
INFORMACIÓ TÈCNICA
TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT



EQUIP
Cap tècnic
Marc Urquizu marcurquizu@santcugat.cat

Adjunt a producció
Miquel Martínez miquelmartinez@santcugat.cat

Regidoria i maquinària
Pau Rueda pablorueda@santcugat.cat

Il·luminació
Raúl García raulgarcia@santcugat.cat
Bernat Pros bernatpros@santcugat.cat

Audiovisuals
Mario Fernández mariofernandezyeste@santcugat.cat
Nicolás de Ángel nicolasdeangel@santcugat.cat

Teatre-Auditori Sant Cugat
Plaça Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat del Vallès

93 590 76 90 / 93 589 12 68
teatre-auditori@santcugat.cat
www.tasantcugat.cat



COM ARRIBAR
GPS
Latitud: 41º28’ 10.11’’
Longitud: 2º 5’ 20.86’’

ACCESSOS I TRANSPORTS
Autopista AP7
Sortida Sant Cugat/Rubí

Autopista C58
Enllaç AP7 Lleida/Tarragona

Túnels de Vallvidrera E9 C16
Sortida 11. Sant Cugat/Rubí
Direcció Ronda Nord-Teatre-Auditori

Carretera de la Rabassada

Autobús
Urbà: Línies 1, 2, 3 / Interurbà: Línia A4

Ferrocarrils Catalans de la Generalitat de Catalunya
Informació: 93 205 15 15



NORMATIVA D’ACCÉS I FUNCIONAMENT DEL TEATRE-AUDITORI
Personal extern, artistes, companyies i empreses

• L’accés al Teatre-Auditori és per la porta d’artistes i del personal ubicat a l’av. Pla del Vinyet, 48. 

• Totes les persones externes a l’equip s’hauran d’identificar a la consergeria.  

• És necessari demanar autorització per estacionar al moll de càrrega i descàrrega. Disposem d’un nom-
bre limitat de places. 

• Per accedir al moll de càrrega i descàrrega amb vehicles més grans de vuit metres de llargària s’haurà de 
comunicar amb dues setmanes d’antelació. 

• El teatre disposa de camerinos per al personal tècnic. 

• El Teatre-Auditori no es fa responsable de pèrdues, robatoris o danys causats als objectes personals 
durant l’estada al teatre, així com de qualsevol dany o lesió causats per una mala utilització de les ins-
tal·lacions del recinte. 

• Tota persona ha de vetllar per fer un bon ús de les instal·lacions, materials així com dels camerinos. 

• No està permès fumar en cap zona interior de l’edifici. 

• No està permès consumir begudes alcohòliques ni substàncies estupefaents durant la jornada laboral.  

• No està permès menjar ni tenir cap element destinat a aquest ús fora de les zones de descans. 

• A diferents zones del teatre disposem fonts d’aigua per al personal tècnic i per a les companyies. 

• Queda prohibit, sense la prèvia autorització del responsable de l’equip, manipular qualsevol plataforma 
elevadora (fossar músics i muntacàrregues) i/o barra motoritzada.  

• En el cas de portar animals que participin a l’espectacle, s’haurà de presentar el full d’inspecció sanitària 
corresponent abans d’accedir al teatre. No està permès accedir al teatre amb animals (excepte gossos pigall). 



ÀREA DE PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS

Tot el personal tècnic que accedeixi a l’escenari haurà de portar els seus EPIs (equipament de protecció 
individual), segons el treball que realitzi i sota la supervisió del cap de funció o d’escenari. Qualsevol in-
cidència en aquest punt i sempre que ho determini el cap tècnic o bé el seu delegat, es podrà prendre la 
determinació d’aturar el muntatge. 

Existirà un document que marcarà la pauta en tot allò que faci referència a les mesures específiques del 
muntatge: 

En el compliment de l’article 24 de la llei 31/1995, del 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals que 
fa referència a la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE), el Teatre-Auditori i l’empresa o la companyia 
visitant hauran de lliurar la documentació relacionada amb antelació. 

