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OBJECTE, ANTECEDENTS I CONTEXT DEL PROJECTE

PO FEDER CATALUNYA 2014-2020

d’adequació de la nau baixa a un centre cívic i es va executar les obres a l’any 2006. L’any 2008 es va
enderrocar una caseta unifamiliar aïllada, que estava en situació ruïnosa.

L’any 2015 es realitza l’actuació de restauració de la xemeneia de la fàbrica tèxtil, situada al centre
exterior del conjunt industrial. El 2019 l’Ajuntament va aprovar definitivament el projecte bàsic i

El MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA, és la proposta presentada al Fons FEDER 2014-2020
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda de “Projecte turístic industrial Vapor Aranyó + Centre

de la indústria viva” . Es tracta una intervenció de gran abast que inclou un conjunt d’actuacions
orientades a desenvolupar l’estratègia del municipi en matèria econòmica, cultural i de turisme. El

d’execució de rehabilitació de l’edifici de la Nau Alta del Vapor. El mateix any es va formular el projecte
turístic-industrial en curs (Vapor Aranyó + Centre de la Indústria Viva), i es va iniciar una nova fase d’obres
que posa fre a la degradació accelerada que patia el conjunt fabril, que culmina el procés de rehabilitació
arquitectònica integral iniciat l’any 2001.

projecte té per objectiu activar turísticament el patrimoni local a partir d’una història transformadora
universal, com és l’evolució del treball i l’impacte sobre la societat, posant especial èmfasi en el vessant

Actualment, les actuacions previstes per culminar aquest procés de recuperació integral del conjunt

femení. Alhora, aquest projecte pretén incidir directament sobre el patrimoni cultural, i en especial el

fabril, se centren en la rehabilitació de l’edifici de la nau alta de dues plantes (també anomenada nau

patrimoni arquitectònic, a través de la recuperació i activació del mateix.

gran), l’edifici annex que alberga la quadra energètica i el projecte d’urbanització del pati de la fàbrica,
permeabilitzant-lo al seu entorn immediat i integrant-lo a la trama urbanística del barri. En aquest

El projecte es desenvolupa mitjançant el suport econòmic dels indicats Fons FEDER 2014/2020, Eix 6 i
de la Diputació de Barcelona i encaixa perfectament amb els objectius del seu programa operatiu
enfocat a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament turístic i de millora del patrimoni

context de rehabilitació d’aquest conjunt del patrimoni industrial, se situa el present projecte de
museïtzació. El MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) ha de ser l’eina fonamental per
activar i donar a conèixer el llegat històric local i la cultura del treball.

cultural.
PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
LA REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA TÈXTIL VAPOR ARANYÓ

L’any 1999 l’Ajuntament de Santa Perpètua va adquirir la propietat l’Illa del Vapor, que inclou totes les

Les actuacions que es porten a terme s’emmarquen en el següent context urbanístic:

•

Pla general municipal d’ordenació de Santa Perpètua de Mogoda de 18 de desembre de 1996

edificacions industrials que conformen l’antiga fàbrica tèxtil, del propietari Claudi Aranyó, datada de

(DOGC 2319 de 29/01/1997). - Refós normatiu de 20 d’abril de 2005 (DOGC 4458 de

mitjans de segle XIX i actualment catalogada com BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). Amb aquesta

30/08/2005).

actuació l’Ajuntament va iniciar un camí vers la preservació del conjunt fabril, a la recerca de fórmules
per a la seva rehabilitació i per la dotació d’usos dels diferents espais.

•

Pla Especial de protecció de patrimoni arquitectònic de Santa Perpètua de Mogoda de 18 de
desembre de 1996 (DOGC 2319 de 29/01/1997):

L’any 2001 es va endegar el projecte de restauració i consolidació de les naus que la conformen. La
primera fase d’actuació se centrà en la recuperació de la nau menor (anomenada nau baixa o nau vella),
construïda l’any 1857. Les obres consistien en restaurar l’estructura, els tancaments, noves
instal·lacions però sense determinar un ús concret. A l’any 2005 L’Ajuntament va redactar el projecte
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(Equipament educatiu) i C3 (equipament cultural-associatiu, sanitari-assistencial, educatiu,
esportiu.

