PROJECTE EXPOSICIÓ

ADN SANT SEBASTIÀ

Situació: Avinguda Antoni Maura, PALMA
Promotor: Participació Ciutadana, Ajuntament de Palma

AGOST 2021

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTS
El present document té origen en la convocatòria de licitació realitzada pel departament de
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma per desenvolupar un servei de documentació,
comissariat i disseny d´una exposició entorn de les festes de Sant Sebastià als carrers de
Palma.
L'espai previst és l'esplanada passeig situada al costat de l'avinguda Antoni Maura ocupant el
llarg entre els carrers Passeig Sagrera /Vallseca i Vallseca/ Plaça de la Reina amb una
superfície aproximada de 780 m2.
1.2 CONTINGUTS GENERALS DE LA PROPOSTA
L'exposició, de recorregut lliure, es desenvolupa al llarg del passeig assenyalat i té accés
pel dos costats.
L'organització general en àmbits començant el recorregut per la Plaça de la Reina és la següent:
1 Far Presentació
2 Títols exposició
3 Àmbit temàtics amb separadors
4 Àmbit Confraries
5 Àmbit Cartells
6 Far Presentació + Títols amb accés per Passeig Sagrera
L'element bàsic per conformar tots els suports expositius de l'exposició és el BIDÓ. Amb
aquest element sencer o tallat en diferents direccions, es componen els diferents suports
expositius que conformen els àmbits, variant en forma, amidà i ús.
Tots els detalls constructius i característiques tècniques corresponent a cada element d'àmbit,
queden reflectides en els plànols adjunts i en l'apartat d'amidaments.
1.3 DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS
FAR PRESENTACIÓ
Aquest element expositiu de 2,70 m d'alçada s'utilitza com un reclam i ets visible des de
diferents punts de l'entorn immediat.
Es tracta d'una estructura vertical formada per 2 bidons sencers i un mitjà bidó coronats per un
conjunt de 3 mitjans bidons tallats verticalment retroil·luminats, tot segons els dibuixos tècnics
de l'annex.
Com coronació, inclou una tapa circular de ferro i una figura retallada representativa de les
festes ancorada a la tapa.
Són dues unitats i s'ubican al principi i al final del recorregut de l'exposició.
TÍTOLS EXPOSICIÓ

És un element de presentació amb l' imatge de l'exposició.
Format per una estructura horitzontal amb 6 bidons sencers, 6 mitjans bidons de tall vertical
dels quals dos són retroil·luminats i la resta amb panells impresos i 3 mitjans bidons en posició
horitzontal .
Són dues unitats situades a continuació dels fars presentació.
ÀMBITS TEMÀTICS I SEPARADORS
Aquests àmbits estan dedicats a contar l'esperit de la festa al llarg dels anys des de el seu inici.
El suport expositiu és un conjunt vertical format amb un cos central de tres bidons entorn del
qual s'agrupen altres de diferents mides, alguns retroil·luminats altres amb panells i altres com
a seients.
Com coronació, s'inclou una figura retallada representativa de les festes.
A més, el conjunt es completa amb mòduls separadors d'àmbits col·locats transversalment al
sentit de l'exposició i que serveixin tant con a presentació de l'àmbit com a suport de contingut.
Aquest estan formats per 4 bidons sencers a la base i 8 mitjans bidons expositius (4 per costat)
En total sumen quatre àmbits temàtics i sis mòduls separadors.
ÀMBIT CONFRARIES
El conjunt recull els diferents aspectes i singularitats de les confraries existents entorn de les
festes de Sant Sebastià.
Es tracta d'un espai propi de forma rectangular de 3 x 9 x 3,50 m format per una estructura de
tubs d'acer galvanitzat.
A banda i banda es col·loquen 18 mitjans bidons horitzontals amb panells explicatius i en el
centre de l'espai penjats de filferros, banderoles a dues cares amb els símbols de cada
confraria i garlandes de llums.
ÀMBIT CARTELLS
Aquest àmbit recull els diferents cartells publicitaris de la festa al llarg dels anys des de el seu
començament.
El suport expositiu previst està format per un bidó sencer com a base, 3 mitjans bidons
retroil·luminats amb tall longitudinal i una coronació de mitjà bidó de tall transversal.
En total sumen deu unitats.

