-6: 2006.
Tot i això, donada la configuració d’aquest espai i la possibilitat d’acumulació de fums a la
part alta, sota la claraboia, en cas d’incendi, caldrà garantir la compartimentació EI 120
(vidre EI60) a les obertures de la planta 1 i 2 (Padellàs) que donen a l’escala protegida E2.
En qualsevol cas, en el cas que es decideixi fer igualment una instal·lació d’exutoris a la
claraboia, tot i que no li sigui obligatori calcular el dimensionat dels mateixos segons les
esmentades normes UNE, ni dotar de les condicions de sectorització exigides per les
mateixes normes UNE els paraments verticals circumdants a l’atri, si que caldrà garantir que
la instal·lació que se’n faci, així com el posterior manteniment de la mateixa, sigui d’acord
amb aquestes normes UNE.

ESCALA E2: Capacitat 663 persones. Càlcul = 205 persones. Compleix.

2.3.8 EVACUACIÓ DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

(*) Ocupació a efectes de càlcul de les vies d’evacuació posteriors al desembarcament
d’una escala, segons criteris de l’apartat 3 del punt 4.1 del DB-SI 3 (P=160A).

No hi ha cap modificació.

2.3.3.3.2 Obertes
L’escala E3 descendent que comunica l’atri d’accés de planta primera amb al pati del
rellotge de planta baixa te una amplada continua en els seus trams de 216 cm.
Segons hipòtesi de bloqueig en la sortida SP4 de planta 1 Padellàs el nombre de persones
màxim assignat a aquesta escala és de 106 persones.

2.4

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI – SI.4

2.4.1 DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
No hi ha cap modificació.
2.4.2 SENYALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
No hi ha cap modificació.
2.5

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS – SI.5

No hi ha cap modificació.
2.6

RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA – SI.6

No hi ha cap modificació.

Barcelona, març de 2018

ANNEX PLÀNOLS
S’adjunten només els plànols que s’han modificat.
LLISTAT DE PLÀNOLS

MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05
MHB05

A.2.2.1
A.2.2.2
A.2.2.3
A.2.2.4
A.2.2.5
A.2.2.6
A.2.2.7
A.2.3.1
A.2.3.2
A.2.3.3
A.2.3.4
A.2.3.5
A.2.3.6
A.2.3.7
A.2.3.8
A.2.4.1
A.2.4.2
A.2.4.3
A.2.4.4

Sectorització Planta soterrani
Sectorització Planta Baixa
Sectorització Planta 1 Llibreteria
Sectorització Planta 1 Padellàs / Planta 2 Llibreteria
Sectorització Planta 2 Padellàs / Planta 3 Llibreteria
Sectorització Planta 3 Padellàs / Planta 4 Llibreteria
Sectorització Planta Coberta Padellàs / Planta 5 Llibreteria
Mesures PCI Planta soterrani
Mesures PCI Planta Baixa
Mesures PCI Planta 1 Llibreteria
Mesures PCI Planta 1 Llibreteria / Planta 2 Padellàs
Mesures PCI Planta 2 Llibreteria / Planta 3 Padellàs
Mesures PCI Planta 3 Llibreteria / Planta 4 Padellàs
Mesures PCI Planta Coberta Padellàs / Planta 5 Llibreteria
Mesures PCI Planta Coberta
Sectorització Secció Longitudinal 01
Sectorització Secció Longitudinal 03
Sectorització Secció Transversal 01
Sectorització Secció Transversal 03

SECTORITZACIÓ
SECTOR 1

PLAÇA DE RAMON
BERENGUER EL GRAN

SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 4

EDIFICI LLIBRETERIA

SECTOR 5
SECTOR 6
LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 01
LOCAL RISC BAIX

BAIXADA DE LA LLIBRETERIA

CASA PADELLAS

CARRER DE LA TAPINERIA

LRE 01
LOCAL RISC BAIX

ET
MAGATZEM

CASA PA
DELLAS
EDIFICI L
LIBRETER
IA

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

QUADRE DE SUPERFICIES
PLANTA BAIXA
PLAÇA DE RAMON
BERENGUER EL GRAN

CARRER DE LA TAPINERIA

PLANETÀRI
DE LES CIUTATS

LAVABOS

10,29

CECOR

13,90

MUSEU ESCOLA

47,71

SALA PI I ARIMON

26,70

SALA SANPERE I MIQUEL

35,70

CONTROL ACCÉS ROMANS

18,90

INFORMACIÓ

22,90

CANCELL D'ACCÉS

19,90

REGIDORIA

18,80

PLANETARI

11,60

ÀGORA MUSEU (ÀMBIT PADELLÀS)

75,30

AUDITORI CAPMANY

50,70

ESCALA PADELLÀS

22,80

LLIBRETERIA
LAVABOS
CONTROL
ACCÉS ROMANS

wc

WC1

INFORMACIÓ

E2
BAIXADA DE
LA LLIBRETERIA

21,50

ÀGORA MUSEU (ÀMBIT LLIBRETERIA)

25,70

INSTAL·LACIONS

13,80

LLIBRERIA

107,50

ESTACIÓ TRANSFORMADORA

9,70

ESCALA LLIBRETERIA

29,10

CECOR
684,10

PATI DEL RELLOTGE
ENTRADA ESCOLES
- PLAÇA DEL REI -

TOTAL SUP.CONSTRUIDA
TOTAL SUP. ESPAIS EXTERIORS

ÀGORA MUSEU

MUSEU
ESCOLA

INSTAL

ENTRADA
OFICINES

SECTORITZACIÓ

LRE 03
LOCAL RISC BAIX

AUDITORI CAPMANY

SECTOR 1

ENTRADA
GENERAL
- C/ LLIBRETERIA -

ACCÉS
EXPOSICIONS

REGIDORIA

E1

SECTOR 2

LLIBRERIA

SECTOR 3

MUR DE LES
MEMÒRIES

SECTOR 4
SECTOR 5

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

CANCELL ACCÉS

ET
SECTOR 6
LOCAL DE RISC ESPECIAL

ENTRADA GENERAL
- CARRER VEGUER -

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

LRE 01
LOCAL RISC BAIX

707,00
109,20

QUADRE DE SUPERFICIES
P1 LLIBRETERIA

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

LLIBRETERIA

ARXIU
1

D1

LAVABOS

21,60

SALA DE REUNIONS

14,80

VESTUARIS

18,30

EMPRESES

14,80

RACK/SAI

12,10

ARXIU 1

6,10

DESPATX D1

14,10

DESPATX D2

14,40

PROJECTES

49,00

ARXIU 2

13,40

ADMINISTRACIÓ

48,60

REGIDORIA

19,10

DESPATX D3

12,10

DESPATX D4

13,20

CIRCULACIONS

10,80

ESCALA LLIBRETERIA

28,40

D2

310,80

TOTAL SUP.CONSTRUIDA
TOTAL SUP. ESPAIS EXTERIORS

WC

SALA DE
REUNIONS

SECTORITZACIÓ

PROJECTES

SECTOR 1
SECTOR 2

VEST. D.

ARXIU
2

E1

SECTOR 3
SECTOR 4

VEST. H.

