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3.

PROCEDIMENTS EXIGITS
3.1.2 Cable Management

El present capítol servirà de base descriptiva, per a l'empresa instal.ladora, de quins son els
procediments exigibles abans, durant i després del procés d'instal·lació. Aquest apartat, està
relacionat directament amb les exigències establertes per la direcció d'obra sobre el
contratista.
3.1

•

•

Instal·lació

3.1.1 Conceptes Generals

•
•
•
•
•
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Qualsevol acció que es realitzi, es consultarà i coordinarà amb la direcció facultativa i
amb les empreses que desenvolupin treballs laterals si s'escau.
Abans de realitzar qualsevol instal·lació es verificaran les condicions per a realitzar-la.
S'informarà per escrit a la direcció d'obra en el cas de que existeixin variacions i
obstruccions sobre lo teòricament previst.
Tots els treballs d'instal.lació seran complerts i segurs. No podrà faltar cap dels seus
components ( cargols, rosques, volanderes, ferratges, suports...) per tal de facilitar
uns instal·lació i operació òptima. En la part frontal dels racks s'utilitzaran volanderes
de plàstic,PVC o similar. per tal de protegir els equips contra pressions mecàniques.
Qualsevol equip serà ancorat de forma segura i instal·lat de manera aplomada,
alineada i correcta. Tots els seus components han de funcionar
correctament, sense esforços, sorolls, frecs ni vibracions i estar homologats.
Els equips hauran de ser normalitzats en el format de 19". En el cas de que no ho
siguin, es forçarà la seva normalització mitjançant safates d'adaptació.
S'instal.laran distribuïdors de corrent normalitzats en els armaris de rack.
És deixarà una unitat lliure entre màquines amb tapa cega amb escletxa per
refrigeració i etiquetat de la màquina/es localitzada /des justament a sota.
Qualsevol equip que superi els 300 mm. de fondària i un pes superior a 1 Kg. serà
suportat també per guies posteriors ( ancorades en el suport posterior del rack ). Les
guies seran del mateix fabricant del rack subministrat. No s'admetran invents.
Al finalitzar l'obra, serà " condició indispensable i necessària " que el contratista
instal.lador presenti els plànols " As built " de totes les instal.lacions i modificacions
aportades.

Estudi

•

•

•

•

•

Els cables d'acer seran nous, nets, sense deformacions i dels diàmetres i construcció
especificats. L'ús de ferratges i embridats respectarà les recomanacions del fabricant,
quant a grandària, nombre i mètode d'instal·lació.
L'agrupament de cablejat sempre es disposarà per una mateixa banda perfectament
simètric i aliniat. Aquesta disposició seguirà la lògica de deixar espai lliure per a la
connexió de corrent dels propis equips.
El cablejat serà connectat mitjançant fundes de neoprè ( tipus Hellerman, Titon o
similar) i fixat amb brides o mangueres i conduït per safates o canalitzacions
d'agrupació. No seran permesos cables desagrupats o amb traçat desordenat. Tots
els cables hauran d'estar degudament identificats en tots els caixetins de connexió,
armaris, mobiliari tècnic o registre.
El cablejat elèctric intern haurà de ser implementat i identificat sense ambigüitats. Les
connexions en obra es realitzaran amb connector normalitzat, regleta de connexions o
altres dispositius prèviament especificats, Les terminacions de cable de càrrega
estaran protegides amb terminal o capdavantera pre-aïllada. Les regletes de connexió
seran muntades sobre carril ( tipus omega normalitzat de 19” ) i aquestes estaran
degudament etiquetades de forma clara amb les designacions del cablejat que sigui
objecte de ser connectat. Els cables sobrants o de reserva, no es tallaran i es
deixaran a la part inferior del Rack o equip en qüestió degudament etiquetats,
permetent poder realitzar qualsevol connexió dins del radi d'acció, tant en els punts
d'origen com en destinació.
Els cables objecte de connexió quedaran ordenats en la part posterior del rack
mitjançant barres de fundes retractils instal·lades en la vertical del rack Si no
disposem de més de 500 mm. d'accés a la part posterior del rack l'agrupament de
cablejat es farà en forma de “S” . Aquest agrupament ha de facilitar que poguem
treure l'equip per la part frontal, portant amb si el cablejat per a la seva posterior
desconnexió o connexió.
Els connexionats estaran dotats de barra de subjecció per permetre l'agrupament de
cables ( Sistema VLB Lacing bar de Great Lakes per exemple ) en la vertical.
Respecte l'agrupament horitzontal, aquest es realitzarà en forma de “S” permetent
treure a l'exterior la unitat amb una distància de com a mínim 480 mm i de 800 mm
com a màxim per la part frontal per al seu posterior manteniment.
Si l'armari és de tipus F600 es respectarà la zona d'ubicació de les guies de suport, se
seguiran els consells citats anteriorment, i es deixarà el màxim espai lliure possible
per a l'accés del fluxe de refrigeració. En el cas de que l'armari sigui tipus F800 es
deixarà lliure el montant intermig, i l'agrupament de cablejat sempre es relitzarà sobre
l'últim montant de la part posterior del rack.
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3.1.3 Connexionat

Tot material, equipament, cable, connector, etc... haurà de ser reconegut i acceptat
previament a la seva col·locació per la direcció d'obra. Si es procedeix a la manipulació,
instal·lació o col·locació del material/equipament sense aquests reconeixement i conformitat,
la direcció d'obra es reserva el poder de retirar el material en un plaç de 15 dies laborables.
Els certificats d'homologació de tots els materials requerits per la direcció d'obra,
hauran d'estar sempre disponibles.
Si la direcció de l’obra ho disposa, el contratista estarà obligat, per compte seu, a
realitzar probes i anàlisis dels materials empleats que permetin avaluar la seva condició.
Els materials necessaris per a la execució de l'obra ( eines, mesuradors, grues,
bastides, arnesos de seguretat, etc... ) que utilitzarà el contratista, estaran en bon estat,
seran els adequats per al treball a realitzar. El personal manipulador d'aquest material serà
qualificat i haurà de cumplir la reglamentació de Seguretat i Higiene.

