Us informem que el proper dia 26 de gener està previst iniciar les obres de reforma interior del
Palau de la Música per tal d’adequar-lo a la normativa actual de protecció contra incendis, així
com a les prescripcions establertes a l’ordenança de medi ambient de Barcelona.
Les obres a realitzar tindran una durada aproximada de 8 mesos i afectaran principalment a la
part històrica i a l’edifici d’oficines. L’afectació al Petit Palau serà mínima.
Les reformes a realitzar es podem agrupar en quatre grans blocs:
-

Millora i ampliació en la detecció d’incendis. S’ampliaran el número de detectors,
polsadors i sirenes per donar cobertura a la totalitat de l’edifici.

-

Millora en l’extinció d’incendis. S’ampliaran els sistemes d’extinció per donar
cobertura a la totalitat de l’edifici, ampliar la seguretat a les sales considerades d’alt
risc, segons la normativa vigent, i reforçar la resistència al foc de l’estructura del sostre
de la sala principal de concerts en cas d’incendi.

-

Millora de la sectorització en cas d’incendi. Ampliació del número de sectors d’incendi
amb la instal·lació de noves portes RF (Resistents al Foc), comportes tallafocs a
conductes d’aire, segellat de passos i xemeneies, etc.

-

Millora en l’evacuació de les persones.
o Ampliació de les vies d’evacuació a la sala principal de concerts, obrint a la
planta primera de sala una nova sortida d’evacuació.
o Ampliació i millora de les llums d’emergència de l’edifici.
o Instal·lació d’exutoris de sortida de fums a la sala principal de concerts i a les
escales d’evacuació a on la normativa així ho exigeixi.
o Modificació de les passeres de vidre ubicades a recorreguts d’evacuació per a
assegurar la seva estabilitat davant al foc.

Intentarem que aquestes obres alterin el mínim possible el funcionament habitual de la nostra
activitat. Us demanem paciència i per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb el
Departament de Manteniment.
Moltes gràcies.
Jesús Pinós Paules
Responsable de Manteniment

