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Informació General 
 

 L’Escenari de l’auditori te actualment una superfície de ±85m2, amb unes mides 
generals de: 

o Fons escenari (a part central): 6.4mts 
o Ample total escenari (de paret a paret): 14,2mts 

 
Els gestors i usuaris de l’Auditori han comprovat amb l’experiència de les diferents activitats, 
que en diverses ocasions, l’escenari queda petit, especialment en la dimensió de fondària. 
 
Es per aquest motiu que el departament d’ensenyament sol·licita informació  sobre les diverses 
possibilitats de subministrar un equipament mòbil que permeti la ampliació ocasional de la 
fondària de l’escenari . 
La geometria i característiques de la sala, permet la ampliació de l’escenari per la part davantera 
d’aquest, aprofitant un petit (fossat) de 1,15mts fins a la primera filera, i en cas necessari 
retirant la primera i fins i tot segona filera de butaques de la sala. 
 
 
 

 
Normativa 
Existeixen normatives de seguretat i fabricació de elements escènics per als casos de 
escenaris mòbils o escenaris amovibles. 
Hi ha dos tipus de casos: 
 

a) Escenaris muntats manualment o assistits per mecanismes d’accionament 
manual. 

b) Escenaris accionaments amb mecanismes automàtics (motoritzats, 
hidràulics, Etc..). 

 
En el cas dels escenaris manuals, cal complir almenys les Normes DIN 15921 , 4112 i 4113. 
 
En el cas de les de les plataformes escèniques motoritzades o automàtiques, les normes a 
complir son BGV-C1 i  DIN 56950-1113. 
 

Treballs previs 
 
Abans de instal·lar la solució proposada per a l’ampliació de l’escenari, caldrà executar els 
treballs previs següents: 
 
-Recrescut de la cota més baixa davant de la primera filera de butaques, actualment cota -
7.48mts fins a la cota -7.35mts enrasada al nivell superior. 
D’aquesta manera a la part davantera de la platea s’assoleix una superfície a cota -7.35 de 
215cm de fons i 11,70cm d’ample. 
Aquesta tasca prèvia no està inclosa en aquest projecte, es realitzarà per altres medis. 
 
-Eliminació de esglaó intermedi central entre cota -7.35 i cota 7.08 (primera filera de butaques). 
S’elimina l’esglaó existent de 500x1000x130mm i es substitueix per un esglaó de mides 
690x1000x130mm amb forma corba a la cara d’entrega de l’escenari. 
El motiu de la eliminació de l’esglaó intermedi es per poder-hi instal·lar un esglaó extraible que 
es podrà utilitzar eventualment per a les funcions de “pòdium” de director d’orquestra. 
En els casos que es desitgi tota la superfície de la cota -7.35 totalment lliure, es retirarà l’esglaó 
extraible. 
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La tasca de retirada de l’esglaó existent no està inclosa en aquest projecte, es realitzarà per 
altres medis. 
 
La fabricació i instal·lació de l’esglaó extraible si està inclosa dins aquest projecte. 
 
-Tapa per cobrir el forat que resulta de l’extracció de l’esglaó existent. 
AL retirar l’esglaó intermedi existent, caldrà cobrir el forat que quedarà ala frontal de la 
contrapetja de l’esglaó de la primera filera de butaques. 
Per a tapar el forat, caldrà instal·lar una tapa de fusta de bedoll, del mateix acabat que les 
tapes existents. La tapa tindrà unes mides de 2400x270mm amb un gruix de 8mm. 
La instal·lació de la tapa ha d’incloure els rastells i encaixos necessaris per a garantir que la 
nova tapa encaixa perfectament a la geometria actual de la sala. 
 
  
Solució adoptada 
 
Es preveu la instal·lació de un sistema complert de tarimes modulars específicament 
dissenyades per a la indústria de l’espectacle. 
La part frontal de l’escenari (espai en 1ª filera de butaques i inici escenari), es podrà utilitzar 
com a eventual “fossat de l’orquestra”, i també es podrà  convertir en una ampliació de 
l’escenari. 
 