• Qualsevol Connexionat de Patchbay o pannel, serà mecanitzat en unitats de 19".
• El Connexionat es realitzarà amb connectors professionals tipus Neutrik o Swichcraft
per a la xarxa d'àudio i tipus Lemo o similar per a la xarxa de vídeo. No s'admetran
connector de baixa qualitat ni de fabricació sospitosa.
• Els Connectors hauran d'estar degudament etiquetats.
• Els etiquetatges hauran d'ésser colocats sobre guies i coberts per plàstic protector.
• Qualsevol conector base, que pugui esser afectat per condicions d'humitat ( provicat
per units de HVAC ) serà protegit per taps de plàstic proporcionats pel propi fabricant.
• En els cas de connexionat base de vídeo, sempre s'utilitzaran connectors BNC
professionals.
3.2

3.2.2 Instal·lació Elèctrica

Subministrament

El contratista serà subministrador de materials, mà d'obra i haurà de cumplir les següents
prescripcions en relació a :
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L'equipament i material subministrat per a l'execució del present projecte bàsic, serà
totalment nou. Els nivells de qualitat per a cada equip hauran d'ésser respectats
rigurosament. És condició imprescindible cumplir amb les característiques dels models de
referència.
El subministrament de la totalitat dels equipaments, materials, accessoris i mitjans
necessaris per a la realització del projecte, se suposa que en tots els casos inclou el seu
transport , descàrrega i instal·lació, encara que no estigui explicitament indicat en les mides i
pressupost. El personal responsable de la manipulació del material, en qualsevol de les
seves etapes, haurà d'estar degudament qualificat.
La proposta de models "equivalents" que puguin substituïr al model de referència serà
avaluada per la direcció d'obra. La decissió de substitució o no de l'equip serà responsabilitat
de la direcció d'obra. No seran aceptats canvis en l'equipament per raons de logística en el
subministrament, error que serà atribuïble a la mala organització i previssió del contratista a
l'hora d'ofertar.
Qualsevol material el preu del qual, pugui ser dubtós o contradictori, quedarà sota
judici de la direcció d'obra. En aquest cas el contratista no tindrà dret a reclamar.
Els costos derivats dels assajos necessaris ( en conformitat a les precripcions de
qualitat ) per acreditar qualsevol transformació, o adaptació a l'obra dels materials, seran
assumits pel contratista.
La direcció disposarà de mostres de tots els materials instal·lats. Aquests materials
seran aportats pel contratista i la direcció d'obra se'ls reservarà per la seva posterior
comparació i avaluació amb els emprats a l'obra.

Estudi

3.2.1 Equipament i materials

El contratista, haurà de complir tota la normativa detallada en el punt 2.5, respecte
instal·lacions elèctriques. En especial destacarem:
La utilització d'endolls base famella en totes les connexions de corrent de baixa tensió
per tal d'evitar contactes indirectes. Tanmateix, es realitzarà la instal·lació respectant les
distàncies de les parts actives dels circuits i aquestes seran recobertes d'aïllament.
El cablejat dels quadre d'alimentació serà degudament etiquetat i marcat tant en
origen com en destí. Les connexions elèctriques sempre es realitzaran mitjançant terminals
de pressió.
En termes de protecció dels circuits contra intensitats degudes a sobrecàrregues i
curtcircuits, les seccions transversals dels conductors, seran seleccionades de forma que la
interrupció dels circuits es realitzi en el temps adequat. En concordança a l'instrucció
MIBT020.
En concordança també amb l'instrucció MIBT039 totes les estructures i bastides
disposaran d'un terminal de connexió, aquest terminal permetra que siguin equipotencials
mitjançant una connexió a pressa general de terres.
En general tindrem en compte que es tracta d'una zona de pública concurrència i com
a tal ha de complir amb la normativa vigent.
3.2.3 Protecció i Mesures de Seguretat
Si s'escau, s'exigirà la col·locació de senyals de seguretat i barreres físiques en
aquelles parts de la instal·lació que ho necessitin, com a mesura protectora dels treballadors.
També s'exigirà el compliment de totes les normatives de seguretat i salut definides
en el punt 2.6.1. L'incompliment d'alguna d'elles podrà ser analitzat i interpretat per
inspectors i autoritats reconeguts.
Els contratista serà el responsable dels greuges provocats en persones i equipament
o propietats com a conseqüència de la no aplicació de les precaucions esmentades en la
normativa vigent.
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• No començar l'obra fins que la propietat signi la validesa del projecte Executiu.
• Legalitzar les instal·lacions i pagar les taxes i visats pertinents de totes les
instal·lacions per tal d'obtindre els permisos de muntatge i posada en marxa.
• A proporcionar nom, telf i direcció de tots els subministradors que aportin materials i
equips dins de la sala d’actes del CMC.
• A proporcionar nom, telf i direcció de tots els treballadors que operin dins de la sala
d’actes del CMC.
• Executar i cumplir amb totes les tasques definides en el projecte
• Si és considera necessària qualsevol tasca, no definida en el projecte executiu aportat
pel contratista, i que suposi una bona praxis per a l'execució l'obra, serà solicitada al
contratista sense cap cost adicional.