SECTOR 5

EMPRESES

ADMINISTRACIÓ
SECTOR 6
LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 01
LOCAL RISC BAIX

RACK
/ SAI

D3

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

REGIDORIA

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

D4

375,40
-

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

QUADRE DE SUPERFICIES
P1 PADELLAS / 2 LLIBRETERIA

TORRE DEL
RELLOTGE
(STA. ÀGATA)

LAVABOS

14,80

ÀMBIT EXPOSITIU PADELLÀS 1 (AEP1)

49,50

AEP 2

60,80

AEP3

40,50

AEP4

49,80

AEP5

33,20

ATRI D'ACCÉS

42,40

INSTAL·LACIONS

7,40

CIRCULACIONS

56,10

ESCALA PADELLÀS

22,60

LLIBRETERIA
AEP5
AEP5

FINAL EXPOSICIÓ
AEL2
E2
ATRI
D' ACCÉS
LRE 04
LOCAL RISC BAIX

ÀMBIT EXPOSITIU LLIBRETERIA 1 (AEL1)

56,80

AEL2

49,60

AEL3

48,80

AEL4

48,80

AEL5

47,60

CIRCULACIONS

40,60

ESCALA LLIBRETERIA

29,00
698,30

AEL3

TOTAL SUP.CONSTRUIDA
TOTAL SUP. ESPAIS EXTERIORS

LRE 05
LOCAL RISC BAIX

SECTORITZACIÓ
E1

AEL1

SECTOR 1
SECTOR 2

INICI EXPOSICIÓ
SECTOR 3

AEP2

SECTOR 4

AEP4

AEL4
SECTOR 5
SECTOR 6

AEL5

AEP3

LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 01
LOCAL RISC BAIX

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI L
LIBRETER
IA

AEP1

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

821,30
109,20

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

QUADRE DE SUPERFICIES
P2 PADELLAS / 3 LLIBRETERIA
AEP1

27,10

AEP2

58,30

AEP3

36,30

MAGATZEM

24,30

AEP4

28,70

AEP5

22,30

INSTAL·LACIONS 1 (I1)

7,40

INSTAL·LACIONS 2 (I2)

10,00

CIRCULACIONS / ESPAIS COMUNS

73,20

ESCALA PADELLÀS

21,90

LLIBRETERIA
A MIRADOR
PLANTA 3
PADELLÀS

AEL2
E2

AEL1

43,20

AEL2

50,50

AEL3

50,40

AEL4

49,60

AEL5

48,90

CIRCULACIONS / ESPAIS COMUNS

39,30

ESCALA LLIBRETERIA

29,30

620,70
AEL3

TOTAL SUP.CONSTRUIDA
TOTAL SUP. ESPAIS EXTERIORS

MAGATZEM

I1

SECTORITZACIÓ

AEL1
E1

SECTOR 1
SECTOR 2

AEP4

I2

SECTOR 3

AEP2

SECTOR 4

AEP1

AEL4
SECTOR 5
SECTOR 6

AEP3

AEL5

AEP5

LOCAL DE RISC ESPECIAL

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

LRE 01
LOCAL RISC BAIX

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

733,80
117,40

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

QUADRE DE SUPERFICIES
P3 PADELLAS / 4 LLIBRETERIA

PLAÇA DE RAMON
BERENGUER EL GRAN

ÀREA MIRADOR 1

27,40

ÀREA MIRADOR 2

32,20

OFFICE

27,30

SALA CARRERAS CANDI

68,90

BIBLIOTECA (ÀMBIT PADELLÀS)

68,60

SALA FLORENSA

31,30

INSTAL·LACIONS

7,50

CIRCULACIONS

16,50

ESCALA PADELLÀS

11,80

LLIBRETERIA

WC

ÀREA MIRADOR 1

SP1

SP2

ACCÉS
PÚBLIC

E2

SP3

PROGRAMES
SP4

ÀREA MIRADOR 2

PLAÇA DEL REI

BIBLIOTECA (ÀMBIT LLIBRETERIA)

39,30

SALA D'ESPERA

18,80

LAVABOS

15,20

SALA PROGRAMES 1 (SP1)

10,60

SP2

13,90

SP3

10,50

SP4

39,30

SECRETARIA

27,10

DESPATX 1 (D1)

10,40

DESPATX 2 (D2)

11,10

CRED

22,40

DESPATX DIRECCIÓ

26,70

CIRCULACIONS

38,00

ESCALA LLIBRETERIA

29,10

E1
TERRASSA
PADELLÀS

647,50

TOTAL SUP.CONSTRUIDA
TOTAL SUP. ESPAIS EXTERIORS

BIBLIOTECA ARXIU
DURAN I SANPERE

CRED

SECTORITZACIÓ

SECRETARIA
SALA
D'ESPERA

SECTOR 1

SALA CARRERAS CANDI
SECTOR 2

DESPATX DIRECCIÓ
D1

SALA FLORENSA

OFFICE

D2

SECTOR 3
SECTOR 4
SECTOR 5

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

SECTOR 6

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 01
LOCAL RISC BAIX

719,70
60,40

QUADRE DE SUPERFICIES
P.C PADELLAS / 5 LLIBRETERIA

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

LLIBRETERIA
LABORATORI

34,30

SALA COL·LECCIONS 1 (SC1)

13,30

SC2

22,40

SC3

20,00

SC4

24,80

SC5

17,90

CIRCULACIONS

6,90

ESCALA LLIBRETERIA

13,70

153,30

TOTAL SUP.CONSTRUIDA
TOTAL SUP. ESPAIS EXTERIORS

SECTORITZACIÓ
SECTOR 1
SECTOR 2

INSTAL·LACIONS
SECTOR 3
SECTOR 4

SC2
LABORATORI

SECTOR 5

SC3

COL·LECCIONS

SECTOR 6
LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 01
LOCAL RISC BAIX

E1

SC1

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

INST

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

SC4

SC5

TERRASSA LLIBRETERIA

191,80
148,40

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA

PLAÇA DE RAMON
BERENGUER EL GRAN

RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ
ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥

EDIFICI LLIBRETERIA

DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR
SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

BAIXADA DE LA LLIBRETERIA

CASA PADELLAS

CARRER DE LA TAPINERIA

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm
OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

·
·

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

10m²/p
M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 02
LOCAL RISC BAIX

NOTA:

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

CONTRA INCENDIS
DETECTOR DE FUMS

SALA MAQUINARIA
ASCENSOR

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
LRE 01
LOCAL RISC BAIX

POLSADOR ALARMA

45

AL

POLSADOR
ALARMA

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA
SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

-

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

60

ET

-

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25
MÀNEGA

MAGATZEM

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA

IA

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

CASA PA
DELLAS
EDIFICI LL
IBRETER

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ

CASA P
EDIFICI

PARAMENTS

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR

PLAÇA DE RAMON
BERENGUER EL GRAN

ORIGEN D'EVACUACIÓ

CARRER DE LA TAPINERIA

ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR

SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

PLANETÀRI
DE LES CIUTATS
6P

7
24

OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
·
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
·
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

10m²/p
M

wc

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

WC1

INFORMACIÓ

NOTA:

E2
30

BAIXADA DE
LA LLIBRETERIA

2P

60

84
96*

30

CECOR

30

30

CONTRA INCENDIS
DETECTOR DE FUMS
30

1P

1P

INSTAL

E1

-

30

AUDITORI CAPMANY

LRE 03
LOCAL RISC BAIX

75
150

ENTRADA
GENERAL
- C/ LLIBRETERIA -

E3

ACCÉS
EXPOSICIONS
31P

MUR DE LES
MEMÒRIES

REGIDORIA
2P

SE2

LLIBRERIA

27P
32P

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

ENTRADA
OFICINES

POLSADOR ALARMA
AL

60
95
116

SE1

168*
168*

POLSADOR
ALARMA

0.99

7P

45

0.80

ÀGORA MUSEU

1.05

PATI DEL RELLOTGE
MUSEU
ESCOLA

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

19P

AL

26P

SE5

10m²/p

60

1.20

ENTRADA ESCOLES
- PLAÇA DEL REI -

DENSITAT D'OCUPACIÓ

LRE 02
LOCAL RISC BAIX
1.16

60

CONTROL
ACCÉS ROMANS

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ

LOCAL DE RISC ESPECIAL

3P

84
96*

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm

14
128

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA
SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

EXTINTOR
CO 2

49P

EQUIP DE MANGUERA BIE-25
MÀNEGA

SALA SANPERE I MIQUEL

ET
ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

3.39

30

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA

302
377

PORTES SEMPRE OBERTES
AMB ACTIVITAT

SE4 ENTRADA GENERAL

EQUIP
CONTRA INCENDI

30

SE3

13
127

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

- CARRER VEGUER -

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS

CASA P
EDIFICI

SALA PI I ARIMON

CANCELL ACCÉS

OCUPACIÓ PLANTA BAIXA= 205 P
LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR
SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm
OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

·
·

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

10m²/p
M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL

ARXIU
1

2P

2P

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

D2

D1

WC

NOTA:

2P

SALA DE
REUNIONS

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

5P
11
11

PROJECTES

CONTRA INCENDIS

60

60

DETECTOR DE FUMS
30

VEST. D.
-

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

ARXIU
2

POLSADOR ALARMA

PMR

POLSADOR
ALARMA

30

-

E1

-

AL

VEST. H.
60

SIRENA EXTERIOR

60

EMPRESES

ADMINISTRACIÓ

15
15

5P

2P

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA

ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

-

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25

RACK
/ SAI

MÀNEGA

4P

D4

D3

REGIDORIA

2P

2P

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA

OCUPACIÓ PLANTA 1= 26 P

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS

CASA P
EDIFICI

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥

TORRE DEL
RELLOTGE
(STA. ÀGATA)

DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR

SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

AEP
8P 5
AEP5

OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

·
·

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

SP3

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm

10m²/p
M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL

FINAL EXPOSICIÓ

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

60

10
54

AEL2

9P

E2
PMR

44
65

SP5

ATRI
D' ACCÉS

PMR

SALA MAQ.
ASCENSOR

PMR

45

AEL3

9P

60
9P

60

SP4

22P
LRE 05
LOCAL RISC BAIX

10
10

60

60

SP1

21
21

9P

DETECTOR DE FUMS

30

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

E1

AEL1

PMR

-

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

CONTRA INCENDIS

45

POLSADOR ALARMA

PMR

POLSADOR
ALARMA

30

AL

INICI EXPOSICIÓ

9P
8P

AEP2
E3

60
9
9

8P
9P

AEP4

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA
SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

AEL4

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

8P

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25

AEL5

AEP3

MÀNEGA

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

8P

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

OCUPACIÓ PLANTA 1/2= 94 P

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS

CASA P
EDIFICI

AEP1

SP2
60

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI L
LIBRETER
IA

LRE 04
LOCAL RISC BAIX

30

VIDRE EI 60 O PARET EI 120

30

NOTA:

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥

A MIRADOR
PLANTA 3
PADELLÀS

DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR

SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

·
·

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

10m²/p

SP3

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm

M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL

-

30

30

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

12
54

AEL2

12P

E2

NOTA:
30

30

-

PMR PMR

PMR PMR

TANCAMENT EI 120

AEL3

12P

MAGATZEM

18
30

60

48
48

60

CONTRA INCENDIS

60

I1

SP4

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

SP1

DETECTOR DE FUMS

1.24

30

AEL1

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

PMR
PMR

12P

E1

POLSADOR ALARMA

PMR

30

PMR

6
1.3

AL

POLSADOR
ALARMA

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA

12P

AEP4
AEP2

SP2

I2

60

60

-

42
90

12P

12P

AEP1

AEL4

SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

12P

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

12P

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25

AEP3

AEL5

AEP5

MÀNEGA

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

12P
12P

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA

OCUPACIÓ PLANTA 2/3= 120 P

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS

CASA P
EDIFICI

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI L
LIBRETER
IA

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥

PLAÇA DE RAMON
BERENGUER EL GRAN

SP3.2

DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR

SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

11
60

SP3.1

·
·

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

10m²/p

≥ 1 m²

OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

M

65
114

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm

M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL

WC

ÀREA MIRADOR 1
PMR

PMR

SP4

SP2

2P

NOTA:

30

18
36

LRE 02
LOCAL RISC BAIX

2P

ACCÉS
PÚBLIC

SP5

60
17
17

PMR

PMR

1.00

E2

SP1

2.90

60

60

-

37
37

2P

4P

SP3

PROGRAMES
SP4

ÀREA MIRADOR 2

10
21

CONTRA INCENDIS

60

60

SP1

DETECTOR DE FUMS

3

1.1

4P
1.05

-

1.19

30
PMR
PMR

BIBLIOTECA ARXIU
DURAN I SANPERE

POLSADOR
ALARMA

1.1

60

3P

CRED

49
49

SECRETARIA
SALA
D'ESPERA

-

SALA CARRERAS CANDI

3P

-

DESPATX DIRECCIÓ
60P

AL

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA

1

1.19

60

OFFICE

POLSADOR ALARMA

PMR

60

TERRASSA
PADELLÀS

30

17P

E1

≥ 1 m²

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

7P

PLAÇA DEL REI

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

D1 2P

SALA FLORENSA

2P D2

3P

10
30

SP2

SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25
MÀNEGA

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA

OCUPACIÓ PLANTA 3/4= 124 P

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS

CASA P
EDIFICI

73P

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI L
LIBRETER
IA

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ
ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR
SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm
OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

·
·

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

10m²/p
M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 02
LOCAL RISC BAIX

INSTAL·LACIONS
NOTA:

3P

3P

SC2

SC3

CONTRA INCENDIS

COL·LECCIONS

LABORATORI
60

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

60

60

SP1

9
9

DETECTOR DE FUMS

30

60

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

3P

E1

POLSADOR ALARMA

PMR

POLSADOR
ALARMA

30

60

AL

19
19

SP2
60

60

60

3P

9
9

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA
SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR

SC1

SC4

SC5

EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

3P

3P

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25
MÀNEGA

INST

TERRASSA LLIBRETERIA

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

OCUPACIÓ PLANTA 5 LLIBRETERIA= 18 P
CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ

CASA P
EDIFICI

PARAMENTS

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

EVACUACIÓ
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PRINCIPAL A SORTIDA DE PLANTA
RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
RECORREGUT D'EVACUACIÓ PER ESPAI EXTERIOR
ORIGEN D'EVACUACIÓ
ORIGEN DE RECORREGUT ALTERNATIU
(ANGLE DE SEPARACIÓ ≥

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ A SORTIDA DE PLANTA
DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU
SORTIDA DE PLANTA / DE L.R.E. / A EXTERIOR
SORTIDA D'EDIFICI A ESPAI EXTERIOR SEGUR

B

RESERVA D'ESPAI PER A PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE
NO NECESSITA CADIRA DE RODES PER DESPLAÇAR-SE. 80x60cm