Tal com s’ha indicat, també s’intervé a Santiga, a la Capella de la Mare de Déu de l’Heura, però en
aquesta fase només en l’àmbit de la producció audiovisual (veure memòria específica al respecte).

•

Granja Soldevila. Fitxa núm. 24. Les condicions d’ús són les establertes per a l’equipament
Comunitari públic clau C10*

•

Església de Santiga. Fitxa núm. 29 Conjunt de Santiga. Pla especial d’ordenació i protecció del
medi rural de l’Àrea de Santiga aprovat definitivament el 22 de juny de 1999.

OFERTA MUSEÍSTICA RADIAL

Aquest projecte museístic, més enllà de la seva seu central al Vapor Aranyó, ha d’abastar també una
oferta museística radial que complementi el discurs general de l’exposició permanent, ajudi a una millor
difusió del seu missatge i alhora, posi en relleu dos dels conjunts arquitectònics més importants al
municipi de Santa Perpètua de Mogoda: La Granja Soldevila i el conjunt parroquial de l’església de
Santa Maria l’Antiga o Santiga, ambdós amb catalogació BCIL. Cadascun dels edificis patrimonials
esmentats destinarà un espai museïtzat amb un enfocament temàtic diferent amb l’objectiu d’aprofundir
i complementar determinats aspectes del discurs general del Museu. L’estructura de l’oferta museística,
per tant, serà radial i concèntrica i es conformarà de diversos estadis d’oferta patrimonial. Cadascun
dels espais proposats representarà una extensió/subseu del MTIV.

PUNT DE PARTIDA DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC

En el present projecte bàsic i executiu de museografia es parteix del projecte museístic de James Douet
(2019) i de l’inventari de béns històrics municipals i es proposa intervenir museogràficament en els
recintes següents:

•

Vapor Aranyó: planta primera de la Nau Alta, vestíbul amb botiga, caseta de control, quadra
energètica i jardí interior.

•

Granja Soldevila: vestíbul, celler, antesala formatgeria i formatgeria.
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PLANTEJAMENT DEL DISCURS EXPOSITIU

El recorregut per l’exposició estable de la nau alta serà circular, entrant cap a la dreta, tornant a sortir
per la mateixa entrada. El recorregut se segueix de forma natural e intuïtiva.

Vapor Aranyó

La museografia respectar l’estètica general pel que fa a l’arquitectura de l’edifici. Des de l’entrada es
garanteix la visibilitat de la totalitat dels arcs diafragmàtics que apareixen consecutivament al llarg de

El MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) és un equipament museístic destinat a explicar

la nau.

l’impacte i l’evolució del treball i la industrialització posant accent en explicar més detingudament el
trajecte de la dona en el món laboral. La seu central del museu s’ubicarà a la nau alta del complex fabril
i estarà conformada principalment per una exposició permanent, l’espai museïtzat de la quadra
energètica que alberga la caldera i la màquina de vapor, una àrea flexible i versàtil, un vestíbul/zona
d’acollida, diferents espais de serveis i gestió interna i un pati exterior.

El recinte del Vapor de titularitat municipal té una superfície de 5.891,30 m2, delimitat per l’avinguda
Santiga, carrer de Martí i Costa, carrer d’Enric Granados i carrer d’Ignasi Iglesias i en aquest darrer
carrer queda exclosa la superfície de la parcel·la de titularitat privada que té una superfície de 299,68
m2., per completar l’illa que suposa un àmbit total de 6.191,98 m2 de superfície. El Vapor està situat a
la part nord de l’Eixample de Santa Perpètua de Mogoda, confrontant amb el Nucli Antic i amb el barri
de la Creueta. Es tracta d’un recinte que ocupa una illa de l’eixample, a l’interior de la qual hi ha una

En quant al contingut expositiu, el que es pretén amb aquesta exposició és donar llum a la realitat del
treball i fer-ho amb un incís especial en el paper de la dona, i es fa utilitzant la història del municipi de
Santa Perpètua de Mogoda com a teló de fons per a contextualitzar-ho.