3.2.4 Manteniment i Garanties

3.3

Control de Qualitat de l'obra

L'empresa adjudicada per a l'elaboració de l'obra estarà obligada a :
• Presentar planols d'instal.lació. ( 4 còpies en paper original i en suport informàtic) on
s'indiquin tots els sistemes, components, i possibles interferències entre equips.
Aquests planols, hauran d'indicar detalls de connexió, identificació de línies, codis
numèrics així com la seva longitud, recorregut i funció.
• Presentar especificacions tècniques de tots els equips.
• Aportar mostres de materials abans d'instalar-los en el cas de que substitueixin als
materials de referència.

3.4

Unitats d'obra

El començament de l'obra i la seva posterior execució, es produïrà una vegada el
director tècnic del projecte comprovi totes les unitats d'obra del projecte executiu. El
replantejament serà revisat i analitzat per part de la direcció. Aquesta comprobació
certificacarà la viabilitat del projecte. Finalment s'extendrà acta i serà signada per ambdues
parts.
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3.4.1 Execució
Estudi

El periode de garantia, serà com a mínim de dos anys per a tots els equips, elements i
materials de l'instal.lació. Aquest periode començarà a partir de la data de la signatura del
acta de recepció del material.
Qualsevol element o material que, dins d'aquest periode, presenti irregularitat o
malfuncionament, serà substituït per l’empresa contractada. Qualsevol contratemps o
malfuncionament en la instal.lació haurà d’ésser atès inmediatament ( plaç de 48 hores ) i
coordinades amb la operativitat de la sala d’actes del CMC per tal de no afectar la producció
de la sala.
Qualsevol operació efectuada durant el periode de garantia està lliure de qualsevol
càrrec derivat per conceptes de material, mà d'obra, desplaçament etc...
Per altre banda el contratista, es compromet a donar manteniment i reposició de tots
els elements instal·lats per un periode de sis anys a partir de l'adjudicació de l'obra.
Per altre banda l'empresa instal·ladora haurà de comptar en la seva partida, un
periode formatiu ( no superior a 10 dies lectius i amb un mínim de 40 hores ) on expliqui el
funcionament dels diferents tipus de sistemes instal·lats, quines feines de programació i
manteniment impliquen i la seva periodicitat. El personal assistent no podrà superar les 5
persones i serà designat per la propietat.
L'aportació imprescindible de manuals, definició d'equips i materials, aportació
d'informació general per un manteniment posterior de la sala d’Actes del CMC serà aportada
per l'empresa adjudicada a realitzar l'obra i estarà formada per :
• Llista d'elements i recanvis de tot el sistema que inclogui: especificacions, codificació i
plànols dels diferents blocs.
• Llista d'eines bàsiques necesàries
• Manuals d'operació complerts de tots els sistemes.
• Manuals de manteniments preventiu i correctiu on hi consti el periode de manteniment
i la tasca a realitzar.
• Plànols " As built " on es mostri l'equipament tal i com està instal·lat.
• Catàlegs tècnics i comercials de tots el elements.
• Fulles específiques de cada element i/o material susceptible de manteniment.

El periode d'execució de l'obra començarà a partir del dia següent de la signatura de
l'Acta de replantejament. Serà condició necessària que l'execució respongui fidelment a les
bones pràctiques descrites en punts anteriors, sense oportunitat de rebaixar, per part del
contractista, sota cap condició, la qualitat ofertada en el projecte executiu.
El contractista designarà un representant amb titulació d'Enginyer Industrial Tècnic o
Superior, Enginyer de Telecomunicacions Tècnic o Superior, Arquitecte Tècnic o Superior,
segons l'abast de cada unitat d'obra, que haurà de ser prèviament acceptat per la Propietat,
com a cap i responsable d'ella, amb capacitat suficient per a:
• Representar al Contractista, amb facultats plenes per adoptar qualsevol resolució o
decisió.
• Organitzar l'execució dels treballs interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes
per la direcció d'obra.
• Proposar la resolució dels problemes que es plantegin durant l'execució i fins a la
finalització de la instal·lació.
La quantitat de personal sempre serà proporcional al tipus de tasca que s'estigui
realitzan en cada moment. Serà obligació del contractista assegurar aquesta quantitat per al
bon desenvolupament de l'obra.
El personal haurà de ser especialitzat per a cada execució. Ajustant l'ordre
d'intervenció d'acord amb un planning de logística que doni facilitats i velocitat a l'execució.
Per tal de tenir un control, en la línia del temps, de tot el que s'estigui efectuant a
l'obra, s'elaborarà una llista d'eventes d'execució. Aquesta llista quedarà reflexada en un
llibre d'obres on constaran totes les visites d'obra realitzades, les incidències i dades, que
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permetin determinar si s'han complert els objectius i fases d'execució previstes i projectades
per a la realització de la instal·lació.
Les comunicacions entre la direcció d'obra, propietat i el contractista es realitzarà per
escrit. Particularment les decissions que puguin afectar a un canvi en la forma, preu, qualitat
o plaç d'entrega hauran de ser ampliament documentades per part del contractista, per tal de
que la direcció pugui analitzar-les.

