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JUSTIFICACIO
Aquest document d’Especificacions Tècniques descriu les condicions per a l'execució del
Projecte d’Equipament Audiovisual pel Celler de la Masia del Conjunt de Can Barra de Sant
Quirze del Vallès i propietat de l’Ajuntament d’aquets Municipi, te per objecte la instal·lació
dels sistemes d’il·luminació escènica i d’equipaments audiovisuals definits als documents
Memòria Descriptiva i Amidaments que acompanyen aquest i que formen part indissociable
del Projecte Executiu d’aquestes instal·lacions.

ESPECIFICACIONS DE L'EQUIPAMENT TECNIC
I- OBJECTE DEL PROJECTE
Aquest document descriu les condicions tècniques que regeixen la concurrència d'ofertes,
adjudicació i posterior execució de les instal·lacions que son objecte del present projecte. La
present memòria d'especificacions tècniques, conjuntament amb els altres documents,
(Memòria Descriptiva, Amidaments i Pressupost, Plànols i Plecs Administratius), formen la
documentació que defineix l'abast dels treballs a contractar per a l'execució de “PROJECTE
D’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL CELLER DE LA MASIA DEL CONJUNT DE CAN BARRA”

II- ABAST DELS TREBALLS
Tots aquells treballs no indicats en els plànols o no esmentats en les especificacions però que
es considerin raonablement inclosos o com de bona pràctica d’instal·lació, seran requerits al
Contractista, sense cost addicional per al Client per completar els treballs previstos. Excepte
per a l'abans indicat, tots els treballs seran realitzats en estricte compliment amb els plànols
i especificacions tècniques.
El Contractista serà també responsable dels conceptes següents:
 Verificació de totes les dimensions en obra.
 Inclusió d'elements no indicats en els plànols ni recollits per les especificacions però
que pertanyin als treballs descrits o siguin necessaris per a la correcta finalització,
operativitat i integració dels sistemes.

III- TREBALLS RELACIONATS INCLOSOS
 Ajudes i col·laboracions per a la realització de les instal·lacions
 Direcció de l’execució, redacció i tramitació dels projectes elèctrics i de
telecomunicacions definitius referents a les tasques d’aquest projecte si fos necessari.
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IV- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PELS LICITADORS
Els licitadors, amb independència de la documentació legal exigida per a aquest concurs i
relacionada en el plec de clàusules administratives, hauran de presentar la documentació
següent:

Documentació tècnica
Serà relativa únicament al contingut de les partides ofertes pel concursant i haurà d'incloure
suficient detall de tots els seus aspectes mecànics, elèctrics i electrònics, incloent:
 Descripció general del subministrament a efectuar
 Informació completa de tots els sistemes, equips, elements complementaris i materials
inclosos en la composició del subministrament a efectuar pel concursant.

Altres documents
 Certificat actualitzat que demostri la seva capacitat financera per a l'execució d'un
projecte del volum ofert.
 Proforma d'avals requerits com a garantia per a aquest projecte.
 L'adjudicatari facilitarà els noms i experiència professional dels membres de la seva
plantilla que realitzaran l'enginyeria de detall, la direcció del projecte, supervisió de
plànols i supervisió d'instal·lació.
 Declaració expressa de què el subministrament i instal·lació oferts, compleix
enterament allò que s'ha estipulat en cadascun dels capítols del present projecte.
 El concurrent relacionarà detalladament i justificadament els mitjans (organitzatius,
humans i materials) que es disposa a utilitzar per a l'execució de les instal·lacions en el
termini fixat, dates parcials de començament i fi de les activitats, així com possibles
solapis entre aquestes.
 En el cas de tractar-se d’empreses estrangeres, s'acceptarà la contractació a través del
seu representant oficial a Espanya, el qual haurà de presentar els corresponents
certificats acreditatius de la dita representació per a aquest projecte en concret.
L'incompliment en la presentació d'alguna de les documentacions exigides en el present
plec, la falta de detall o la possible inexactitud manifesta, serà causa determinant de la no
consideració de l'oferta.
El pressupost de les ofertes s'atindrà a les condicions i forma expressades en els
pressupostos del present projecte.
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V- DOCUMENTACIO
CONTRACTACIO