7
24

OCUPACIÓ PUNTUAL ASSIGNADA AL RECORREGUT:
·
CAMP SUPERIOR: SITUACIÓ NORMAL
·
CAMP INFERIOR:
SITUACIÓ DE BLOQUEIG

7
24

DISTÀNCIES RECORREGUT EVACUACIÓ (en m):
·
CAMP SUPERIOR: FINS SORTIDA ÚNICA/REC. ALTERN
·
CAMP INFERIOR:
FINS SORTIDA PRIOR. DE 2 POSSIBLES

M

10m²/p
M

RECINTE SENSE OCUPACIÓ A EFECTES DE CÀLCUL D'EVACUACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ

10m²/p

OCUPACIÓ NORMAL

M

DENSITAT D'OCUPACIÓ
OCUPACIÓ ALTERNATIVA

LOCAL DE RISC ESPECIAL
LRE 02
LOCAL RISC BAIX

NOTA:

LES OCUPACIONS MARCADES AMB (*) INDIQUEN L'OCUPACIÓ DE
CÀLCUL PER LES PORTES DE SORTIDA, EN FUNCIÓ DE LA
CAPACITAT REAL DE L'ESCALA EN EL DESEMBARCAMENT,
DONADA PER LA SEVA AMPLADA, SEGONS LA FÓRMULA DEL CTE:
P=160xA

CONTRA INCENDIS
DETECTOR DE FUMS
DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
POLSADOR ALARMA
AL

POLSADOR
ALARMA

CENTRAL DETECCIÓ I ALARMA
SIRENA EXTERIOR
ALARMA INTERIOR
EXTINTOR DE POLS 6Kg. EFICÀCIA 21A-118B
SENSE ARMARI/ AMB ARMARI

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 AMB MÀNEGA I DIFUSOR.
EFICÀCIA 34B SENSE ARMARI / AMB ARMARI

EXTINTOR
CO 2

EQUIP DE MANGUERA BIE-25
MÀNEGA

ARMARI: EQUIP MANGUERA BIE-25, EXTERIOR DE POLS
POLIVALENT ABC 6Kg, POLSADOR ALARMA, SIRENA I
MÒDUL MONITOR.

EQUIP
CONTRA INCENDI

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC ACCIONAT PER CENTRALETA
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

CASA PA
DELLÀS
EDIFICI LL
IBRETERIA

ELECTRICITAT: FORÇA
SUB QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

SECTORITZACIÓ

CASA P
EDIFICI

PARAMENTS

LABORATORI

COLECCIONS

COLECCIONS

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

BIBLIOTECA / ARXIU DURAN I SANPERE

OFFICE

CRED

SECRETARÍA

TERRASSA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

PROJECCIONS

ACCÉS EXPOSICIÓ

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA
ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

SALA PI I ARIMON

SALA SANPERE I MIQUEL

AUDITORI CAPMANY

ROMANS
NI

LLIBRERIA

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

SECTORITZACIÓ

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERI

PARAMENTS
EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

CONTACTE AMB
TERRENY

SECTOR S3

CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

PLANTA CINQUENA
R 30
R 30

SECTOR 2

REI 120

PLANTA TERCERA

OFFICE

SECTORITZACIÓ
SECTOR 1

SALA FLORENSA

DIRECCIÓ

NOVA SALA CARRERAS CANDI

PLANTA QUARTA

SECTOR 3
SECTOR 4

R 120

PLANTA SEGONA

SECTOR 5

R 90

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

ESPAI EXPOSITIU
PL. 3 LLIBRETERIA

R 90

ACCÉS EXPOSICIÓ

SECTOR 6
PLANTA TERCERA

R 120
17.76

12.03

SALA PI I ARIMON

PLANTA SEGONA

0.68

SALA SANPERE I MIQUEL

RACK

R 90

ARC ENTRADA
PATI DEL RELLOTGE

PLAÇA DEL REI

REI 120

SECTOR S2

REGIDORIA

REGIDORIA

ADMINISTRACIÓ

PLANTA PRIMERA
0.84

PLANTA PRIMERA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

0.41

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA

SECTOR S1

0.24

REI 120

VESTÍBUL
LLIBRERIA

E.T.
C/ LLIBRETERIA

REI 120

LLIBRERIA
REI 120

SECTOR S4
ROMANS
PLANTA SOTERRANI

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

E.T

VESTÍBUL

PORTES

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

SECTORITZACIÓ

CASA PADELLÀS
EDIFICI LLIBRETERIA

PARAMENTS
EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

R 120

SECTOR S3
R 30

R 30

SECTORITZACIÓ

P5

SECTOR 1

BIBLIOTECA
EXUTORIS

SECTOR S6

P3

SECTOR 2

REI 120

INST.

MIRADOR
PLAÇA DEL REI

R 30

SECTOR 3

P4

PATI

SECTOR 4

R 90

MAGATZEM
REI 120

INST.

ASC.

SECTOR 5

R 30

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

P2

R 120

SECTOR 6

R 30

P3

R 90

R 90
REI 120

SECTOR S5
12.03

ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS

ATRI D'ACCÉS

P1

17.76

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 LLIBRETERIA

R 30

P2

INST.
REI 120

SECTOR S2
R 90

P1

R 90

SECTOR S1

PLAÇA DEL REI

SECTOR S1

ASCENSOR
ACCÉS ROMANS

R 30

REI 120

ÀGORA
R 30

VESTÍBUL

REI 120

VESTÍBUL
ROMANS
P-1

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

PORTES

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS
30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

CONTACTE AMB
TERRENY
CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)
R 30

SECTORITZACIÓ
SECTOR 1
R 30

MIRADOR

SECTOR 2
SALA
CARRERAS CANDI

REI 120

PLANTA TERCERA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 2 PADELLÀS

SECTOR 5
PLANTA SEGONA

R 90

SECTOR S1

PAS
MURALLA

ESPAI EXPOSITIU
PL. 1 PADELLÀS
PATI
DEL RELLOTGE

PLANTA PRIMERA

R 90
R 90

SECTOR S1
VESTÍBUL

ROMANS

REI 120

PLANTA SOTERRANI

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

SECTOR 3
SECTOR 4

R 90
R 90

PORTES

EI 60
R 60
REI 60

SECTOR 6

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

SECTORITZACIÓ
PARAMENTS
EI 60
R 60
REI 60

30

30

EI₂30-C5

E 30

EI 90
R 90
REI 90

45

45

EI₂45-C5

E 45

EI 120 R 120
REI 120

60

60

EI₂60-C5

E 60

EI 180 R 180
REI 180

90

90

EI₂90-C5

E 90

EI 180 R 180
REI 180

120

120

EI₂120-C5

E 120

CONTACTE AMB
TERRENY

COLECCIONS

PLANTA CINQUENA

CALAIX EI t
(SEGONS COLOR)

SECTOR S3

R 120

SECTORITZACIÓ

LABORATORI

SECTOR 1
REI 120

SECTOR 2

BIBLIOTECA

PLANTA QUARTA

SECTOR 3
SECTOR 4

R 120

SECTOR 5
ESPAI EXPOSITIU
P3 LLIBRETERIA

PLANTA TERCERA

R 120

SECTOR 6

SECTOR S1
ESPAI EXPOSITIU
P2 LLIBRETERIA

0.41

PLANTA SEGONA
0.60

SECTOR S2

REI 120

RACK

EMPRESES

VEST

VEST

0.69

PLANTA PRIMERA
0.24

REI 120

ÀGORA

ALTELL LLIBRERIA

REI 120

PLANTA SOTERRANI

/ arquitectes
A R D E R I U + M O R A T Ó

REUNIONS

WC

PORTES

NOTA: EL COLOR ASSIGNAT A LES
PORTES ESTÀ EN FUNCIÓ DEL GRAU DE
RESISTÈNCIA EXIGIBLE AL SECTOR QUE
DELIMITEN I POT VARIAR EN FUNCIÓ DE
CADA CONFIGURACIÓ ESPECÍFICA.