3.4.3 Certificació
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La direcció d'obra, en col·laboració amb el Contractista i la Propietat, elaborarà un pla
de proves integrat. Es realitzarà un protocol de proves de cada instal·lació. Dintre de cada
protocol es testejaran cadascuna de les instal·lacions, les interrelacions entre elles i
d'aquestes amb les instal·lacions d'ús convencional.
El Contractista aportarà els mitjans humans i materials necessaris per efectuar les
mesures. L'aportació d'aquest personal quedarà reflexat en el Plec General del projecte
executiu aportat pel contractista.
Per altre banda la mesura del conjunt d'unitat d'obra, s'efectuarà tenint en compte la
naturalesa de cada partida així com la seva unitat de mesura.
La direcció d'obra sotmetrà tots els materials a les mesures, proves, anàlisis i assajos
oportuns per assegurar les seves bones condicions i funcionament, La verificació es podrà
efectuar en qualsevol moment o estat dels treballs o com disposi la direcció d'obra. Aquests
assajos es realitzaran d'acord amb els mètodes i/o Normes que indiqui la direcció.
La no satisfactorietat dels resultat provocarà el rebuig de la partida sencera o el
nombre d'unitats que no reuneixin les degudes condicions. El cost de les mesures que s'han
d'assajar, la mà d'obra, eines i transport seran per compte del Contractista.
Els resultats de les mesures, seran conclusius perquè els materials i equips puguin
ser acceptats, hauran de complir amb els requisits que s'indiquin en cada apartat
corresponent del present projecte bàsic o amb el que exigeixi la direcció a la vista de les
circumstàncies particulars, en els casos no especificats expressament en la memòria i en
última instància hauran de complir com a mínim amb l'establert en la normativa vigent.
En el cas de lles instal-lacions basades en estructures suspeses del sostre, totes les
proves i mesures s'efectuaran segons GUV 66.15/BGG 912
"Principis de prova d'instal·lacions tècniques de seguretat i instal·lacions mecàniques en
llocs d'esdeveniments i de producció de representacions en escenari".

Estudi

3.4.2 Mesures

Només una vegada subministrades, instal·lades, posades en marxa i certificades, es
considerarà que la execució de cada unitat d'obra ha finalitzat.
El Contractista haurà de proposar un pla detallat de control de qualitat de cada unitat
d'obra, sobre les especificacions indicades en el Projecte. El contractista proposarà, almenys
3 empreses de control, amb pressupost detallat per la certificació.
La direcció d'obra seleccionarà una de les propostes. La empresa certificadora haurà
d'enviar els informes i assajos al Contractista i còpia a la Direcció d'Obra. La certificació i el
control de qualitat haurà de ser prèviament presentat i aprovat per la direcció.
La coordinació de les tasques d'inspecció del control de qualitat i certificació serà
responsabilitat del Contractista i seran carregades a la partida de control de qualitat, que
serà especificada en el pressupost. Aquesta partida, haurà de ser com a mínim 1% del total
del material ofert. L'import corresponent al control de qualitat serà retingut al Contractista en
la primera certificació d'obra, i li serà abonat proporcionalment a la presentació dels diferents
informes i assajos.
Tots els controls realitzats se certificaran. Si per manifesta mala execució, falta
d'informació o negligència del Contractista s'haguessin de repetir assajos, proves, informes,
etc. aquests correran a càrrec del Contractista.
3.4.4 Legalització
Amb la finalitat d'obtenir els permisos de muntatge, engegada, llicències d'obertura,
activitat o qualsevol altre que es precisés, el Contractista assumirà la redacció del Projecte
Final i procedirà al visat i legalització de totes les instal·lacions davant els organismes
competents. Una vegada obtinguts els permisos es procedirà a la lliure i efectiva utilització
dels seus equips i instal·lacions en la realització d'espectacles i produccions amb públic amb
la sala d’actes del CMC ja, finalment, en estat operacional.
La legalització de totes les instal·lacions que així ho precisin, serà per compte del
Contractista, així com el pagament de totes les taxes que comportin aquestes legalitzacions.
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4.

EQUIPAMENTS TÈCNICS EXIGITS PER A LA SALA D’ACTES DEL CMC
4.1

Presentats segons el següent quadre genèric
OBJECTIU

FUNCIÓ DE PORTA A TERME L'APARELL

DESCRIPCIÓ

NOM FUNCIONAL QUE SE LI DONA A L'APARELL

CARACTERÍSTIQUES

REFERÈNCIA QUE SE LI DONA EN EL PLEC DE CONDICIONS. PER EXEMPLE SPL001

AFECTACIÓ

ESPAI O ESPAIS ON ES TROBARÀ SITUAT L'APARELL ENCARA QUE SIGUI MÒBIL

MARCA INDICATIVA

FABRICANT

MODEL INDICATIU

MODEL DEL FABRICANT

QUANTITAT

NÚMERO D'UNITATS MÍNIMES NECESSÀRIES – FASE EN LA QUE S’EXECUTA

Gran part de l'activitat de la Sala d’Actes serà destinada a representacIons de Teatre i
aconteixements musicals, així com conferències i presentacions. Totes aquestes
manifestacions tenen un element comú :
" La paraula "
Per això, en aquesta època on se li dona gran importància al vídeo, aquest consultor, no
caurà en l'error de desatendre la qualitat en els equips d'àudio. Degut a la importància del
so, en la transmissió de la paraula hem estructurat la nostra demanda d'equips tenint en
compte la cadena i flux de la senyal. És per això que plantegem el següent esquema :
Equipaments de Captació
Equipaments de Transport
Equipaments de Mescla i Distribució
Equipaments d'Amplificació
Equipaments de Projecció de So
Equipaments d'Enregistrament i Reproducció