A

PRESENTAR

DESPRE S

DE

LA

Es presentaran plànols de disseny, fabricació i instal·lació, especificacions dels productes i
mostres amb anterioritat a la fase de fabricació o de compra de materials. Els Plànols de
construcció i instal·lació s'enviaran en original i dues còpies en CD amb arxius compatibles
format “dwg”, havent d'indicar tots els sistemes, components de cada sistema i totes les
interferències amb altres instal·lacions. Els plànols indicaran detalls dimensionals, de
capacitat, de construcció i d'instal·lació. Els plànols hauran d'incloure diagrames unifilars
elèctrics complets.
El Contractista no iniciarà les tasques de fabricació fins que el Client no hagi aprovat i signat
els plànols definitius i els hagi remès novament al Contractista. L'aprovació de plànols per
part del Client ha de considerar-se com genèrica i no eximeix el Contractista de les
responsabilitats per errors de qualsevol natura, desviacions o interferències amb altres
instal·lacions
L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació objecte del present plec no podrà cedir els
drets derivats del contracte.
Perquè l'empresa o contractista que resulti adjudicatari pugui subcontractar l'execució de
diverses unitats d'obra haurà de sol·licitar-ho per escrit a la Propietat. En la sol·licitud haurà
d'acreditar la classificació que ostenten les empreses o contractistes amb els qui pretengui
efectuar els dits subcontractes, quedant facultat el Client per rebutjar aquells total o
parcialment, quan segons el seu parer, no reuneixin les condicions tècniques que garanteixin
una bona execució.
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CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO
I- RELATIVES ALS EQUIPS I MATERIALS.
Els equips i materials a emprar per a l'execució del present projecte, seran nous a estrenar i
de primera qualitat. Es respectaran escrupolosament les característiques tècniques i les
qualitats dels aparells previstos en el projecte, per a la qual cosa es en alguna ocasió es
defineixen els models de referència adequats.
L'existència d'altres models de caràcter “semblant”, podrà ser proposta a la Propietat, sota
el judici de la qual quedarà la decisió de la substitució de qualsevol d'ells.
En cap cas aquestes propostes podran ser conseqüència de la falta de previsió o antelació en
l'organització de l'obra, exigible al contractista.
Tots els materials a emprar en la present obra, així com la seva transformació o conversió en
l'obra, se sotmetran als controls previ assaig, experimentació, segells de qualitat,
prescripcions tècniques..., conforme a les disposicions vigents referents a materials o
prototips de construcció que els s'apliquen així com tots aquells que es creguin necessaris
per acreditar la seva qualitat i funcionament, les despeses derivades d'aquests assajos seran
per compte del contractista.
Els materials consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris, reuniran les
condicions de bondat necessàries segons el parer de la Propietat, no tenint el contractista
dret a reclamacions algunes per aquestes condicions exigides.
Amb caràcter previ a l'execució de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts
i aprovats per la Propietat. Si s'hagués efectuat la seva manipulació o col·locació sense
obtenir la dita conformitat, deuran ésser retirats tots aquells que la citada Propietat
rebutgés dins un termini de trenta dies.
El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de material a l'aprovació de
la Propietat, les quals es conservaran per efectuar al seu dia la comparació o confrontació
amb els què s'emprin en l'obra.
Sempre que la Propietat ho cregui necessari, seran efectuats per compte del contractista les
proves i anàlisi que permetin apreciar les condicions dels materials a emprar.
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II- RELATIVES ALS MITJANS AUXILIARS I MESURES DE
PROTECCIO .
Els mitjans materials auxiliars necessaris per a l'execució de l'obra (eines, aparells de mesura,
bastides, grues, etc,) a ser empleats per l'empresa contractista, hauran de ser adequats al
treball a realitzar, estar en bon estat de conservació i ser utilitzats per personal degudament
qualificat. A l'efecte hauran de complir la reglamentació corresponent en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals. El Contractista tindrà que acreditar davant de la Propietat que
tot el personal intervinent a l’obra te la formació adequada segons el que estableix la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals
S'exigirà la conformitat quant als requeriments aplicables de les normatives DE Prevenció de
Riscos Laborals i les seves interpretacions per part d'inspectors i autoritats legalment
reconegudes.
S'exigirà l'establiment i manteniment de barreres i senyals de seguretat en aquelles zones
que ho requereixin per a la protecció de la integritat dels treballadors. El Contractista serà
responsable dels danys o pèrdues en persones o propietats derivades de la falta d'aplicació
d'aquestes precaucions.