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
2.1 CONSIDERACIONS GENERALS
L'espai previst pel desenvolupament de l'exposició es desenvoluparà en un espai exterior de
pública concurrència i com tal s'han de respectar els usos existents i la seguretat d'aquests.
En aquest sentit, la Direcció Facultativa (DF) considera de vital importància el compliment dels
següents aspectes bàsics referits a l'execució del projecte:

Puntualment, de manera justificada, i sempre amb l'autorització de la DF, es permetrà alguns
tipus de treballs amb equips professionals i altres eines adients segon el tipus d'obra sempre
que es garantí
En totes les actuacions previstes, els licitadors tenen l'obligació de preveure quines mesures de
SURWHFFLyV DGRSWDUDQDWDOILLFRPXQLFDUÂOHVDOD'F.

ESTUDIS PREVIS
Previ el procés de producció, el licitador té l'obligació de comprovar on lloc el projecte i
desenvolupar un estudi propi amb detall, comprovant l'adequació del mateix a l'espai, les mides
aportades, l'accessibilitat al lloc i possibles complicacions tècniques d'execució, així com la
necessitat d'autoritzacions especials i l'estudi de seguretat i salut.
Amb aquestes dades haurà d'elaborar un pla d'actuacions per poder coordinar les tasques amb
els serveis municipals a efectes de talls de carrer, tanques perimetrals, carrega i descarrega i
en general qualsevol tema que afecti l'ús habitual dels espais.
En cas de discrepàncies o aportacions, les mateixes es comunicaran a la DF que sempre, i en
coordinació amb l'equip tècnic de l'Ajuntament , tindran la potestat de decidir la solució més
adequada pel conjunt del projecte.
COORDINACIÓ I ORDRES
Abans del començament de les obres, totes les parts implicades (licitador, subcontractes,
serveis municipals i direcció facultativa) es presentaran entre elles.
De manera conjunta s'estudiarà el millor recorregut per complimentar els terminis temporals
establerts pel plec.
La DF serà l'encarregada de coordinar els equips i de rebre les comunicacions.
Sense la seva aprovació, no es permetrà en cap moment, la presa de decisions pròpies ni
actuacions individuals per part dels licitadors en temes vinculats clarament al disseny del
projecte com a la seva execució i organització, podent les mateixes ser objecte de rebuig i
tornada enrere si així es considera.
En aquest sentit i abans de l'execució dels elements projectats, el licitador presentarà mostres
dels acabats prevists, materials, colors, textures i altres temes que la DF consideri d'importància
per definir en l'execució del projecte.
PRODUCCIÓ I EXECUCIÓ
En general, l'objectiu principal és que la majoria de treballs de producció es realitzen en taller,
evitant al màxim els treballs de talls de materials i de construcció d'equipament on lloc, on es
preveu treballs de muntatge i acoblament d'unitats fabricades, pel que serà important preveure
les citades actuacions.

Tot el personal designat pels licitadors per desenvolupar treballs en obra, sigui propi o
subcontractat, haurà d'estar al corrent de tot l'exposat anteriorment.

Els amidaments, materials, acabats i detalls constructius estan descrits en l'apartat
corresponent. En cas de ser necessari una ampliació de detalls la DF aportarà els plànols
corresponents.
TREBALLS PROPIS DE L'AJUNTAMENT
Els serveis tècnics de l'ajuntament s´encarregaren dels següents ítems abans de començar la
fase d'obres descrites en el present projecte expositiu:.
. Disposició de les presses elèctriques necessàries per connectar les tomes pròpies dels
suports expositius que ho requereixen.
. Transport dels bidons emmagatzemats des de les seves instal·lacions de Son Pacs en el
polígon Son Castelló fins al lloc que determini el licitador.
. Subministrament de les tanques necessàries per a la protecció i delimitació de les zones
d'actuacions.
. Definició de les zones de càrrega i descarrega.

2.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
2.2.1 FERRERIA
En general, tots els treballs previstos es realitzaran al taller inclòs la comprovació i ajust i
acoblament de totes les peces de les conjuntes, deixant tot llest per les tasques de muntatge on
lloc.
Els treballs previstos són els següents:

TALLS

IP65.La sortida de l'interior a l'exterior del cablejat varia segons el conjunt.