L’objectiu es crear un sistema que permeti la ampliació de la fondària de l’escenari mitjançant 
la instal·lació d’un suplement a la part frontal de l’escenari. 
El suplement per ampliació de l’escenari està format per una configuració feta a mida de tarimes 
que permetrà ampliar l’escenari es: 
 
-Ampliació 1: suplement de 150cm de fondària que permetrà assolir una fondària total de 
7,90mts. 
 
-Ampliació 2: suplement addicional de 65cm de fondària, que sumat al primer suplement 
permetrà assolir  una fondària total de 8,55mts. 
 
Amb la suma dels suplements 1 i 2 la superfície total de l’escenari augmentarà en ±26m2. 
 
Els dos suplements de l’escenari, s’ajustaran a la geometria corba que té actualment el prosceni 
de l’escenari. 
 
La fabricació dels dos suplements disposaran d’un corba de radi aproximat de 21750mm, en 
les cares davantera i posterior. 
 
L’estructura del sistema consisteix en la fabricació de un total de 18 mòduls de tarimes amb 
mides variables que s’ajusten amb formes poligonals a la geometria el més aproximada possible 
a la forma de l’arc del prosceni (radi 21750mm).  
 
Les 18 tarimes modulars seran fabricades en marc d'alumini extrusionat amb suports a les 
cantonades per a encaixar-hi les diferents potes.  
El bastidor disposa de una guia perimetral per a l’encaix dels diversos accessoris de unió 
entre mòduls. 
El material i mètode constructiu del marc es realitza segon la norma EN-AW 6082-T6. 
Encastat dins el marc perimetral s’instal·la un tauler de bedoll de 21mm de gruix. 
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Cada mòdul conté 4 potes d’alumini extrusionat de mides interiors 54x54mm i exteriors 
60x60mm d’alçada fixa, fins a enrasar la part superior de la tarima a la cota de l’escenari 
existent. 
 
El pes del conjunt no superarà els 20kg/m2, de manera que un mòdul de 2 m2 no superi en 
cap cas els 50kg. D’aquesta manera es podrà manipular correctament entre 2 operaris. 
 
EL disseny dels mòduls permeten una càrrega d’ús de 750kg/m2. 
Cada mòdul desmuntat (sense les potes) ocuparà una alçada màxima de 100mm. 
 
A la part superior de cada mòdul s’instal·la un acabat de parquet de fusta natural de 8mm de 
gruix. 
Aquest acabat de parquet es fixarà sobre el tauler de bedoll dels mòduls, de manera que 
l’aspecte d’acabar serà el mateix que el parquet existent a l’escenari. 
L’acabat superior de parquet volarà entre 10 i 20mm a les cares davantera i posterior de cada 
mòdul.  
Aquest voladís permetrà tallar les tarimes en forma corba per a reproduir la corba actual de 
l’arc del prosceni i  d’aquesta manera garantir l’encaix dels suplements amb geometria actual 
de l’escenari. 
 
L’acabat superior s’ajustarà en mides a cada mòdul de manera que al desmuntar els suplements 
es pugui emmagatzemar les tarimes individualment. 
 
Cada mòdul desmuntat (sense les potes), amb l’acabat de parquet ocuparà una alçada 
màxima de 108mm. 
 
Tots els mòduls seran subministrats i instal·lats amb 4 potes instal·lades a les 4 cantonades 
del marc perimetral d’alumini. 
Totes les potes seran de mida fixa, que permetran elevar la tarima fins a 570mm per permetre 
enrasar el suplement a la mateixa cota de l’escenari existent. 
 
Les potes disposen en la seva part inferior de un cargol i platina que permeten ajustar i anivellar 
els eventuals canvis de nivell del paviment. 
 