III- RELATIVES A LA PROTECCIO D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS
EXISTENTS.
S'exigirà la protecció dels equips, màquines i instal·lacions ja existents contra pols o danys.
S'hauran de cobrir i tancar els mateixos fins a la finalització de l’execució del projecte com a
mesura preventiva a l'adherència de formigó, guix, massilles, pintures i semblants.
Els materials o treballs defectuosos o danyats hauran de ser reemplaçats amb anterioritat a
la recepció final per part del Contractista sense càrrec a la Propietat si li és imputable a
alguna negligència seva el dany ocasionat.

IV- RELATIVES A LA GARANTIA D’EQUIPS I MATERIALS.
El termini de garantia serà, com a mínim, d'UN ANY, per a tots els equips, materials i
elements d'instal·lació, subministrats pel contractista de l'execució del present projecte,
comptat a partir de la data de signatura de l'acta de recepció provisional.
Durant aquest termini, l'adjudicatari haurà de reposar quants elements (mecànics, elèctrics
i/o electrònics), de tots i cadascun dels equips, elements i unitats d'obra, per ells
subministrats i/o executats, que presentin irregularitats en el seu funcionament, operació o
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execució, imputables a defectes de fabricació o instal·lació. Qualsevol treball requerit durant
el període de garantia haurà de ser atès de forma immediata (48h màxim) i coordinada amb
les activitats en curs en el cas que aquestes poguessin veres severament afectades, i en un
termini màxim de 10 dies en altres casos.
Les operacions efectuades en garantia, sobre elements i instal·lacions subministrats o
instal·lats pel contractista, s'entendran totalment lliures de càrrec, per qualsevol concepte
de materials, mà d'obra i desplaçament del personal encarregat de realitzar el servei.
El concurrent (i/o els seus subministradors), si resultés adjudicatari, es comprometrà
formalment a disposar dels recanvis dels equips instal·lats durant un període mínim de 5
anys, després de la recepció definitiva de l'obra.
L'adjudicatari haurà d'aportar definició dels materials, equips i sistemes de les instal·lacions
als efectes del manteniment i operació posterior. L'adjudicatari entregarà a aquests efectes
informació àmplia i concreta. La documentació denominada Manuals d'operació i
manteniment comprendrà com a mínim:
 Catàlegs tècnics i comercials.
 Llista d'elements i recanvis que componen la totalitat de cada sistema amb
especificacions, codificació i plànols d'especejament.
 Llista d'eines específiques necessàries.
 Manuals d'operació complets de tots sistemes, en català si és possible i sino en altres
llengües oficials.
 Manuals de manteniment preventiu i correctiu amb indicació de tasques a realitzar i la
seva periodicitat.
 Plànols “As-Build” mostrant tot l'equipament tal com a estat construït i instal·lat.
L'adjudicatari impartirà un curs de formació sobre treballs d'operació i manteniment dels
equips instal·lats. El personal assistent serà determinat pel Client, sent el nombre
d'assistents no superior a 4 persones i la seva durada no superior a deu hores lectives.