ANNEX 2 – ANÀLISI COMPLIMENT ACCESSIBILITAT

ANNEX 3 – PATRIMONI
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1
1.1

INTRODUCCIÓ
OBJECTE
L’objecte del present annex de patrimoni és la descripció de les intervencions que es
realitzen en el marc del projecte bàsic per a la conversió del conjunt Padellàs/Llibreteria
en “MUHBA – Casa de la Història “ del Museu d’Història de Barcelona. Es farà una
justificació patrimonial, i a continuació es descriuran les principals actuacions.

2
2.1

DESCRIPCIÓ PATRIMONIAL (AJUNTAMENT DE BARCELONA)
ADREÇA
C. Veguer 2
C. Veguer 4
Pl. Rei 11
Bda. Llibreteria 7

2.2

DISTRICTE
Ciutat Vella

2.3

ÈPOCA
Origen: final segle XV

2.4

ESTIL
Gòtic

2.5

IDENTIFICADOR
3033

2.6

NIVELL DE PROTECCIÓ
B: Bé cultural d’interès local

2.7

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
7a(p)

2.8

DESCRIPCIÓ
Típic exemplar de palau privat gòtic, edificat a final segle XV i dues primeres dècades del XVI.
Inicialment s'aixecava al carrer Mercaders, però fou traslladat a la plaça Rei (1930-1931) a
causa de l'obertura de la via Laietana, essent aleshores condicionat com a Museu d'Història
de la Ciutat. La residència noble s'estructura a l'entorn d'un pati amb escala descoberta, amb
portes a l'estudi al primer replà i, al capdamunt, un vestíbul, cobert amb fusta i oberta al pati
amb quatre arcs apuntats, des del qual s'accedeix a les diverses estances privades.
Una anàlisi completa de l'edifici porta a assenyalar l'existència de materials més antics,
reestructurats durant les dates que s'assignen a la construcció del palau (1497-1515),
finançada per Joan Hostalrich de Sabastida, en la qual privilegien models tradicionals, com
assenyalen trets tant característics com el pati, l'escala adossada i la galeria de solà, aquesta
darrera amb la particularitat de repetir-se, sobre pilars prismàtics molt alts a l'interior del pati.
Malgrat els trets estructurals goticitzants, que s'observen a portes i finestres -molt abundants a
nivell d'entresòl tant a les façanes com al pati- i són evidents símptomes de penetració puntual
renaixentista en forma de medallons, cartel·les, escuts i fullatges, que no impliquen
l'assimilació de noves pautes espacials. Els destacats balcons del principal, del segle XVIII,
degueren suplir les finestres coronelles originals.
El 1930-31, amb motiu de les obres de fonamentació que es realitzaven a la plaça Rei per
bastir la Casa Padellàs, es trobaren restes de construccions de l'antiga colònia romana.
L'excavació l'aquesta zona posà al descobert un sector de la cara interior de la muralla, una
part de l'intervalum o carrer de circumval·lació interior de la ciutat, amb les clavegueres
corresponents, i les restes l'una illa de cases del segle I. A aquestes darreres pertanyen els
murs l'opus certum i incertum, algun d'ells recobert amb pintures, paviments i, especialment,
un mosaic del tipus sectile. També queda una part del que degué constituir una construcció
termal, de la qual ens resta la piscina natatio del frigidarium i la zona de desguàs, construïda a
final de l'Alt Imperi sobre la primera mansió, que va ser enderrocada amb aquest motiu. L'edifici
noucentista situat a la cantonada entre el carrer Veguer i baixada Llibreteria inclou, al seu
interior, dependències del Museu d'Història de la Ciutat, projecte per al qual es modificà
totalment la tipologia inicial. Tanmateix, cal destacar la correcta composició de façana on
destaca el tractament de la cantonada amb balcó seguit i carreus de pedra arrodonit i el més
que notable establiment comercial de la planta baixa, Cereria Subirà. La botiga manté un
mobiliari -prestatges, aparador- de gran interès i cal assenyalar especialment la monumental
escala central amb dues grans figures femenines de ferro que sostenen un llum.
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3.1

ACTUACIONS
DESCRIPCIÓ GENERAL
El projecte bàsic de conversió del conjunt Padellàs/Llibreteria en MUHBA – Casa de la
Història, planteja actuacions molt puntuals per tal de millorar la funcionalitat de l’edifici sense
malmetre la seva essència.
Hem resumit les actuacions en quatre punts: cobertura del pati gòtic, eixamplament de la
porta del pati, obertura d’una sortida d’ascensor a la planta primera de l’edifici Padellàs, i el
tancament d’un espai mirador per a convertir-lo en una nova sala pel MUHBA.

3.2

COBERTURA DEL PATI – EDIFICI PADELLÀS
La cobertura del pati es proposa com a solució per aconseguir un nou espai central d’accés
que canalitzarà les circulacions d’una manera eficient cap als diferents àmbits del museu. Això
és, el museu escola, l’accés a les ruïnes romanes, l’accés a l’àgora i als itineraris expositius
de les plantes superiors de l’edifici Padellàs.
Es proposa cobrir el pati amb una lluerna rectangular d’estructura metàl·lica d’uns 10x9m.
Aquesta segueix la forma de bòveda amb geometria de doble curvatura, i aconsegueix
generar un nou àmbit d’alt confort climàtic al voltant del qual s’articula tot el programa
museístic de l’edifici.
En aquest sentit, és important dir que l’actuació no només serveix per millorar la capacitat
d’articular les circulacions del museu, sinó que torna a posar en valor el pati com aquest espai
central del museu gòtic, el seu pulmó.
Al capítol 6 Detalls (6.1.1) es pot trobar informació addicional del lluernari.

PROPOSTA PER A LA COBERTURA DEL PATI DE L’EDIFICI PADELLÀS

EL PATI ESDEVÉ COR DEL PROJECTE CANALITZA LES NOVES CIRCULACIONS

3.3

EIXAMPLAMENT DE LA PORTA DEL PATI
La transformació de l’edifici central del MUHBA implica una reorganització important de tot el
seu programa, convertint bona part de les plantes en espais museístics que explicaran la
història de la nostra ciutat.
Una de les operacions importants de transformació consisteix en reorganitzar l’actual àmbit
d’accés als romans en planta baixa per tal de convertir-lo en el futur espai museu-escola.
Actualment trobem dues crugies destinades a usos molt diferents i poc integrats (exposició
permanent, accés a les ruïnes romanes, seguretat, vestidors i sala d’audiovisuals).
El projecte preveu reorganitzar aquests espais i millorar-ne l’accés a través del pati,
eixamplant l’actual porta gòtica del pati formada per brancals i dintell de pedra, i passant d’un
pas de 75 cm d’amplada i 180 cm d’altura a un pas de 120 cm i 200 cm d’altura, tot mantenint
les peces originals i incrementant l’ample del dintell.