CUNIT_V03

1806_75_CONS

CUNIT
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MUNICIPAL

CASAL

DEL

L’EDIFICI

DE

AUDITORI

SALA

LA

A
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IL.LUMINACIÓ

I

AUDIOVISUAL

L’EQUIPAMENT

A

PER

BASIC

PROJECTE

MVAPM

Cunit

de

Municipal

Casal

del

millora

la

per

viabilitat

de

El nostre objectiu és fer romandre la qualitat, partint del seu origen.
Estudi

Els elements descrits en aquesta memòria es fonamenten en objectius artístics. Per
tant, el plantejament tècnic sempre estarà supeditat a aquest objectiu. Aquest plantejament
obligarà a la no existència de desnivell de qualitat entre els equips, desnivell, que moltes
vegades només reflexa els interessos comercials, del contractista, sobre unes marques o
altres, i no els interessos d'excel·lència tècnica en el sentit artístic de la paraula.
Evidentment, en l'actualitat, qualsevol expressió artística necessita de continguts
audiovisuals, els quals, són imprescindibles de projectar en les seves condicions òptimes.
Qualsevol factor que estigui en contra de satisfer les sensacions i percepcions audiovisuals
serà localitzat, minimitzat i en el millor dels casos anul·lat, no acceptant, en conseqüència,
propostes i solucions mediocres en aquest sentit.
Qualsevol reproducció sonora i visual és l’element indispensable per a les
presentacions, ja siguin : obres de teatre, actes musicals, congressos, debats,
presentacions, etc...
Finalment, i com a filosofia, una sala com la Sala d’Actes del CMC és un element
transmissor i receptor d'informació. Sota aquesta premissa imperaran criteris de qualitat tant
en la captació d'aquesta informació, com en la seva distribució, transport i finalment en la
seva difusió sobre els diferents mitjans de transmissió : Pressió Sonora en l'aire, Llum en
l'espai, Senyal elèctrica : Distribució de la informació ( Interior i Exterior ).
Tot i el nivell de Projecte Bàsic que presenta aquest document, els equipaments i
sistemes atendran un requeriments mínims. Aquests requeriments mínims seguiran el
següent esquema :
• Objectius
• Descripció
• Característiques Indicatives
• Afectació
• Model Indicatiu
• Quantitat

Equipaments d'Àudio

Els documents que acompanyen aquesta memòria tenen la següent estructural
nomenclatural :
Projecte Sala d’Actes del Casal Municipal de Cunit
L'arquitectura bàsica de la Xarxa d’Àudio, la trobeu especificada en els següents documents:

DOCUMENT REF.

DESCRIPCIÓ

01_PSACMC-XARAUD01

UBICACIÓ DELS ELEMENTS EN PLANTA I SECCIÓ

02_ PSACMC -XARAUD02

DIAGRAMA DE BLOCS DE LA XARXA D'ÀUDIO

03_ PSACMC -XARAUD03

ESQUEMA DELS ELEMENTS DELS RACKS D’AUDIOVISUALS

A continuació es procedeix a descriure per parts els sistemes A/V, d’il·luminació i
equipament escènic de la Sala d’Actes del CMC
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4.1.1 Equipaments de Captació
La captació de la senyal, és produirà sobre dos possibles mitjans :
i.
ii.

Captació Elèctrica
Captació de SPL

i. Captació Elèctrica.
És aquella on l'origen de la senyal és de caire elèctric. Les fonts origen d'aquest tipus
de senyals, poden ésser ordinadors portàtils, tablets, smartphones, dvd's, keyboards etc.
És disposarà de com a mínim 4 caixes d'injecció per elevar la senyal d'aquests
elements a nivell de senyal Pro.
No s’acceptaran caixes de baixa qualitat i serà indispensable que aquestes disposin
de Earth Link ( amb inhibidor, des inhibidor ), Pad, inversor de fase, indicador de phantom,
entrades balancejades de Jack i XLR ( linked ) mínim i entrada de jack no balancejada.

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO DELS CONFERENCIANTS

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON CONFERENCIANT D'ALTA QUALITAT

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL001

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

SENNHEISER

MODEL INDICATIU

MZH-3042 . AMB MZS31

QUANTITAT

2 – FASE 2

iib) Conferenciant mòbil Diadema
La Sala d’Actes del CMC ha d'estar preparada per presentacions actives on els
conferenciants i expositors, siguin persones actives amb una mobilitat alta. Per aquest cas
hem de disposar d'una microfonia mòbil autoportant d'alta qualitat, dimensions el màxim de
reduïdes, tenir en compte màxima SPL, control de contínua i sobretot que aguantin humitats
corporals de fins al 90%. ( debut a la proximitat amb el cos a la que es troben aquest
micròfons ). Degut a la naturalesa micro, d'aquest tipus d'equipament s'han de tenir en
compte els tipus de connectors i accessoris necessaris. No s'acceptarà cap sistema que
no disposi de tots els accessoris per portar la senyal fins el nivell de transport.