L’abast cronològic va des de la prehistòria fins als nostres dies, fent especial èmfasi en l’època en la
que el territori va evolucionar des d'un poble rural dedicat a l’agricultura i ramaderia, fins a un municipi
amb un fort accent industrial i logístic. El concepte del "treball" enllaça el treball laboral remunerat, el
treball familiar domèstic i també amb el temps lliure. La exposició combinarà objectes originals del treball
a Santa Perpètua de Mogoda - eines, màquines, productes - amb les últimes tècniques de reproducció
digital per ajudar els visitants a entendre com i per què es treballava.

sèrie d’edificacions, inicialment destinades a la industria del segle XIX.
El discurs general de l’exposició segueix una línia cronològica centrada en l’impacte del treball i la
Aquest conjunt arquitectònic, construït en la primera fase de la industrialització perpetuenca, és
representatiu del paper capdavanter d’emprenedors catalans en la transferència de les noves
concepcions d’organitzar el treball productiu que van aparèixer a Catalunya al segle XIX. El mateix
disseny de la fàbrica, la seva estructura i la disposició dels espais interns, constitueixen testimonis

industrialització sobre la societat i, en especial, en les dones. Aquest recorregut en el temps és flexible
i permeable i s’intercalen visions que aporten al visitant un coneixement de caràcter vivencial i emotiu.
El guió de continguts s’enfocarà des d’un vessant social, procurant generar empatia i emocions en
l’espectador.

importants del procés històric de la industrialització. La ma d’obra de les fàbriques tèxtils, tractant-se
majoritàriament de dones, confereix al Vapor un ambient amb fortes connotacions femenines. El Vapor

En quant als mitjans expositius, la museografia proposada contempla sistemes de presentació i

és conegut al municipi per diversos conflictes socials, notablement la vaga de les treballadores de l’any

d’interpretació diversos. Es complementa la presència de suports gràfics i recursos audiovisuals amb

1914.

l’arquitectura de l’edifici i amb l’exhibició d’objectes originals de la col·lecció del fons patrimonial i noves
adquisicions. En el material exposat, pel que fa als artefactes i objectes, cal destacar la preponderància

A l’hora d’abordar el plantejament museogràfic del Vapor Aranyó es té present que l’edifici, en sí mateix,
es considera també un objecte d’exposició i n’enriqueix el seu contingut. Tan el disseny com el discurs

dels ‘fabricats a Santa Perpètua’. Això permet connectar estris i àmfores antigues amb eines de camp
medievals, maquinària del s. XIX i ginys contemporanis.

expositiu s’adapten a l’arquitectura de la Nau Alta i als espais disponibles que s’especifiquen als plànols
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Espai museïtzat de la Granja Soldevila

Aquest espai pretén explicar, a través d’un exemple com és la Granja Soldevila, la transformació del
model productiu amb el pas d’una societat eminentment agrícola, que perdurà fins a finals del segle XIX,
cap a un nou model de producció industrialitzada. Aquesta transformació es fa patent en la compra per

Les extensions del MTIV desenvoluparan d’una manera més exhaustiva àmbits i períodes laborals
concrets, mantenint el focus en l’evolució de la trajectòria femenina. La Granja Soldevila constituirà la
principal extensió del MTIV.