ESTAT ACTUAL ACCÉS ALS VESTIDORS I SEGURETAT

PROPOSTA D’ACCÉS AL MUSEU ESCOLA

3.4

SORTIDA D’ASCENSOR A L’INICI DEL RECORREGUT EXPOSITIU

Ben entrat el segle XXI, el museu s’ha de concebre com un espai de tots, un espai obert a tothom.
En aquest sentit el projecte busca garantir l’accessibilitat creant un recorregut adaptat universal
perquè les persones que vagin amb cadira de rodes o tinguin mobilitat reduïda en puguin fer ús amb
total autonomia.
Amb la reorganització dels espais expositius del museu, i la obertura de la mitgera entre l’edifici
Padellàs i l’edifici Llibreteria, la ruta museogràfica també ha variat, i és per això que replantegem la
posició de l’ascensor. La proposta gira 90º la sortida actual de l’ascensor en planta primera de
Padellàs, perquè s’obri cap a l’atri que dona accés a l’inici de l’exposició i del recorregut museístic.
Per tal d’adaptar el nou buit a la façana pètria es planteja fer un estintolament al mur de pedra,
coincidint amb les juntes pròpies de l’aparell emprat en l’obra original, i a partir d’aquí fer una
obertura re matada amb marbre de 3 cm de primera qualitat tant pels brancals com pel dintell i
llindar, marcant l’autonomia de la peça però també posant en valor el mur que l’abraça.

ATRI DE L’EXPOSICIÓ: PROPOSTA DE L’ESTINTOLAMENT DEL MUR PER OBERTURA D’ASCENSOR

NOVA OBERTURA AMB UNA LLEUGERA INCLINACIÓ I REALITZADA AMB MARBRE COM A ÚNIC MATERIAL

3.5

TANCAMENT DEL PORXO A PLANTA 3 DE L’EDIFICI PADELLÀS

Actualment la planta 3 de l’edifici es composa principalment d’espais mirador sobre els carrers
annexos i sobre el pati central. Un d’aquests espais, privilegiat per la seva posició, es convertirà una
nova sala polivalent a través de la instal·lació nous tancaments de vidre pels dos laterals.
La proposta busca poder donar una nova sala al MUHBA, tot mantenint i posant en valor els
elements originals d’aquest espai –actualment desconnectat del dia a dia del museu– com son els
pilars esculpits de pedra, i l’estructura original de suport de la coberta.
Un dels canvis que es proposen per assegurar la integritat d’aquest espai és la substitució de
l’acabat de la coberta pel mal estat en que es troben les teules i el morter que les adhereix. La
necessària reparació passa per substituir les llates i la solera encadellada per un panell que confirmi
la base d’una nova teulada inclinada.

VISTA DE LA NOVA SALA CARRERAS CANDI

VISTA DE LA NOVA SALA CARRERES CANDI

4

FITXA DE PATRIMONI

Denominació
Adreça

Districte

CASA PADELLÀS (MUSEU D'HISTÒRIA DE LA
CIUTAT)
C VEGUER 2
PL REI 11
C TAPINERIA 5-19
BDA LLIBRETERIA 7
C VEGUER 4
Ciutat Vella

Autor
Època
Estil
Ús Original
Identificador
Descripció

Origen: final segle XV
Gòtic
Residencial
3033
Típic exemplar de palau privat gòtic, edificat a final segle
XV i dues primeres dècades del XVI. Inicialment s'aixecava
al carrer Mercaders, però fou traslladat a la plaça Rei (19301931) a causa de l'obertura de la via Laietana, essent
aleshores condicionat com a Museu d'Història de la Ciutat.
La residència noble s'estructura a l'entorn d'un pati amb
escala descoberta, amb portes a l'estudi al primer replà i, al
capdamunt, un vestíbul, cobert amb fusta i oberta al pati amb
quatre arcs apuntats, des del qual s'accedeix a les diverses
estances privades.
Una anàlisi completa de l'edifici porta a assenyalar
l'existència de materials més antics, reestructurats durant les
dates que s'assignen a la construcció del palau (1497-1515),
finançada per Joan Hostalrich de Sabastida, en la qual
privilegien models tradicionals, com assenyalen trets tant
característics com el pati, l'escala adossada i la galeria de
solà, aquesta darrera amb la particularitat de repetir-se, sobre
pilars prismàtics molt alts a l'interior del pati. Malgrat els
trets estructurals goticitzants, que s'observen a portes i
finestres -molt abundants a nivell d'entresòl tant a les façanes
com al pati- i són evidents símptomes de penetració puntual
renaixentista en forma de medallons, cartel·les, escuts i
fullatges, que no impliquen l'assimilació de noves pautes
espacials. Els destacats balcons del principal, del segle
XVIII, degueren suplir les finestres coronelles originals.
El 1930-31, amb motiu de les obres de fonamentació que es
realitzaven a la plaça Rei per bastir la Casa Padellàs, es
trobaren restes de construccions de l'antiga colònia romana.
L'excavació l'aquesta zona posà al descobert un sector de la
cara interior de la muralla, una part de l'intervalum o carrer
de circumval·lació interior de la ciutat, amb les clavegueres
corresponents, i les restes l'una illa de cases del segle I. A
aquestes darreres pertanyen els murs l'opus certum i
incertum, algun l'ells recobert amb pintures, paviments i,
especialment, un mosaic del tipus sectile. També queda una
part del que degué constituir una construcció termal, de la

Nivell de protecció
Qualificació urbanística
Intervencions

qual ens resta la piscina natatio del frigidarium i la zona de
desguàs, construïda a final de l'Alt Imperi sobre la primera
mansió, que va ser enderrocada amb aquest motiu.
L'edifici noucentista situat a la cantonada entre el carrer
Veguer i baixada Llibreteria inclou, al seu interior,
depèndencies del Museu d'Història de la Ciutat, projecte per
al qual es modificà totalment la tipologia inicial. Tanmateix,
cal destacar la correcta composició de façana on destaca el
tractament de la cantonada amb balcó seguit i carreus de
pedra arrodonit i el més que notable establiment comercial
de la planta baixa, Cereria Subirà. La botiga manté un
mobiliari -prestatges, aparador- de gran interès i cal
assenyalar especialment la monumental escala central amb
dues grans figures femenines de ferro que sostenen un llum.
B: Bé cultural d'interès local
7a(p)
- Pel que fa a la Casa Padellàs:
- Manteniment de la volumetria original, la tipologia i els
elements comuns. La façana mantindrà l'aspecte actualment
existent pel que fa a composició, materials i textura. Caldrà
mantenir els elements ornamentals tant interiors com
exteriors.
- Pel que fa a l'edifici de la Baixada de la Llibreteria, 7 i la
Cereria Subirà:
- Restauració, si s'escau, de les façanes: eliminació
d'elements superposats no originals (aplacats, aparadors ¿es
mantindrà l'ornamentació de la Cereria Subirà¿,
instal·lacions...); manteniment, neteja i, si s'escau,
recuperació de tots els elements originals (superfícies de
pedra, revestiments, lloses dels balcons, baranes, elements
ornamentals, fusteria de totes les obertures).
Pel que fa a la Cereria Subirà:
- Manteniment interior i exterior de tot el mobiliari de la
botiga, finsc i toten el cas d'un canvi d'ús i segons la fesomia
actual.
* MR: edifici inclòs en el Conjunt de la Muralla; vegeu les
condicions que afecten les intervencions recollides a la fitxa
de l'element número 133-C.