CUNIT_V03

1806_75_CONS

CUNIT

DE

MUNICIPAL

CASAL

DEL

L’EDIFICI

3 – FASE 1

DE

QUANTITAT

AUDITORI

H56 C TAN + TOTS ELS ACCESSORIS

SALA

BEYER

MODEL INDICATIU

LA

MARCA INDICATIVA

A

35_ESCENARI

PER

AFECTACIÓ

IL.LUMINACIÓ

4 – FASE 2

I

QUANTITAT

AUDIOVISUAL

PLEC DE CONDICIONS SPL002

L’EQUIPAMENT

CARACTERÍSTIQUES

A

DN100

PER

MODEL INDICATIU

BASIC

MICRÒFON MÒBIL AUTOPORTANT D'ALTA QUALITAT

PROJECTE

DESCRIPCIÓ

MVAPM

KLARK TEKNIK

Cunit

MARCA INDICATIVA

de

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO TIPUS DIADEMA

Municipal

OBJECTIU
Casal

35_ESCENARI,
del

AFECTACIÓ

millora

PLEC DE CONDICIONS EL001

la

CARACTERÍSTIQUES

per

DI D’ESCENARI

viabilitat

DESCRIPCIÓ

de

ADAPTACIÓ DE LA IMPEDÀNCIA I NIVELL DE LA SENYAL

Estudi

OBJECTIU

ii.Captació de SPL
iia) Conferenciant
Els elements captadors de SPL estaran bàsicament formats per micròfons, els seus
accessoris i les antenes complementàries per tal de transmetre la senyal. En aquest punt és
important diferenciar entre el sistema de captació SPL de nivell pro, i el sistema de captació
tractat en el punt 4.3 per conferència.
La diferència radica en que a nivell de conferenciant o expositor, haurem de disposar
d'un sistema de microfonia professional, el qual pugui tenir un tractament, en el mode de
funcionament professional, de compressió, deessing, deepopping i altres processos que
incrementen la intel·ligibilitat i qualitat en la paraula.
En tot aquest tipus de sistemes, el concursant haurà de tenir en compte tots el
elements accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Com a guia podeu
disposar de la següent informació :
1. Base polsador ( funcionament : on-off o ptt )
2. Extensor ( denominat "Cuello de Ganso" popularment )
3. Capsula professional ( patró lòbul ben tancat mini canó amb paraments
antipopping )

iic) Micròfon d'Intervencions del Públic
Tota l'àrea definida com a Sala d’Actes haurà d'estar coberta per tal de poder donar
intervenció a preguntes del públic assistent.
El micròfon haurà de funcionar en la gamma de MHz, la qual es troba més
inmunitzada
La potència de transmissió ha de ser seleccionable des de la unitat. El display ha
d'oferir la següent informació: Nivell de bateria, Canal/Grup o Freqüència de treball. La unitat
es pot recarregar mitjançant sistema de bateries. Càpsula de captació tipus: condensador
cardioide. La càpsula es pot extreure del transmissor. Permet l'ús d'un altre tipus de
càpsules.
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OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO DE PREGUNTES PÚBLIC ASSISTENT

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON DE MÀ D'ALTA QUALITAT SENSE FILS

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL003

AFECTACIÓ

36_SALA D’ACTES CMC

MARCA INDICATIVA

BEYER

MODEL INDICATIU

TG-500 HD

QUANTITAT

5 – FASE 1 ; 5 – FASE 2

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON DE MÀ D'ALTA QUALITAT

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL004

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

SHURE

MODEL INDICATIU

SM-58

QUANTITAT

4 – FASE 2

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON DINÀMIC D'ALTA QUALITAT

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL005

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

SHURE

MODEL INDICATIU

SM-57

QUANTITAT

4 – FASE 2
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Imprescindible serà dotar a la instal·lació d'un mínim de micròfons convencionals, de
tipus dinàmic, de condensador, d’instrument, 1 set de microfonia per a batería i percussió, 1
micro de condensador per a enregistrament amb antipop i suport antivibracional i finalment
dos parells stereos per a captació d’ambients. Se subministrarà també una partida de
cablejat amb cable convencional balancejat de micro.
El tipus de patró haurà de ser cardioide i els connectors de tipus professional tipus
XLR i se subministrarà amb pinça inclosa i funda per guardar la unitat.
EL rang en freqüència per aquesta microfonia cobrirà des de 50 Hz fins a 15 kHz. Un
patró de referència seria 150 oms de càrrega i una sensibilitat de 1,85 mV.
L'objectiu d'aquesta microfonia és abastir auxiliarment qualsevol tipus d’acte musical o
de concert, així com ambiental per a teatre, enregistrament o per a eventes on sigui
necessari una cobertura d'algun tipus de material musical.
Com en el cas anterior la carcassa haurà de ser metàl·lica. No s'acceptarà cap
sistema de micròfons de mà amb carcassa de plàstic sota cap tipus de condició.