Tots els mòduls de tarima es subministren amb els accessoris suficients de unió entre marcs, i 
unions entre potes per tal que el conjunt de tarimes formin un element sòlid i compacte. 
 
El suplement 1 tindrà les mides 11700x1500mm desglossat en els mòduls següents: 
 Mòdul 1: 2052x750xmm, alçada 570mm 

Mòdul 2: 2017x756mm, alçada 570mm 
Mòdul 3: 1851x751mm, alçada 570mm 
Mòdul 4:2153x757mm, alçada 570mm 
Mòdul 5: 2021x751mm, alçada 570mm 
Mòdul 6: 1748x757mm, alçada 570mm 
Mòdul 7: 2049x750mm, alçada 570mm 
Mòdul 8: 2016x756mm, alçada 570mm 
Mòdul 9: 1852x751mm, alçada 570mm 
Mòdul 10:2153x743mm, alçada 570mm 
Mòdul 11: 2020x750mm, alçada 570mm 
Mòdul 12: 1745x757mm, alçada 570mm 
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El suplement 2 tindrà les mides 11700x690mm desglossat en els mòduls següents: 
Mòdul 13: 2046x645mm, alçada 570mm 
Mòdul 14: 2016x675mm, alçada 570mm 
Mòdul 15: 1851x690mm, alçada 570mm 
Mòdul 16: 2152x690mm, alçada 570mm 
Mòdul 17: 2019x690mm, alçada 570mm 
Mòdul 18: 1742x678mm, alçada 570mm 

Per al transport i magatzemantge dels 18 mòduls de tarimes, es subministraran dos carretons 
de transport, amb capcitat per a apilar fins a 10 tarimes a cada carretó. 

-Per poder tapar l’entramat de potes de l’interior del conjunt de mòduls de tarimes, es preveu 
la instal·lació d’un faldó de roba de cotó que es fixarà a la part frontal de les tarimes. 
La peça tèxtil serà confeccionada en vellut de color a escollir de 300gr/m2. Amb vora superior 
i velcro per a fixació a bastidor frontal de les tarimes. Bossa inferior amb ploms per a garantir 
tensió aplomada del teixit. 
Les mides del faldó son  de 570mm d’alçada i 11.700mm d'ample.  

El mateix faldó es podrà col·locar en les dues posicions possibles (suplement 1 i suplement 
2). 

El conjunt de tarimes consistent en suplement 1 i suplement 2 està dissenyat per poder ser 
muntat amb 2 operaris en una jornada no superior a 5 hores. 

David Pujol a Sant Cugat del Vallès , a 24 de novembre de 2016 
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Amidament Quantitat Descripció Preu Import
UT 1 Tarima especial feta a mida amb talls poligonals, per a ampliació de 

escenari de 1500mm de fondària i 11700mm da'amplada
Fabricada en marc d'alumini extrussionat amb suports a les cantonades per a 
encaixar-hi els diferents peus (fixes o telescòpics) o rodes. Guia perimetral 
per a la instal·lació simple de diversos accessoris.Alçada d'emmagatzematge: 
10cm. Pes: 19kg./m2.Acabat superior en tauler contraxapat de bedoll de 
21mm de gruix. 
Material construcció perfil i potes EN-AW 6082-T6
Càrrega màxima 750 Kg./m.
Pes net 39 kg.
Perfil potes exterior 60 x 60 mm.
Perfil potes interior 54 x 54 mm.
D'acord amb DIN 4112-4113
Format per conjunt de 12 tarimes poligonals de mides:
Tarima 1: 2052x750mm
Tarima 2: 2017x756mm
Tarima 3: 1851x751mm
Tarima 4:2153x757mm
Tarima 5: 2021x751mm
Tarima 6: 1748x757mm
Tarima 7: 2049x750mm
Tarima 8: 2016x756mm
Tarima 9: 1852x751mm
Tarima 10:2153x743mm
Tarima 11: 2020x750mm
Tarima 12: 1745x757mm
Fabricació, subministrament i muntatge segons plànols.
Inclou potes fixes de 570mm d'alçada amb nivellador inferior.
Inclou accesoris de fixació entre potes i fixació entre tarimes