Imatges

ANNEX 4 – PROPOSTA DE MUSEOGRAFIA

ANNEX 5 – PADELLAS EDIFICI VIATGER
AUTOR: Josep Bracons i Clapés
Seminari: La casa Gralla, del Renaixement al Segle XX.
Arquitectura i distinció social
MUHBA. Barcelona 5 de maig del 2016

Josep Bracons Clapés
Seminari: La casa Gralla, del Renaixement al segle XX. Arquitectura
MUHBA. Barcelona, 5 de maig del 2016

Casa Gralla. Enderrocada el 1856
Convent del Carme. Enderrocat el 1874. Portada a Sant Adrià de
Besòs
Sant Miquel. Enderrocada el 1868. Campanar a la Concepció i
portada a la Mercè.
Jonqueres. Enderrocat el 1868. Església reconstruïda com a
parròquia de la Concepció el 1871. Claustre reconstruït el 1888.
Santa Maria de Jerusalem. Claustre traslladat el 1885 al col.legi de
Sant Miquel (Muntaner / Rosselló)
Montsió. Enderroc del 1888. Església i claustre a la Rambla
claustre.
(Referències: guia MUHBA
urbana Gòtic BCN / Jordi Peñarroja: Edificis viatges de
Barcelona / Gràfic monuments traslladats que
a les antigues sales del museu)

Pocs han sigut els edificis afectats per
de la Via Laietana, que
tinguessin caràcter monumental, reduint-se a la casa gremial dels Calderers,
major de la seda o dels velers.
Santa Marta i la casa gremial de
Amb anterioritat a la reforma havien desaparegut les cases gremials dels
argenters al carrer de Basea; dels Mitjaires, al de Manresa; dels julians, a la
; dels sastres, a la tapineria; els monestirs de Sant Joan de
plaça de
Jerusalem; de les Magdalenes i Santa Maria de Jonqueres ,i la torre
-se no
emmerletada del palau de Valldaura. A més han tingut
poques cases senyorials que tenien detalls prou interessants, com la
Serrallonga, Can Sentmenat, Can Monistrol, Can Serra i alguna altra, però
que no mereixien la nota de monuments
(Francesc Carreras Candi: La Via Laietana p. 47-48)

de la reforma de Barcelona la tia Paulina no havia
estat mai a la plaça de Catalunya i amb prou feines havia
tret el nas a la Rambla, passant per la Porta-Ferrissa. De la
nostra ciutat coneixia principalment el carrer de
Mercaders, el carrer del Pont de la Parra, la riera de Sant
Joan, la plaça de les beates, el carrer de sant Pere més
baix, el carrer de Carders, la Plaça Nova, el carrer de
catedral, Santa Maria, el
Pi, Sant Just i Sant Jaume... La reforma de Barcelona
perjudicà la tia Paulina perquè
en
ella tenia del món

-248)

Casa del gremi de calderers (Transportada
incialment, el 1911, del carrer de la Bòria a
Plaça Lesseps) i casa del gremi de sabaters
(carrer de la Corríbia) a la plaça de Sant Felip
Neri, remuntades el 1968
Punt final: pastitxos neogòtics del passeig del
Born i del carrer dels Arcs (finals anys 60,
primers 70 del segle XX)

Immobiliària catalana, de Francesc Cambó, fa
donació de la Casa Padellàs a
de
Barcelona per ésser reconstruïda en lloc
oportú (Segons La Ciutat i la Casa 1925)
Tanmateix
Els assentaments al Registre de la propietat
acrediten que la casa Padellàs va ser
expropiada per
el 1928 pagant
215.000 ptes.

1925
qüestió arqueològica apassionant per a la ciutat La Ciutat i la
Casa confronta les propostes de Jeroni Martorell i
,
promotora de la revista. Florensa forma part del Consell de Redacció. Rafael
Benet, director, hi afegeix un comentari
Padellás, aunque muy deteriorada y en peligro de avanzar en su
ruina si persistían las asociaciones terroristas en tomarla
sistemáticamente por guarida propia, una vez restaurada podía ser no
solamente digna sede para el Archivo Histórico, sino un monumento de los
Sanpere: El
p. 6) Possiblement fa referència a que un sindicat de la
CNT va tenir la seva seu a Mercaders 25

Jeroni Martorell Aquesta casa del carrer Mercaders hauria de ser íntegrament conservada i
és difícil que faci un particular, por fer-ho el Municipi
article a La
Gaseta de les arts reitera la seva posició
una calaixera
Suggereix que
instal.li una
Biblioteca.
Associació
a un altre lloc perquè desvirtuat el caràcter
(gairebé rascacels, de la Via Laietana)
en un barri antic.. Casa de

vist obligada a demanar el trasllat
casa
susdita construcció per les construccions veïnes
que tots defensem entonaria millor

Rafael Benet: les tesis defensades per Jeroni Martorell i els altres no
gaire. La qüestió de la
té molta importància. El criteri vuitcentista de reconstrucció en un
conservació de
altre lloc és encara vigent entre nosaltres. Hem reconstruït la façana dels calderers als Josepets i
hem conservat la casa de
major de la seda després de remoure cels i terra. Les propostes són
diferents però hom coincideix en que és essencial la conservació integral. Ja ha passat el temps
dels detallets. Al final sembla que es decanta per la conservació in situ.

Amics de
vell
a
. Atès el
estat
troba la casa Padellàs i essent
valuós i rar exemplar de la nostra
aquest edifici
demana
sigui atesa la seva
arquitectura gòticoconservació i, si és possible, la seva restauració
com ja
fet amb altres monuments propietat de
(La Publicitat, 31 gener 1930)
El FAD també opina (Expedient a
Municipal
Contemporani)
Altres entitats consultades sobre el trasllat: Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Acadèmia de Bones
Lletres, Reial Cercle Artístic, Centre Excursionista de
Catalunya, Junta Provincial de monuments, Associació
de Catalunya i Ateneu Barcelonès

1928:
de Barcelona expropia la
Casa Padellàs pagant 215.00 ptes
1930 Projecte dels arquitectes Vilaseca, Falguera i
Florensa per a la reconstrucció de la Casa Padellàs a
la Plaça del Rei per destinar-la a Museu de
Ceràmica.
imposat
del trasllat (Arxiu
Municipal Contemporani)
de la Casa Padellàs com a museu de ceràmica
és reiterada per la Junta de Museus
1932
-hi
També es va considerar
Massana

Jeroni Martorell havia suggerit
de la
casa de
, en cas de trasllat. Finalment
es decideix ubicar-la a la Plaça del Rei. Això té
Barri Gòtic
a veure amb el projecte

2007-2008
Intervenció arqueològica al solar
que ocupava originalment la casa
Padellàs, a càrrec de C. Aguilar i I.
Salvadó (Estrats)
dels
Constata una fase
segles IX-X, una altra fase dels
segles XII-XIV i la construcció ex
de la Casa Padellàs
pròpiament dita

Agustín Cócola i
Arxiu MUHBA (Conjunt
monumental de Plaça del
Rei, a partir de Barcelona
Atracción 1931)

1930 L'alcalde de Barcelona comte de Güell visita les obres de la plaça del Rei
acompanyat d'Adolf Florensa, Antoni de Falguera, Francesc Carreras Candi, Agustí
Duran i Sanpere, Vilaseca i Puig Domènech (AFB)