Execució de tots els talls en bidons previstos en dibuixos i en indicacions aportades.
Els talls es realitzaran amb màquines apropiades prèvia marcació de les línies i disposició dels
elements necessaris per mantenir una correcta alineació d'aquests.

Les connexions des de el conjunt fins a les presses de l´Ajuntament es realitzarà amb cablejat
específic per instal·lacions a l'exterior.
A més del descrit, està previst una il·luminació tipus garlanda per l'àmbit Confràries.

UNIÓ DE BIDONS

PRODUCCIÓ GRÀFICA

Per la unió de peces s'utilitzaran general, fleixos d'unió formats amb platines planes de mides
50x3x0,5 cm col·locats a ambdós costats i amb forats preparats per rebre cargols roscats
necessaris per a una correcta subjecció.
Per les unions singulars s'ha previst l'ús de platines en L de mides 15x30x3x0,5 cm amb forats
preparats per rebre cargols roscats necessaris per a una correcta subjecció.
També serà necessari foradar algunes de les tapes de bidons per encaixar les platines i els
mateixos bidons pel pas dels cargols prevists.

La producció gràfica està totalment definida en els capítols amidaments i preus i plànols.

Tenint en compte el gruix de la xapa que conforma els bidons, és imprescindible que totes les
unions de peces (incloses les potes previstes) siguin del tipus mecànic amb cargols roscats, NO
s'admetrà cap classe de soldadura directa sobre els bidons.

Està organitzada segons els ítems següents:
. Vinils de tall
. Vinils impresos
. Panells composite impresos
. Panells de metacrilat òpal 5 mm impresos

MARCS

. Lones doble cara impreses
. Figures retallades impreses i/o pintades.
. Diferents suports i materials necessaris per a la fixació i aplicació de la producció.

Amb la finalitat de tenir un acabat en el perímetre tallat i per rebre el material gràfic de manera
adequada, s'executaran uns marcs de galvanitzat amb L 15.30 de mides i formes variables, que
aniran units als bidons amb cargols roscats pels laterals.

Tots els materials i productes citats tindran la qualitat necessària aplicable a una exposició a
l'exterior.
Els arts finals per la producció gràfica seran aportats per l'equip de disseny.

ESTRUCTURA

2.2.4 MUNTATGE EXPOSITIU

Per l'àmbit de confraries està prevista l'execució d'una estructura formada per bastidors de tub
galvanitzat 40.40 segons detalls aportats. Les unions es realitzaran amb cargols roscats en
forats preparats en taller prèviament. Les soldadures aniran protegides amb pintura específica
per material galvanitzat.

El muntatge expositiu a desenvolupar contempla els següents aspectes:
. La realització de totes les tasques vinculades a la col·locació de les peces expositives
projectades en els diferents espais prevists, incloent-hi l'acoblament de peces on lloc, el
material necessari de suports i peces especials i els elements escenogràfics previstes en els

TUBS
Per permetre les connexions elèctriques entre interior i exterior s inclouen tubs galvanitzats de
30 mm de diàmetre acabats amb un colze de 180º per evitar l'entrada d'aigües de pluges.
Aquests tubs comptaran amb una peça soldada d'ancoratge per cargols roscats com unió amb
els bidons.2.2.2
IL·LUMINACIÓ
La il·luminació prevista pels panells retroil·luminats és amb una tira led protegida dins un raïl
d'alumini amb difusor aferrada a l'interior dels bidons i completada amb una tira vertical
translúcida d'acetat blanc per difusió i un folrat de l'interior amb una làmina opaca d'acetat blanc
per reflexió.
Tant els accessoris com el connexionats i la mateixa lluminària tindran un nivell de protecció

diferents àmbits, deixant l'exposició totalment acabada en data fixada a tal fi, i segons el
projecte desenvolupat, les indicacions de l'equip de disseny i la DF.
. Diferents treballs varis per completar les tasques abans citades o que per les seves
característiques, correspon l'execució en aquesta fase del projecte.
Els treballs seran realitzats per personal qualificat i amb experiència en les tasques previstes,
en particular les referents a la manipulació dels elements expositius on serà obligatori adoptar
totes les mesures de seguretat i cura que la DF consideri oportunes.
S'inclouen en aquest apartat, totes les tasques de transport necessàries per a la producció i
muntatge, així com el desmuntatge complet de l'exposició i el seu trasllat al magatzem que
indiquin els servei s tècnics de l'Ajuntament