NORMATIVES D'APLICACIO
Amb la independència de les especificacions tècniques d'aplicació a materials i mà d'obra
incloses en el present Plec tècnic. Es fa constar que les actuacions descrites en aquest
projecte no modifiquen el compliment de les normatives i geometria de l'edifici, no sent
necessària la justificació dels mateixos.
El contractista quedarà també obligat al compliment de les Lleis, Normes, Reglaments,
Instruccions, Recomanacions, Ordenances i la resta de disposicions oficials de tota
l'Administració Central, Autonòmica o Local, Companyia Elèctrica, etc. que tingui aplicació
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durant els treballs a executar segons el parer de la Propietat, resolent aquesta sobre
qualsevol possible discrepància entre elles.

EXECUCIO,
UNITATS.

MESURAMENT

I

CERTIFICAT

DE

LES

I- RELATIVES AL INICI DELS TREBALLS.
Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, correspondrà al Contractista i en presència
de la Propietat, a efectuar la comprovació del replantejament, estenent-se acta del resultat,
que serà signat per ambdues parts interessades.
Quan de la dita comprovació es desprengui, a judici de la Propietat i sense reserva del
contractista, la viabilitat del projecte, es donaran començament a aquestes. A comptar, a
partir del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació del replantejament, el termini
d'execució.

II- CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO
Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, d'acord amb les
bones pràctiques professionals i d’instal·lació, no podent, per tant, servir de pretext al
contractista la baixa de subhasta, per variar aquesta acurada execució ni la primeríssima
qualitat de la instal·lacions projectades en quant als seus materials i mà d'obra , ni pretendre
projectes addicionals.

III- MARXA DELS TREBALLS
Per a l'execució del programa de desenvolupament de l'obra, el Contractista haurà de tenir
sempre en l'obra un nombre i tipus d'obrers proporcional i adequat a l'extensió dels treballs
que s'estiguin executant i a la natura dels mateixos.

IV- PERSONAL.
Tots els treballs han d'executar-se per personal especialitzat en els distints nivells d'execució.
Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, procurant sempre facilitar
la marxa dels mateixos, en avantatge de la bona execució i rapidesa de la instal·lació,
ajustant-se en la mesura que sigui possible a la planificació econòmica de l'obra prevista en
el projecte.
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V- LLIBRE OFICIAL D'ORDRES, ASSISTE NCIA I INCIDE NCIES.
A fi de que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i incidències
de l'obra, es portarà mentre duri la mateixa, el Llibre d'ordres, assistència i incidències, en el
que quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la Direcció de l'obra, les
incidències sorgides i, amb exactitud si per la contracta s'han complert els terminis i fases
d'execució prevista per a la realització de les obres projectades.

VI- AMIDAMENTS
L’amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen la mateixa, es verificarà aplicant
a cada unitat d'obra la unitat de mesura que sigui més apropiada i sempre d'acord amb les
unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, partida alçada, metres quadrats,
cúbics, quilograms, etc.

VII- CERTIFICAT.
Les unitats d'obra es consideraran executades en quedar conclòs el seu subministrament o
instal·lació, d'acord amb les especificacions tècniques detallades en el present projecte, i un
cop realitzada la posada al punt del sistema.

VIII- PROVES I ASSAJOS PREVIS A LA RECEPCIO
El Contractista presentarà a la aprovació de la Propietat un protocol de proves de cada
instal·lació. En ell es descriuran les proves i comprovacions a realitzar en cadascuna de les
instal·lacions, les interrelacions entre elles i d'aquestes amb les instal·lacions convencionals.
Per a una correcta execució de les proves, prèviament a elles, el contractista haurà de
presentar a la propietat còpia de tots els manuals d'operacions de les instal·lacions.
Com a conseqüència d’aquestes proves s’aprovaran els corresponents PPI que formaran part
de la documentació final a entregar per part del Contractista.