Estudi

iid) Micròfons Auxiliars

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON DE CONDENSADOR D'ALTA QUALITAT

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL006

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

SHURE

MODEL INDICATIU

SM-137

QUANTITAT

6 – FASE 2

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON DE CONDENSADOR D'ALTA QUALITAT PER A ENREGISTRAMENT

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL007

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

RODE

MODEL INDICATIU

NT-1

QUANTITAT

1 – FASE 2

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

SET DE MICROFONIA PER A DRUMS I PERCUSSIÓ

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL008

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

SHURE

MODEL INDICATIU

KIT SHURE DMK57-52 4

QUANTITAT

1 – FASE 2

OBJECTIU

CAPTACIÓ DE LA SENYAL SPL EN UN NIVELL PRO AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

MICRÒFON DE CONDENSADOR D'ALTA QUALITAT PER A PARELL STEREO I AMBIENTS

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS SPL009

AFECTACIÓ

35_ESCENARI

MARCA INDICATIVA

RODE

MODEL INDICATIU

KIT NT-5 MATCHE PAIR

QUANTITAT

2 – FASE 2

PROJECTE BÀSIC D'INSTAL·LACIONS A/V-20
Ajuntament de Cunit
Expedient Ref.: Pendent d’assignació · Data: Abril – Maig del 2018

26
PROJECTE BÀSIC PER A L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I IL·LUMINACIÓ PER A LA SALA AUDITORI DE L’EDIFICI DEL CASAL MUNICIPAL SITUAT A LA POBLACIÓ DE CUNIT

4.1.2 Equipaments de Transport
Una vegada hem transduït la senyal SPL, el transport de la senyal d'àudio és de vital
importància per no perdre qualitat en la cadena d'admissió d'informació. És per això que no
seran admissibles equipaments de marca de dubtosa qualitat en les especialitzacions
següents:
El transport de la senyal, és produirà sobre dos possibles mitjans :
i.

Transmissió d'ones mitjançant transmissors mòbils

Transmissor sense fil tipus "petaca portàtil”. La potència de transmissió ha de ser
seleccionable des de la unitat.
No s’acceptaran carcasses de plàstic sota cap condició.
El display ha d'oferir la següent informació: Nivell de bateria, Canal/Grup o Freqüència
de treball.
La unitat s'ha de poder recarregar mitjançant sistema de bateries
OBJECTIU

TRANSMISSIÓ DE LA SENYAL TRANSDUÏDA EN UN NIVELL PRO DE RF FINS A LES
ANTENES RECEPTORES

DESCRIPCIÓ

TRANSMISSIÓ SENSE FILS TIPUS "PETACA"

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS MOB01

AFECTACIÓ

36_SALA D’ACTES CMC

MARCA INDICATIVA

BEYER

MODEL INDICATIU

TG 500B

QUANTITAT

3 – FASE 1

OBJECTIU

RECEPCIÓ DE LA SENYAL TRANSDUÏDA EN UN NIVELL PRO DE RF DES DE LES ANTENES
RECEPTORES FINS ELS RECEPTORS DE RF

DESCRIPCIÓ

SPLITTER DISTRIBUÏDOR D'ANTENNA PASSIU

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS ANT02

AFECTACIÓ

2A-2B RACKS D’ESCENARI

MARCA INDICATIVA

BEYER

MODEL INDICATIU

TG 500 DR

QUANTITAT

5 – FASE 1

OBJECTIU

RECEPCIÓ DE LA SENYAL TRANSDUÏDA EN UN NIVELL PRO DE RF DES DE LES ANTENES
RECEPTORES FINS ELS RECEPTORS DE RF

DESCRIPCIÓ

KIT DE MONTATGE + CONNECTORS TNC

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS ANT03

AFECTACIÓ

2A-2B RACKS D’ESCENARI

MARCA INDICATIVA

BEYER

MODEL INDICATIU

TG 500 DR

QUANTITAT

5 – FASE 1
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Receptors de RF

Estudi

iii.

ii.
Recepció d'ones mitjançant antenes
El sistema estarà format per dues àrees independents de cobertura direccional cada
àrea estarà coberta per un sistema de dues antenes direccionals, ambdues senyals
passaran per un sumador i un amplificador i aniran a parar a un distribuïdor de senyal. L'àrea
1 serà la formada per l'stage, l'àrea 2 correspondrà a la superfície d'audiència.
Les antenes hauran de ser de banda ampla i direccionals. La banda de treball estarà
optimitzada per recepció de freqüències de 450 a 900 MHz.

Per tal de convertir la senyal rebuda en senyal transportable elèctricament, hem de
disposar de receptors duals de microfonia sense fil. Han de permetre el treball de fins a 950
canals amb una separació de 25 kHz. Els displays d'informació han de contenir la següent
informació mínima: Grup, canal, etiqueta, nivell de bateria, nivell de RF, squelch, nivell de
sortida d'àudio i configuració d'instrument.
Serà indispensable que el sistema permeti control remot ( preferiblement tipus IRIS
NET o similar ) d'aquesta manera La unitat es pot controlar mitjançant PC extern i crear
mitjançant una pantalla tipus GUI l'accés fàcil de funcions a l'operador. El receptor ha
d'incorporar un sistema d'anàlisi d'espectre del seu ample de banda. El sistema ha de
permetre combinar sis receptors amb dues antenes sense necessitat d'utilitzar un divisor de
RF actiu.

