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INTRODUCCIÓ 
 
El Palau de la Música, situat entre la prolongació del passeig de l’Albereda i el 
jardí del Túria, és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de València. El 
Projecte de Construcció de l’edifici es va presentar en agost de 1984 signat per 
l’arquitecte D. José María García de Paredes, autor també dels auditoris de 
Granada i Madrid. L’obra va ser recepcionada en desembre de 1988 i el 
pressupost de l’execució material va ser de 698.436.742 pessetes. 
 
El Palau ha sigut objecte de vàries intervencions. En 2002 es va realitzar una 
ampliació de l’edifici, segons projecte de l’arquitecte Eduardo de Miguel Arbonés, 
amb un pressupost de 4.688.481,65€, i en 2008 Servicis Centrals Tècnics va 
tramitar la contractació d'una obra de rehabilitació i supressió de barreres 
arquitectòniques, signat pel cap de manteniment del Palau de la Música, 
l'enginyer industrial Francisco Climent Gamborino, amb un pressupost de 
1.153.457,69 €  
 
En novembre de 2018, després de les fortes pluges, es produïx el despreniment 
d'una petxina acústica de fusta del sostre de la sala Iturbi, provocat per una 
filtració d'aigua. Una vegada realitzada la inspecció per part dels bombers i del 
personal tècnic de l'Ajuntament de València, amb la posterior elaboració dels 
seus informes, la sala es va tancar dos setmanes per tal de garantir la seguretat 
del públic i realitzar les obres necessàries de reparació. Esmenat el problema i 
obtinguda la certificació de seguretat per l'equip d'enginyeria i arquitectura extern 
Valnu Serveis d'Enginyeria, es va reobrir la sala al públic afectant mínimament la 
seua programació. 
 
En 2019 es produïx el despreniment dels reflectors acústics de la sala de 
concerts Mestre Rodrigo. Estes circumstàncies obliguen a prendre tot un seguit 
de mesures per a garantir la seguretat dels usuaris i usuàries i revisar l'eficiència 
de les instal·lacions. Després del posterior estudi de l’estat dels revestiments 
acústics es pren la decisió de realitzar una intervenció en l'edifici incloent la 
reforma integral de les dos sales principals, així com l'actualització i adequació 
de diferents instal·lacions. 
  



 

 

 
REGIDORIA DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS 

3 

 

 
 
LA REHABILITACIÓ DEL PALAU: UNA ACTUACIÓ PRIORITÀRIA PER A 
L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 
Després d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les 
persones usuàries i del personal empleat, la posada en marxa de l'activitat 
cultural del Palau de la Música Congressos i Orquestra de València es va 
convertir en una prioritat, donada la importància musical que esta infraestructura 
cultural té per a la ciutat de València i per a l’Ajuntament. 
 
Amb la intenció d'agilitar al màxim la intervenció necessària per a l'adequació 
dels espais afectats, l’OAM del Palau de la Música va sol·licitar el mes de juliol al 
Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics la seua col·laboració en 
l'assumpció del procés de licitació i execució de les obres, que va posar a 
disposició del Palau de la Música els seus recursos tècnics. A partir d'este 
moment, la Regidoria de Gestió de Recursos assumix la gestió i el seguiment de 
tot el procés d'intervenció i per eixa raó sol·licita una modificació de crèdit de 
400.000 euros amb la finalitat d'iniciar la redacció dels plecs per a traure a 
licitació la redacció del projecte. 
 
Atés l’interés d'accelerar el màxim possible l'adjudicació del contracte per raons 
d’interés públic i acollint-nos al que s'establix en la Llei de Contractes del Sector 
Públic, la JGL de l'11 d'octubre va aprovar la declaració de la urgència en el 
procediment d'adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic 
d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació de 
l‘OAM Palau de la Música de València. La tramitació pel procediment d'urgència 
es va justificar per la necessitat d'adoptar tot un seguit de mesures per a garantir 
la seguretat de les persones usuàries i la necessitat inajornable de la posada en 
marxa de l'activitat cultural pròpia del Palau de la Música, Congressos i 
Orquestra de València. 
 
L’estreta col·laboració i coordinació entre l’OAM i el Servici d’Arquitectura i 
Servicis Centrals Tècnics està sent determinant en l’agilitació de tot el procés 
baix l’objectiu comú de restablir l’activitat del Palau de la Música el més prompte 
possible.  
 
Els plecs han sigut redactats pel  personal del Servici d'Arquitectura i Servicis 
Centrals Tècnics a partir del programa de necessitats que ha traslladat l'equip 
d'enginyeria i manteniment del Palau. En la fase de redacció del projecte estes 
deficiències i necessitats han sigut analitzades i estudiades amb profunditat per 
a establir el detall de cadascuna de les actuacions que inclourà l'obra. 
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L’ OBRA 
 
La intervenció en l'edifici inclou la reforma de les dos sales: Iturbi i Rodrigo, així 
com la renovació de diferents instal·lacions de l'edifici amb la finalitat de 
disminuir el seu consum energètic i la seua adequació a la normativa vigent, la 
reparació de l'aplacat de pedra en façana i l'eliminació de filtracions d'aigua. 
 
Totes les intervencions aniran dirigides a preservar i recuperar, en la mesura que 
siga possible, la idea del projecte original redactat en 1984 per l'arquitecte Sr. 
José María García de Paredes.  
 