6.924,34 € 6.924,34 €

UT 1 Tarima especial feta a mida amb talls poligonals, per a ampliació de 
escenari de 690mm de fondària i 11700mm da'amplada
Fabricada en marc d'alumini extrussionat amb suports a les cantonades per a 
encaixar-hi els diferents peus (fixes o telescòpics) o rodes. Guia perimetral 
per a la instal·lació simple de diversos accessoris.Alçada d'emmagatzematge: 
10cm. Pes: 19kg./m2.Acabat superior en tauler contraxapat de bedoll de 
21mm de gruix. 
Material construcció perfil i potes EN-AW 6082-T6
Càrrega màxima 750 Kg./m.
Pes net 39 kg.
Perfil potes exterior 60 x 60 mm.
Perfil potes interior 54 x 54 mm.
D'acord amb DIN 4112-4113
Format per conjunt de 12 tarimes poligonals de mides:
Tarima 13: 2046x645mm
Tarima 14: 2016x675mm
Tarima 15: 1851x690mm
Tarima 16: 2152x690mm
Tarima 17: 2019x690mm
Tarima 18: 1742x678mm
Fabricació, subministrament i muntatge segons plànols.
Inclou potes fixes de 570mm d'alçada amb nivellador inferior.
Inclou accesoris de fixació entre potes i fixació entre tarimes

5.972,58 € 5.972,58 €

UT 1 Folrat superior de parquet acabat tarima ampliació de 1500mm.
Acabat superior amb parquet de fusta, tallar amb el mateix modulatge que les 
tarimes poligonals, amb tall rodó ajustat a la geometria corbada de l'escenari.
Parquet flotant de fusta de 8mm de gruix.
Fabricació, subministrament i muntatge segons plànols.

1.480,76 € 1.480,76 €
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UT 1 Folrat superior de parquet acabat tarima ampliació de 690mm.
Acabat superior amb parquet de fusta, tallar amb el mateix modulatge que les 
tarimes poligonals, amb tall rodó ajustat a la geometria corbada de l'escenari.
Parquet flotant de fusta de 8mm de gruix.
Fabricació, subministrament i muntatge segons plànols.

1.212,24 € 1.212,24 €

UT 1 Faldó de roba de cotó amb velcro per a frontal de tarimes de 570mm 
alçada i 11.700mm d'ample. Confeccionat en vellut de color a escollir de 
300gr/m2. Amb vora superior i velcro per a fixació a bastidor frontal de les 
tarimes.
Bossa inferior amb ploms per a garantir tensió aplomada del teixit.
Fabricació, subministrament i muntatge segons plànols.

360,00 € 360,00 €

UT 1 Caixo de fusta extraible per a muntar a eix central de sala per a les 
funcions de "pòdium" de director d'orquestra. Fabricat en fusta amb 
mateix acabat que paviment de la sala. Mides 690x1000x130mm amb 
tall rodó a cara de intersecció amb escenari.

215,00 € 215,00 €

UT 1 Tapeta frontal per a protecció de contrapetja a desnivell entre cota 
"fossat orquetra" i primer desnivell de grada de sala. Tapeta de fusta 
de bedoll de 15mm de gruix ajustada a geometria de la sala. Inclou 
part proporcional de rastrells. Mides 2440x140mm

98,00 € 98,00 €

UT 2 Carretó de transport per a les tarimes de mides 2000x1000x100mm 
amb rodes giratories. Capacitat de càrrega 700kg

284,00 € 568,00 €

TOTAL BASE 16.830,92 €
IVA 21% 3.534,49 €

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS 20.365,41 €
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