OBJECTIU

RECEPCIÓ DE LA SENYAL TRANSDUÏDA EN UN NIVELL PRO DE RF DES DE LES ANTENES
RECEPTORES FINS ELS RECEPTORS DE RF

OBJECTIU

RECEPCIÓ DE LA SENYAL TRANSDUÏDA EN UN NIVELL PRO DE RF FINS AL RACK STAGE
D’ÀUDIO

DESCRIPCIÓ

ANTENES RECEPTORES DE SENYAL

DESCRIPCIÓ

RECEPTOR DE SENYAL RF

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS ANT01

CARACTERÍSTIQUES

PLEC DE CONDICIONS MOB02

AFECTACIÓ

2A-2B RACKS D’ESCENARI

AFECTACIÓ

2A-2B RACKS D’ESCENARI

MARCA INDICATIVA

BEYER

MARCA INDICATIVA

BEYER

MODEL INDICATIU

TG 500 DR

MODEL INDICATIU

TG 500 DR

QUANTITAT

5 – FASE 1

QUANTITAT

5 – FASE 1
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iv.

Transmissió elèctrica

4.1.3 Equipaments de Mescla i Control de la Distribució

Una vegada tenim la senyal de micròfon en la nostra zona 2 ( Stage Room Machine ),
necessitarem transportar-la, ara ja si en un nivell elèctric de senyal. Per això haurem de
disposar d'una unitat d'Stage Box.
La connexió d'aquesta unitat estarà dotada com a mínim de :
32 entrades balancejades nivell micro o línia mitjançant connector XLR.
16 sortides balancejades nivell línia mitjançant connector XLR.
Port d'entrada i de senyal MIDI mitjançant connectors DIN.
Connexió bidireccional i redundant mitjançant protocol digital d'àudio, És
imprescindible que el protocol de comunicació sigui de tipus asíncron, que permeti
transportar diferents tipus de senyal sota la mateixa trama. El model indicatiu d'aquesta
operació està basat en la norma AES50 mitjançant connector XLR Ethernet.
El control del guany dels preamplificadors i les seves funcions es podrà controlar
remotament des de la superfície de control central o bé mitjançant un ordinador extern.
La unitat primària d'entrades i sortides d'àudio haurà d'estar integrada en un xassís de
19” Standard. Una exigència de demanda és que el sistema tingui alimentació redundant (
Redundant Power Supply tipus n+1)
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MVAPM

QUANTITAT

Cunit

DL-16

de

MODEL INDICATIU

Municipal

MIDAS

Casal

MARCA INDICATIVA

del

2A RACK AUDIO D’ESCENARI

millora

AFECTACIÓ

la

PLEC DE CONDICIONS BOX01

per

STAGE BOX

CARACTERÍSTIQUES

viabilitat

DESCRIPCIÓ

de

RECEPCIÓ DE SENYALS DE NIVELL MIC I TRANSDUCCIÓ A NIVELLS DE LINIA,
CONVERSIÓ A/D, CONVERSIÓ A FORMAT DE TRANSPORT MULTICANAL

Estudi

OBJECTIU

Els equipaments de Mescla i Control de la Distribució estan formats per :
i. Superfície de Control i Mescla
i. Superfície de Control i Mescla
El sistema consistirà en unitats modulars que es podran connectar entre si mitjançant
cablejat redundant, amb l'objecte de crear una xarxa d'àudio digital escalable amb capacitat
de barreja i procés integral del senyal d'àudio.
La definició mínima serà d'una superfície de control + 2 Stage Box. El sistema integra
una superfície de control central, composta per múltiples mòduls integrats en un xassís
d'acer.
Aquesta superfície tindrà la capacitat de connectar-se a la resta d'unitats mitjançant
una connexió d'àudio multicanal de forma redundant, amb connexió punt a punt, es cablejarà
mitjançant cable estructurat, amb una capacitat màxima de transport de 156 x 166 canals
d'àudio a 96 kHz/24 bits.
És imprescindible que el direccionament de senyals sigui punt a punt a qualsevol lloc
de la xarxa.
ESCALABLE : El sistema tindrà la capacitat de poder augmentar de forma opcional; el
nombre d'entrades i sortides d'àudio, mitjançant diferents xassis i amb diferents tipus de
targetes format en àudio analògic o digital.
El protocol de comunicació ha de ser de tipus asíncron, que permeti transportar
diferents tipus de senyal sota la mateixa trama. El model indicatiu d'aquesta operació està
basat en la norma AES50.
Una exigència de demanda per la seva superfície de control és que el sistema tingui
alimentació redundant ( Redundant Power Supply tipus n+1)
CONDICIONS MÍNIMES
Entrades Analògiques : Capacitat de mescla i procés simultània fins a 40 canals ( 32
in Mic/Line + 16 Fx plug ins process + 25 mix busses + 2 AES50 permet fins a 96 entrades i
96 sortides ).
Entrada Digital : 2 AES3
32 Sortides analògiques físiques ( 16 remote busos + 8 local busos + 2 Local Stereo
Monitor Outs+ 1 LCR main OUT + talkback )
3 Sortides Digital ( 3 AES 3 ).
Cada canal d'entrada disposarà de control de compressió dinàmica de la senyal, gate,
sidechain i Eq amb quatre bandes paramètriques ( +4 corbes de filtres diferents )
Per altre banda en el funcionament professional també haurà de disposar de
compressió multibanda i eq. dinàmica per donar més potència creativa als tècnics
Cada bus de sortida disposaran de Compressió i Equalització paramètrica. Serà
indispensable també Equalització gràfica amb control d'1/3 d'octava.
PROJECTE BÀSIC D'INSTAL·LACIONS A/V-22

Ajuntament de Cunit
Expedient Ref.: Pendent d’assignació · Data: Abril – Maig del 2018