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb
conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
-Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC),
UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termostables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub
d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem
de el tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. Es duran a terme de manera que
quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió. El diàmetre interior dels tubs serà superior a
dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. Es tindrà cura al treure el cable de la
bobina per tal de no causar-li reforçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desenrotllant de la bobina, es disposaran politges
als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb
conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no
provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multi conductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors haurien de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors haurien d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No ha
d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la
coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva
posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’ aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació
que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes ha de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de
malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer
galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes
canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació
immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permès fer servir un
conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmè
trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser
d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes
sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002 5
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun
dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte
projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 KV
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de
450/750 V.
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. El radi de
curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG34 - CONDUCTORS DE COURE TIPUS ANTIHUMITAT PLANS, DE 750 V DE TENSIÓ NOMINAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra
els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. Es tindrà cura al
treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. CABLE COL.LOCAT EN TUB: El tub de
protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión. REBT 2002

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada
de 450/750 V.
Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,UNE 21027
-

S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys
mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No ha
d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. Penetració del conductor dins les caixes:
>= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels
reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i
de quantificació dels mateixos.

COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. Es tindrà cura al treure
el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva
coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun
dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
-

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs
i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les
línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte
projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magneto tèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols
protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats
als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o armari. En aquest cas, l ’interruptor s’ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també aïllant. En aquest cas l’interruptor
s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT La instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 5.CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim
de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
-

Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits.

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real.connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les
proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços.
Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.

-

-

CONTROL DE L’OBRA ACABADA.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs
i de quantificació dels mateixos.

-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. S’han
d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a
canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF.
EG6 – MECANISMES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació
encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:

-

Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
Sortida de fils, encastada
Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, com mutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Toleràncies d'instal·lació:
Posició: ± 20 mm

No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. Els tubs han d’entrar
perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament. CAIXES PER A
MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’ anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi
al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel
fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’ interior de la caixa. Per aquest motiu, s’han
d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002 INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al
menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de
condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. Resistència del
sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. La placa o tapa, ha de quedar ben
adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. La placa ha de quedar subjectada a
pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

-

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. Es mesurarà la tensió de contacte a un punt
com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips
següents:
Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb òptica i
amb difusor o sense.
-

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no
lluminosa.
-Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, amb difusor o
sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. Tots els elements s'han
d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada.

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no
lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, amb difusor o sense,
per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada d'incandescència tipus
estàndard o amb reflector de vidre bufat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació
elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. Tots els
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip,es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables,
etc.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-EN
60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN
60968:1990)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
-

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. Es mesuraran els
nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-EN
60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión oficial EN 60598-2- 2:
1989)
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN 605982-1: 1989).
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial
EN 60968:1990)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas,de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips
següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb òptica i
amb difusor o sense.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts
de fixació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats sòlidament.
L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-EN
60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:
- L’ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques una distà ncia superior a 3 cm. d’aquests.
- Funcionament d’altaveus i reguladors de nivell sonor
- Funcionament de selectors de programa
- Funcionament d’equips d’amplificació
- Funcionament d’equips de transmissió
- Verificació de prioritat de senyals
- Proves d’instal·lació elèctrica associada
CONTROL DE L’OBRA ACABADA.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d’estar feta.
S’ han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. L’instal·lador ha d’ aportar un certificat de la categoria de la
instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació. No hi poden haver empalmaments a dintre del
recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del tub
protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions
elements d’ altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d’estar fetes. La continuïtat del senyal
ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. S’ha de
comprovar la totalitat de la instal·lació.
La estesa del cable s’ han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s’ ha de procedir a la seva substitució o correcció.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF.