Arxiu MUHBA (Servei de Conservació Retauració)

Arxiu MUHBA (Conjunt monumental de Plaça del Rei)

Arxiu MUHBA (Conjunt monumental de Plaça del Rei)

Arxiu MUHBA (Conjunt monumental de Plaça del Rei)

1936 Donació d'una casa a la
Junta de Museus: l'immoble donat
per Mercedes Coll de Samà situat
a la Plaça del Rei, entre la capella
de Sant Àgata i la casa Padellàs.
Arxiu MUHBA (Servei de Conservació Retauració)

Finalització de la reconstrucció: pavimentació,
sostres, serralleria, sanitaris, etc.

tuviera en su origen debieron ser sustituídas por los grandes balcones
rectangulares que hoy presenta, con sus sencillas barandas de hierros
rectos y retorcidos. Un restaurador de la escuela de Viollet no hubiera
dudado un momento en suprimir esos balcones y sustituirlos por una
buenas ventanas bien góticas, que devolvieran a las fachadas su
esta materia es absoluto, un desgraciado pórtico de albañilería que el
siglo XIX había añadido al pie de la magnífica escalera descubierta del
patio fue quitado sin remordimiento ¿Contradicción? ¿Por qué unas
Florensa: La restauración
)

Manté les característiques estructurals típiques de la
casa/palau gòtica barcelonina
Façana sense gran desenvolupament ornamental, llevat de
les finestres
Pati com a nucli
Soterrani, planta baixa, entresol, planta principal i terrat
Escala descoberta a un costat,
a la planta principal
Al primer replà de
,
Arcades i balconada a la planta principal
Solana a la planta superior, amb teulada volada
Eventualment, torre angular
Material constructiu: carreus de pedra de Montjuïc a fil

Es reconstrueix
distribució

, no

, tot i que sembla que es respecta la

amb la planta actual. Hi ha
aixecaments de Padellàs a Mercaders 25 ?
Com afecten les primeres troballes arqueològiques al desenvolupament
del projecte de reconstrucció ?
Notícia de les primeres troballes, denegació inicial del permís, etc
Falta imatge que mostri
de materials i de tecnologia moderna en la
reconstrucció. La construcció de pedra servint de folre a obra de maó.
Falta coneixement de
del trasllat
estava a
Mercaders ?
Reforma interior dels anys 80-90
Es perden els esgrafiats que es veuen en algunes fotografies antigues.

AHCB
Dionís Baixeras: Pati
de la casa Padellàs,
1908-1909

AHCB
Tomàs Sans: Pati de la casa Padellàs, 1908

MHCB 34
Claudi Lorenzale: Pati de la casa Padellàs, 1830

AHCB
Domènec Soler i Gili: Pati de la casa Padellàs

AHCB
Dionís Baixeras: La casa
Padellàs al carrer Mercaders,
1908-1909

Façana del carrer de Tarascó. Finestra coronella ?
No hi ha rastre dels Clariana, que tanmateix tenien
propietats a prop. Clariana-Padellàs es repeteix per inèrcia,
sense cap base documental
1497. Fogatge.
la casa de la Vídua Sabastida al
carrer de Mercaders
1515 Fogatge. Casa de Joan Hostalric Sabastida i Llull,
governador del Rosselló i la Cerdanya
Primera meitat s. XVI La filla de Joan, Guiomar HostalricSabastida Montbui es casa amb Francesc Gralla Desplà
1584 Mencia
Sabastida de Requesens, neta dels
anteriors, ven la casa a Montserrat Casamitjana, mercader
de Vic

Rajoles de paviment amb elements heràldics que fan
referència a Sabastida i Llull

MHCB 39 Sabastida

MHCB 38 Lull

Heràldica a 13 portes o
finestres sobre 14:
Pals viperats: Hostalric
Lleó rampant i banda
sobre un camp sembrat de
creus : Sabastida
Pals ondats: Montbui

Heràldica a una finestra
sobre 14 portes o
finestres
Pals viperats: Hostalric
Caironat: Desplà

1584 Mencia
Sabastida de Requesens
ven la casa a Montserrat Casamitjana, mercader
de Vic
Rafael Casamitjana i
(1608-1653), Conseller
en cap de Barcelona (1651-1653)
En morir Rafael la casa del carrer Mercaders
passa a propietat de la seva germana Isabel i a la
a un nét seu, Francesc de Padellàs
mort
i de Pastor (o Pastors)
(Referència: Núria Casamitjana i Cucurella: Rafael Casamitjana i

1654 Pere de Padellàs, diputat pel braç de la
noblesa
1681 Antoni de Padellàs, prior de Sant Pau del
Camp de Barcelona (ACA)
1690 Rafael de Padellàs i Casamitjana, monjo i
almoiner de Ripoll (ACA). El seu germà Francesc
era procurador general de
1698 Teresa Padellàs i de Pastor ingressa al
monestir de Santa Clara de Barcelona (Monestirs
en temps de guerra)
1706 Rafael de Padellàs i Casamitjana, paborde
de Santa Maria de Palautordera (ACA)

Els estadants.
Segle XVIII Padellàs
Francesc de Padellàs i de Pastor (o Pastors) ,
cavaller, intervingué a les corts de 1701 i 1705 i va
assitir a la Junta de Braços de 1713. Va ser capità
de regiment de la Coronela (Monestirs en temps
de guerra). El 1713 es posa al servei del Duc de
Pòpoli. És empresonat i alliberat el 13 de
setembre de 1714.
El seu fill Bernardí de Padellàs i Puig és ennoblit
per Carles III el 1759.
1776 Plet entre Ignàsia de Padellàs i Togores i el
seu germà Ignasi de Padellàs i Togores (ACA)

1777, 1786, 1789 Ignasi de Padellàs i Togores
demana permisos per obrir finestres i per
convertir una finestra en balcó amb ampit
(AHCB)
1782 Ignasi de Padellàs i Togores demana
permís per enderrocar i reedificar la paret de
la façana del carrer Font de Sant Joan? (AHCB)

1830 La casa és heretada per Josefa Ramona Togores
Padellàs
1881 La casa és heretada per Juan Antonio López de
Pastor
1908 Heretada per Carles López de Tord
1916 Adjudicació per execució hipotecària a Ramon
Julià Roldós (regidor de
el 1930, casat
amb Soledad López de Tord)
1924 Propietat
Catalana (Francesc
Cambó)
1928 Expropiació per part de
(valoració
215.000 ptes)

Jeroni Martorell
era el
de la família i
recepcions. Enteixinats de fusta
renaixement decoraven els sostres.
Diverses sales, avui força malmeses,
veuen ornamentades amb rica policromia
de tradició Imperi i del temps
Fotos Arxiu MUHBA, cedides per Josep M. de Castellar

1940 (30 abril) Acord municipal de creació del Museu,
atribuint-li com a seu la casa Padellàs
1943 (14 abril) Inauguració del Museu
1962 Declarada monument
Desmantellament de les sales
permanent
inaugurades el 1943
1996 Inauguració de les sales renovades amb
Barcelona en temps dels Àustries
2016 Nous projectes al voltant de MUHBA Plaça del Rei
i Casa Padellàs

ANNEX 6 – LLICÈNCIA AMBIENTAL I C.E.E.
Els documents relatius a Llicència Ambiental i la Certificació
d’eficiència energètica formen part d’un expedient separat redactat
per l’enginyeria ARCBCN | ENGIYNERS CONSULTORS