IX- TERMINI D’EXECUCIO
El termini d'execució volgut per a les obres es de trenta dies i es comptarà des de la
signatura de l'acta de replantejament i fins a la conclusió de les operacions d'ajust i posada al
punt del sistema. La planificació i termini d'execució d'aquestes serà integrada en un
diagrama de Gant i presentat pel licitador juntament amb la proposta econòmica.
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RELATIVES A LA INSTAL·LACIO ELECTRICA
I- ABAST
Aquestes especificacions cobreixen la fabricació, subministrament i instal·lació de tots
aquells sistemes i elements associats a ells, que a continuació es descriuran i tots els treballs
necessaris per a la seva correcta execució, encara que no estiguin enumerats de forma
específica.
Els treballs d'aquesta secció inclouran, encara que no estaran necessàriament limitats, els
següents capítols:
 Il·luminació Escènica.
 Sistemes Audiovisuals.
 Sistema de Control
Les quantitats, capacitats i dimensions dels distints treballs s'indicaran en els amidaments
adjunts.
L'objectiu d'aquestes especificacions és proporcionar un sistema acabat i completament
operatiu. El document d’amidaments enumerarà els elements principals de cada unitat
d'obra. L'equipament i components definitius hauran de reflectir les condicions de l'edifici i
els plànols aprovats d’instal·lació. Totes les dimensions d'obra hauran de ser verificades pel
contractista abans de l'execució.
Tots els licitadors hauran de ser coneixedors de les condicions sota les quals s'executaran els
treballs descrits. Els licitadors no tindran dret a cap tipus de compensació derivada del
desconeixement de les dites condicions.

II- EXECUCIO
Es verificaran les condicions de l'obra abans de la instal·lació. S'enviaran informes
ràpidament a la Propietat, de les variacions o obstruccions trobades.
Es posicionaran tots els elements de forma adequada i precisa, d'acord amb els plànols, amb
els seus alineaments, nivells i verticalitat.
Els treballs d'instal·lació es realitzaran de forma segura i completa amb tots el seu perns,
femelles, volanderes, gafetes, ferramentes, suports i altres elements requerits per a una
instal·lació i operació apropiades.
Tot el cablejat elèctric intern de quadres i caixes haurà de ser realitzat en fàbrica i identificat
de manera clara. Totes les connexions en obra es realitzaran amb connector, interlínia de
Plec d’Especificacions Tècniques
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connexions o altres dispositius prèviament especificats. Tots els finals de cable estaran
protegits amb terminal o puntera pre-aïllada. Les interlínies de connexió seran etiquetades
de forma clara amb les designacions del terminal.
Tot el cablejat serà connexionat i fixat. No s'admetran cablejats solts o amb traçat
desordenat. En totes les caixes de derivació o registre tots els cables hauran d'estar
degudament identificats. Els cables sobrants no es tallaran es deixaran de longitud adequada
per al seu futur ús i s'identificaran com a reserves.
Tots els quadres de mecanismes o maniobra, hauran de portar un croquis a l'interior
d'aquest, amb el diagrama de connexió corresponent, en el que s'identifiquin clarament tots
els seus components i codi de connexió. Totes les instal·lacions elèctriques associades a
l'execució del Projecte hauran de ser realitzades d'acord amb les normes especificades en el
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries.
Es tindrà especial cura en:
 Que totes les estructures i bastidors estiguin posats al mateix potencial de terra per
connexió a la presa general de terra elèctrica per a la qual cosa disposaran d'un
terminal per a connexió a la xarxa citada, d’acord amb la ITC-BT-26
 Tot circuit estarà protegit a l'origen contra els efectes de les sobreintensitats, que
degudes a sobrecàrregues o a tallacircuits, puguin presentar-se en aquest. La secció
transversal dels corresponents conductors, serà seleccionada de forma que la
interrupció del circuit es realitzi en un temps convenient d'acord amb la instrucció ITCBT-17 i ITC-BT-28.
 Per a una adequada protecció contra contactes directes s'utilitzaran bases de tipus
femella en tots els endolls sota tensió, s'allunyaran les parts actives de la instal·lació a
distàncies que facin impossible un contacte fortuït amb les mans i es recobriran les
parts actives de la instal·lació per mitjà d'un aïllament adequat.
 Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminal a pressió o puntera pre-aïllada.
Tots els cables en quadres tant de pas com de final estaran degudament codificats,
numerats i/o marcats de forma clara i inequívoca.