EV - VITRINES, MOBLES I SUPORTS EXPOSSITIUS
EVI – VITRINES, MOBLES I SUPORTS EXPOSSITIUS
EVIT - VITRINES, MOBLES I SUPORTS EXPOSSITUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòduls de vitrines i mobiliari de diferents tipus i mides que formen el conjunt d’elements constructius necessaris per a la complerta
execució de la vitrina / moble o suport expositiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replantegi i realització de plànols de detall i muntatge de cadascun dels elements que composen la vitrina, en coordinació amb la DF.
- Fabricació a taller i muntatge de l’estructura metàl·lica. I realització de l’acabat superficial de l’estructura.
- Fabricació a taller i muntatge en obra dels tancaments fixos i practicables de vidre. Col·locació i fixació Deus envidraments, i de les
frontisses, guies, panys.
- Fabricació a taller i muntatge en obra dels revestiments i tancaments de fusta. Col·locació i fixació Deus envidraments, i de les
frontisses, guies, panys.
- Execució dels acabats de les diferents superfícies i materials.· Fusta,acer,vidre,serigrafia, duratrans, cortines, entapissats, emmotllats,
folrats.
- Instal·lació dels diferents elements d’il·luminació
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos.
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos, panys i guies.
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials.
-

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Abans de la fabricació de l’element ha de ser aprovat per la DF el model definitiu. Els diferents materials han de complir de forma
general:
Els museus, en funció de l’objecte, poden acceptar: panells preparats per la intempèrie que tenen adhesius de tipus fenol
formaldehid, fustes revestides per frenar el pas de l´vapor: melamina, fòrmica..., o bé amb una bona capa de pintura.
Pintura:
S’admeten: Resines acríliques i les pintures - emulsions tipus làtex. Com han d’assecar-se molt bé els museus exigeixen que aquesta pintura
s’hagi aplicat amb quinze dies d’antelació a l’arribada de l’obra. Mai pintures a l’oli, vernissos uretans o resines alquídiques.
Vernissos:
A base de resines acríliques
Adhesius:
Resines i emulsions acríliques, termofusibles, acetat polivinil.
Metall:
Pintat al foc, acer galvanitzat, acer inoxidable sempre i quan no estigui en contacte amb l’objecte.
Plàstic:
Mai PVC, Neoprè, PVAc o cautxú vulcanitzat
Sí: Polietilè (PE), Polipropilè (PP), Poliester (PET), Poliestirè (PS), Plàstic AABS, Policarbonat.
Adhesius:
Silicona neutre, mai amb àcid acetic.
Ignifugant:
Els materials han de ser ignífugs, però cal estudiar cada cas ja que hi ha substàncies ignifugants molt nocives per les obres.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació de el fabricant i sota la supervisió i previ
a la aprovació de la DF.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vitrines i els mobles han de ser estables. Ha de formar superfícies
planes, continues i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris i vitrines amb porta, guies i les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. Les portes han
d'obrir i tancar correctament i els panys han de tancar per assegurar la seguretat de l’element. Els calaixos han d’obrir i tancar correctament,
han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l’obertura s’ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell,
mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l’especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d’una columna de
calaixos.

S’ ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes
d’instal·lacions, guies i elements d’il·luminació, dades i equipament audiovisual.
Els mòduls de vitrines i mobles han de garantir la seva horitzontalitat i verticalitat segons els cassos.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
-

Nivell: ± 2%
Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s’han d’inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del
projecte, les indicacions de la direcció artística i no tenen desperfectes.
Les vitrines i mobles s’executaran a taller i es muntaran en obra.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. Els mobles i vitrines
han de quedar perfectament anivellats i a l’alçària prevista.
Un cop muntat la vitrina/ moble / suport museogràfic, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, etc.
S’han de seguir les especificacions de manipulació i fabricació de cadascun dels fabricants de cadascun dels materials que conformen
la vitrina.
L’element per ser donat per correctament acabat ha de ésser completament acabat, perfectament acabat en tots els seus elements i ha de
complir totes i cadascuna de les funcions que se li atribueixen a projecte i per part de la direcció artística.
Els elements col·locats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge d’altres elements o d’acord amb la DT
del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
S'han de satisfer totes les exigències preteses al projecte i les indicacions de la DF i de la Direcció artística per al correcte ús de la vitrina /
moble / suport expositiu.
EVIT0 - VITRINES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòduls de vitrines i mobiliari de diferents tipus i mides que formen el conjunt d’elements constructius necessaris per a la complerta execució
de la vitrina / moble o suport expositiu .
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi i realització de plànols de detall i muntatge de cadascun Deus elements que composen la vitrina, en coordinació amb la DF.
- Fabricació a taller i muntatge de l’estructura metàl·lica. I realització de l’acabat superficial de l’estructura.
- Fabricació a taller i muntatge en obra dels tancaments fixos i practicables de vidre. Col·locació i fixació Deus envidraments, i de les
frontisses, guies, panys.
- Fabricació a taller i muntatge en obra dels revestiments i tancaments de fusta. Col·locació i fixació Deus envidraments, i de les
frontisses, guies, panys .
- Execució dels acabats de les diferents superfícies i materials.· Fusta,acer,vidre,serigrafia, duratrans, cortines, entapissats,
emmotllats, folrats.
- Instal·lació dels diferents elements d’il·luminació
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos.
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos, panys i guies.
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Abans de la fabricació de l’element ha de ser aprovat per la DF el model definitiu. Els diferents materials han de complir de forma general :
Els museus, en funció de l’objecte, poden acceptar: panells preparats per la intempèrie que tenen adhesius de tipus fenol formaldehid, fustes
revestides per frenar el pas del vapor: melamina, fòrmica..., o bé amb una bona capa de pintura.