Cada licitador/a aportarà una memòria descriptiva de les solucions proposades  
en relació amb les particularitats del projecte d'adequació. Es valorarà la qualitat 
arquitectònica de la proposta en relació amb la tipologia de l'edifici i l'ús previst. 
Es tracta d'un edifici singular l'ús del qual requerix solucions tècniques 
específiques quant a la solució acústica de les sales. Una vegada finalitzats els 
treballs de reforma, s’haurà d’aportar un certificat acústic específic per a 
cadascuna de les dos sales de concerts que garantisca el seu correcte 
funcionament. 
 
La restauració de la façana, revestida en l'actualitat amb pedra calcària requerirà 
d'un estudi previ general per a valorar l'estat en el qual es troba i determinar així 
la solució específica al problema de la deteriorament. 
 
Seran criteris igualment determinants per al resultat final, la flexibilitat, 
accessibilitat i sostenibilitat en l'alta eficiència energètica, l'ús de materials no 
contaminants i de baix manteniment i la seua possibilitat de reciclatge. 
 
En concret, el projecte bàsic i d’execució de l’O.A.M Palau de la Música, 
Congressos i Orquestra de València recollirà els següents treballs:  
 

 REFLECTORS ACÚSTICS 

Substitució de tots els reflectors acústics de les dos sales principals de concerts 
de l'edifici, amb les mateixes característiques acústiques i propietats resistents 
que les col·locades en el projecte original. 
Estudi acústic previ i certificat acústic final de les dos sales principals de l'edifici 
després de la reforma esdevinguda. 
 

 SUBSTITUCIÓ DE LES BUTAQUES 

Substitució de la totalitat de les butaques de les dos sales principals de concerts 
de l'edifici, amb propietats ergonòmiques, fonoabsorbents i compatibles amb el 
nou sistema d'impulsió de climatització. 
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 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Substitució dels climatitzadors de la instal·lació de climatització de l'edifici i el 
seu sistema hidràulic. 
Substitució del sistema de distribució i impulsió del sistema de climatització de 
l'edifici. 
Estudi energètic de la instal·lació de les unitats de climatització VRV (Volum de 
Refrigerant Variable) corresponent a l'ampliació. 
 

 INSTAL·LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Adequació de la instal·lació d'ACS (Aigua Calenta Sanitària)  de l'edifici a les 
seues necessitats específiques i normativa vigent. 
 

 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 

Actualització del sistema de control d'accessos a l'edifici a les seues necessitats 
actuals i normativa vigent. 
 

 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 Actualització de la instal·lació del sistema de detecció i protecció contra incendis 
adequats a normativa vigent. 
 

 CENTRALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

Integració de totes les instal·lacions en un únic sistema de gestió de l'edifici, 
millorant la domòtica i integrant sistemes de seguretat, protecció d’incendis, 
d’accessos, etc.  
 

 MILLORES EN LA FAÇANA EXTERIOR 

Estudi de la solució tècnica i econòmicament més convenient per a la reparació 
o substitució de l'aplacat de pedra calcària de façana que presenta zones amb 
un alt grau de deteriorament. Donada la porositat del material d'acabat, 
s'estudiarà la imprimació d'un producte consolidant d'alta penetració i/o amb 
capacitat per a repel·lir l'aigua. 
 

 MILLORES EN LA CÚPULA ENVIDRADA DEL VESTÍBUL 

Reparació de les filtracions d'aigua en la cúpula del vestíbul i substitució de 
vidres trencats. S'estudiarà la solució més propícia per a recuperar la imatge 
original de l'edifici, eliminant elements impropis i homogeneïtzant  el color de tota 
la fusteria metàl·lica exterior existent. 
Estudi de la viabilitat d'aplicar una imprimació sobre el vidre de la cúpula de 
cristall del vestíbul de l'edifici, com a mesura d'estalvi energètic, amb la finalitat 
de reduir la temperatura resultant per la incidència dels raigs de sol. 
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 REPARACIÓ DE FILTRACIONS D'AIGUA 

Reparació de les filtracions d'aigua a la sala d'exposicions amb accés 
directament des de l’antic llit del riu. Actualment està tancada, a causa de les 
humitats que impossibiliten el seu ús. 
 

 
 
TRAMITACIÓ 
 
Una vegada aprovat l’acord per a la contractació de la redacció del projecte en la 
Junta de Govern Local que tindrà lloc el divendres 20 de desembre i després de 
la seua publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en  el 
DOUE (Diari Oficial de la Unión Europea), les empreses disposaran de 40 dies 
per a presentar les seues ofertes. 
 
Segons estimació feta pel personal tècnic del Servici de Contractació, el projecte 
podria estar adjudicat i formalitzat a finals de març. Després els adjudicataris  o 
adjudicatàries disposaran de tres mesos per a la seua redacció. 
 
Pel que fa l’execució d’obra, donat que la dimensió econòmica d’este projecte 
implica un contracte subjecte a legislació harmonitzada que suposa uns terminis 
més llargs, les previsions fetes pel personal tècnic de contractació contemplen 
que la seua licitació es publique a meitat de setembre de 2020 i s’adjudique al 
primer trimestre de l’any 2021, iniciant-se en eixe moment l’execució de l’obra. 
 
Estes previsions, tant les que es referixen a la redacció del projecte com a 
l’execució de l’obra, s’han calculat sense tindre en compte possibles qüestions 
alienes al propi procediment que poden interferir, com és el cas de recursos, 
baixes anormals o esmenes  de documents, entre altres, que allargarien el 
termini.  
 
PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÖ 
 
Termini: Tres mesos. 
Total Pressupost, IVA inclòs: 394.024,40€ 
 
 