III- POSICIONAMENT DELS PROJECTORS
Com a treball previ al muntatge de qualsevol element d'il·luminació escènica es traçaran les
coordenades que referenciaran, en endavant tot el posicionament dels mateixos.
S'establiran dos línies:




L'eix de La sala, (en endavant L'EIX).
Una línia de referència d'escenari (LÍNIA D'ORIGEN) situada en el límit exterior de la
tarima prevista com a possible escenari i perpendicular a l'EIX.
La intersecció entre ambdues línies haurà de marcar-se de forma indeleble al sòl de
l'escenari i es cridarà PUNT D'ORIGEN.
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Totes les cotes de muntatge dels projectors d’il·luminació escènica, projector de video,
pantalla de projecció i altaveus es referenciaran al Punt d’Origen

IV- PLA NOLS DE TALLER I MUNTATGE
El contractista realitzarà tots els plànols de taller necessaris d'acord amb els plànols i
indicacions que subministri la Propietat.
Abans de començar la seva execució en taller, el contractista presentarà a la Propietat els
citats plànols, qui haurà de tornar una còpia aprovada, i si fa falta amb les correccions
pertinents. En aquest cas, el constructor entregarà noves còpies dels plànols de taller
corregits per a la seva aprovació definitiva, sense que aquesta aprovació li eximeixi de la
responsabilitat que pogués contreure per errors existents.

V- MUNTATGE
Es muntarà tenint en compte les càrregues i amb suficients elements temporals de subjecció
per mantenir les estructures de forma segura, aplomada i alineada fins a la seva execució
definitiva.
En cap concepte, es realitzaran talls ni alteracions en els elements estructurals de l'edifici
Se senyalitzaran tots els quadres i caixes sota tensió durant la instal·lació que poguessin
resultar perillosos als contactes directes de les persones.
S'advertirà en els diferents interruptors, caixes de derivació, quadres, cables, etc., del perill
del seu accionament, quan s'estigui treballant en aquest sector.

VI- NORMATIVA
En la redacció del present projecte s'han tingut en compte les especificacions contingudes
entre d’altres i de manera prioritari en els Reglaments i Normes que a continuació es
relacionen.
 R.D. 842/2002 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, les seves Instruccions
Tècniques Complementaries i la Guia Técnica d’Aplicació.
 R.D. 614/2001 Disposicions mínimes per la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors enfront del risc elèctric.
 R.D. 486/1997 i modificacions posteriors sobre Disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en els Llocs de Treball.
 R.D. 1215/1997 i modificacions posteriors sobre les Disposicions mínimes de Seguretat
i Salut per la utilització per part dels Treballadors dels Equips de Treball Norma UNE-EN 60598-2-17/A2 Prescripcions particulars per a lluminàries de Cine
Teatre i Televisió.
Plec d’Especificacions Tècniques
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DEFINICIONS
A efectes del present Projecte s’utilitzen les següents definicions:
 PROPIETAT: Persona o Persones designades per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
com responsables de la Contractació, Supervisió i Direcció de la Execució del Projecte.
 CONTRACTISTA: Empresa que surti adjudicatària de la Execució del Projecte.
 UNITAT D’OBRA: Unitat definida la document d’Amidaments i que serveix per definir
l’abast del subministra o instal·lació.

Plec d’Especificacions Tècniques
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