Pintura:
S’admeten: Resines acríliques i les pintures - emulsions tipus làtex. Com han d’assecar-se molt bé els museus exigeixen que aquesta pintura
s’hagi aplicat amb quinze dies d’antelació a l’arribada de l’obra. Mai pintures a l’oli, vernissos uretans o resines alquídiques.
Vernissos:
A base de resines acríliques
Adhesius:
resines i emulsions acríliques, termofusibles , acetat polivinil.
Metall:
Pintat al foc, acer galvanitzat, acer inoxidable sempre i quan no estigui en contacte amb l’objecte.
Plàstic:
Mai PVC, Neoprè, PVAc o cautxú vulcanitzat
Sí: Polietilè (PE), Polipropilè (PP), Poliester (PET), Poliestirè(PS), Plàstic AABS, Policarbonat.
adhesius:
Silicona neutre, mai amb àcid acètic:
Ignifugant:
Els materials han de ser ignífugs, però cal estudiar cada cas ja que hi ha substàncies ignifugants molt nocives per les obres.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del fabricant i sota la supervisió i previ
a la aprovació de la DF.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vitrines i els mobles han de ser estables. Ha de formar superfícies planes,
continues i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris i vitrines amb porta, guies i les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. Les portes han d'obrir i tancar
correctament i els panys han de tancar per assegurar la seguretat de l’element. Els calaixos han d’obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament
suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l’obertura s’ha de fer sense obstacles, en tot el seu
recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell,
mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d’una columna de
calaixos.
S’ ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes
d’instal·lacions, guies i elements d’il·luminació, dades,i equipament audiovisual.
Els mòduls de vitrines i mobles han de garantir la seva horitzontalitat i verticalitat segons els cassos.
Toleràncies d'execució:
-

Horitzontalitat: ± 0,1%
Posició: ± 20 mm
Nivell: ± 2%
Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s’han d’inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del
projecte, les indicacions de la direcció artística i no tenen desperfectes.
Les vitrines i mobles s’executaran a taller i es muntaran en obra .
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. Els mobles i
vitrines han de quedar perfectament anivellats i a l’alçària prevista.
Un cop muntat la vitrina/ moble / suport museogràfic , es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
etc.
S’han de seguir les especificacions de manipulació i fabricació de cadascun dels fabricants de cadascun dels materials que conformen la
vitrina .
L’element per ser donat per correctament acabat ha de ésser completament acabat, perfectament acabat en tots els seus elements i ha de
complir totes i cadascuna de les funcions que se li atribueixen a projecte i per part de la direcció artística.
Els elements col·locats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge d’altres elements o d’acord amb la DT
del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
S'han de satisfer totes les exigències preteses al projecte i les indicacions de la D.F i de la Direcció artística per al correcte ús de la vitrina /
moble / suport expositiu.