NORMES GENERALS DEL PLA D’EMERGÈNCIA 
Cal recordar que, en compliment de la Llei 28/2005 està prohibit fumar en les instal·lacions públiques, 
excepte en àrees específicament condicionades per fer-ho. A continuació es detallen, altres punts especial-
ment rellevants en referència a les normes sobre comportament per tal de complir les mesures de segure-
tat de l’edifici: 

• No es col·locaran materials davant els mitjans d’extinció i portes d’emergència. 
• No es col·locaran obstacles en els passadissos de sortida.
• Les zones de treball es mantindran netes, dipositant els materials i deixalles els recipients destinats a 

aquest fi.
• No s’accionaran els polsadors d’emergència sense causa justificada. 
• No s’aproparan punts de calor intensos a materials combustibles. 
• No es sobrecarregaran les preses de corrent connectant diferents aparells a la mateixa presa. 
• S’avisarà al personal del Teatre-Auditori per a qualsevol anomalia.

CONSIGNES D’ACTUACIÓ AL PERSONAL EXTERN I COMPANYIES

Si es detecta un incendi: 

1. Només si és de petites dimensions, s’intentarà controlar amb l’ajuda d’un extintor, sense arriscar-se en 
cap moment. 
2. En cas contrari, s’avisarà a la Consergeria o al personal del teatre més proper de l’existència de l’incendi. 
3. S’Indicarà el lloc de l’incident i si hi ha algun ferit. 
4. S’evacuarà el personal, seguint la senyalització de les sortides d’emergència, al punt de trobada 
(Pla del Vinyet, 48, davant els Cinemes Cinesa).
5. Telèfon únic d’emergències 112

Si es dóna l’ordre d’evacuació: 

1. Dirigir-se ràpidament però sense córrer, al punt de trobada exterior. No utilitzar els ascensors.
2. No entretenir-se en recollir objectes personals o documents.
3. No retrocedir, a no ser que el recorregut d’evacuació estigui obstaculitzat pel fum o el foc.
4. Abandonar el lloc de treball en condicions segures, tancant portes y finestres, deixant lliure tots els pas-
sadissos, etc.
5. Si té alguna visita, fer-se càrrec que també evacua el Teatre-Auditori. 
6. No tornar a la zona evacuada sota cap concepte.
7. Una vegada en el punt de trobada, esperar a que es comuniqui que es pot reiniciar la activitat normal. 
No abandonar el punt de trobada.



Si s’observa que s’ha produït un accident, o algú necessita ajuda sanitària urgent: 

1. Adreçar-se immediatament al personal del Teatre-Auditori més proper per comunicar aquesta situació. 
2. Tornar ràpidament al lloc on es troba la persona accidentada i esperar l’arribada del Cap d’Emergència. 
3. En qualssevol cas, seguir totes les instruccions del Cap d’Emergència.

MESURES DE PREVENCIÓ 

L’eina més efectiva en la lluita contra els incendis sens dubte sempre és la prevenció. 
Pautes a seguir: 

• Mantenir sempre l’ordre i la neteja, evitant l’acumulació de materials d’embalatge (plàstics, cartons, 
papers...). 

• Mantenir lliures els accessos a les sortides, els passadissos d’evacuació i els mitjans de lluita contra 
incendis (extintors i boques d’incendi equipades).

• No sobrecarregar les línies elèctriques amb l’ús de preses múltiples de corrent. 
• No fer reparacions provisionals en la instal·lació elèctrica: qualsevol anomalia que s’observi ha de ser 

reparada per un professional.
• No col·locar papers, plàstics o teles sobre els aparells elèctrics.
• Emmagatzemar els productes inflamables (dissolvents, productes de neteja, pintures, etc.) sota clau, 

en armaris ben ventilats i allunyats de possibles punts productors de calor.