EVITM - MOBLES COMPLEMENTARIS I COMPLEMENTS

Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 0,1%
Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%
-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòduls de vitrines i mobiliari de diferents tipus i mides que formen el conjunt d’elements constructius necessaris per a la complerta execució
de la vitrina / moble o suport expositiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi i realització de plànols de detall i muntatge de cadascun Deus elements que composen la vitrina, en coordinació amb la DF, i la
D’artística .
- Fabricació a taller i muntatge de l’estructura metàl·lica. I realització de l’acabat superficial de l’estructura.
- Fabricació a taller i muntatge en obra dels tancaments fixos i practicables de vidre. Col·locació i fixació Deus envidraments, i de les
frontisses, guies , panys .
- Fabricació a taller i muntatge en obra dels revestiments i tancaments de fusta. Col·locació i fixació Deus envidraments, i de les
frontisses, guies , panys .
- Execució dels acabats de les diferents superfícies i materials.· Fusta,acer,vidre,serigrafia, duratrans, cortines, entapissats, emmotllats,
folrats.
- Instal·lació dels diferents elements d’il·luminació
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos.
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos, panys i guies.
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Abans de la fabricació de l’element ha de ser aprovat per la DF el model definitiu. Els diferents materials han de complir de forma general :
Els museus, en funció de l’objecte, poden acceptar: panells preparats per la intempèrie que tenen adhesius de tipus fenol
formaldehid, fustes revestides per frenar el pas del vapor: melamina, fòrmica..., o bé amb una bona capa de pintura.
Pintura:
S’admeten: Resines acríliques i les pintures - emulsions tipus làtex. Com han d’assecar-se molt bé els museus exigeixen que aquesta pintura
s’hagi aplicat amb quinze dies d’antelació a l’arribada de l’obra. Mai pintures a l’oli, vernissos uretans o resines alquídiques.

-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s’han d’inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del
projecte, les indicacions de la direcció artística i no tenen desperfectes.
Les vitrines i mobles s’executaran a taller i es muntaran en obra .
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. Els mobles i
vitrines han de quedar perfectament anivellats i a l’alçària prevista.
Un cop muntat la vitrina/ moble / suport museogràfic , es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, etc.
S’han de seguir les especificacions de manipulació i fabricació de cadascun dels fabricants de cadascun dels materials que conformen la vitrina .
L’element per ser donat per correctament acabat ha de ésser completament acabat, perfectament acabat en tots els seus elements i ha de
complir totes i cadascuna de les funcions que se li atribueixen a projecte i per part de la direcció artística.
Els elements col·locats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge d’altres elements o d’acord amb la
DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
S'han de satisfer totes les exigències preteses al projecte i les indicacions de la D.F i de la Direcció artística per al correcte ús de la vitrina /
moble / suport expositiu.

K89 - PINTATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vernissos:
A base de resines acríliques
Adhesius:
resines i emulsions acríliques, termofusibles , acetat polivinil.
Metall:
Pintat al foc, acer galvanitzat, acer inoxidable sempre i quan no estigui en contacte amb l’objecte.
Plàstic:
Mai PVC, Neoprè, PVAc o cautxú vulcanitzat
Sí: Polietilè (PE), Polipropilè (PP), Poliester (PET), Poliestirè(PS), Plàstic AABS, Policarbonat.
adhesius: Silicona neutre, mai amb àcid acètic
Ignifugant:
Els materials han de ser ignífugs, però cal estudiar cada cas ja que hi ha substàncies ignifugants molt nocives per les obres.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del fabricant i sota la supervisió i previ
a la aprovació de la DF.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vitrines i els mobles han de ser estables. Ha de formar
superfícies planes, continues i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris i vitrines amb porta, guies i les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi. Les portes han
d'obrir i tancar correctament i els panys han de tancar per assegurar la seguretat de l’element. Els calaixos han d’obrir i tancar correctament,
han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l’obertura s’ha de fer sense obstacles, en tot el seu
recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell,
mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d’una columna de
calaixos.
S’ ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes
d’instal·lacions, guies i elements d’il·luminació,dades,i equipament audiovisual.
Els mòduls de vitrines i mobles han de garantir la seva horitzontalitat i verticalitat segons els cassos.

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superfícies següents:
Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
-

S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o barana L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions
següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura
uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. No es pot pintar sobre suports
molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluí da, segons les instruccions del
fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. No
s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en
diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han
d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN
ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. Temps mínim d'assecatge de la superfície abans
d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES
O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d’una cara, definida pel perímetre de l’element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero
DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA
ACABADA CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació.
-

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
- Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

B - TIPOLOGIA B
C B0A6 - TACS I VISOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió
produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella CARACTERÍSTIQUES
GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. El vis ha d'anar
protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser
compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han
de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