part de la família Soldevila de l’antic mas rural que serà reconvertit en un indústria làctica innovadora de
primera línia. La museïtzació explica, també, com era el sistema de vida d’una colònia agrícola com la
Granja Soldevila i com funcionava una indústria agroalimentària de principis de segle XX, una indústria
puntera que s’emmirallava en experiències de l’estranger i que expandia el seu negoci a través d’una

La propietat que ara coneixem com a la Granja Soldevila té el seu origen a les darreries del segle XI.
Aquesta masia ha tingut diferents noms en funció dels propietaris que hi han passat al llarg dels segles.
No serà fins l’any 1874 quan, sota el nom de Mas Granollachs, el Sr. Pere Soldevila, empresari tèxtil de

xarxa de distribució a Barcelona i l’obertura de noves instal·lacions en d’altres indrets de Catalunya. Pel
què fa al context històric, el discurs museològic, se centra en l’època modernista destacant com a temes
rellevants l’arquitectura i l’alimentació.

Barcelona adquireix la casa i les seves 40 hectàrees de terreny. A l’antic mas de pagès, se li dona el
nom de la Granja Soldevila que es convertirà en una residència d’estil modernista i en una indústria
agroalimentària moderna dedicada a la preparació i distribució de productes làctics. La indústria
destacarà per incorporar innovacions tecnològiques punteres, importades d’Europa i per les importants
aportacions realitzades al sector lleter.

L’exposició es desenvolupa en tres àmbits diferents. Seguint les línies generals establertes a l’Estudi
Museològic bàsic Museu del Treball i la Indústria Viva (2016). i la Proposta Museològica del 2019, es
proposa en primer terme una interpretació audiovisual complementada amb mobiliari de casa i altres
objectes procedents de la col·lecció del fons de patrimoni municipal. La línia argumental explica
l’arribada de la Revolució Industrial i la seva incidència en la cuina catalana. Per exemple, a través de

Actualment, la Granja Soldevila és un edifici de caràcter públic que acull els serveis pertanyents a l’Àrea
de Ciutadania i Serveis a les Persones, part de l’Escola de les Arts (EMA) i l’Escola d’Adults. És un edifici
funcional que aplega diferents usos i que presenta una distribució de l’espai pensada per acollir aules
d’alumnat i despatxos d’us intern. Aquest equipament roman obert únicament els dies laborables i
genera un flux de gent elevat i regular. En l’actualitat, la Granja Soldevila no és un edifici visitable des

nous productes industrials com les llets condensades i els iogurts. Per a fer-ho, es pot utilitzar com a
recurs persones que havien treballat a la Granja, a través de les quals es presentaria el treball i la vida a
la Granja. Exemple de persones que podrien desenvolupar aquest rol: l’emprenedor i fundador de la
Granja, Pere Soldevila, i la seva dona, i a continuació el fill Pere i treballadores i treballadors en els
diferents processos.

del punt de vista museístic, ja que no està preparada per aquest fi. La museïtzació de la Granja
correspondria, per tant, a uns espais molt concrets i específicament habilitats per aquest fi, amb un
horari prèviament establert.

El segon àmbit fa incidència en els productes lleters de la Granja Soldevila i s’exposen diferents
productes procedents de la Granja Soldevila, com ampolles de vidre, paquets i contenidors de les
marques de l’empresa, contextualitzats amb altres aliments envasats de l'època com les sopes

La visita al MTIV la Granja contemplada en aquest projecte se centra a la planta subsol i està pensada

deshidratades, extractes de carn, etc.

per ser realitzada de manera autònoma en l’horari d’obertura que s’estableixi. Tot i l’autonomia de la
proposta, aquesta serà orquestrada pel personal del museu qui engegarà els recursos museogràfics
proposats, preparació de sala, il·luminació, etc. El primer espai que es trobarà serà un punt d’acollida
per als visitants (distribuïdor). En aquest espai s’explicarà breument el contingut de la visita i el recorregut

El tercer àmbit l’objecte de museïtzació serà la pròpia sala, l’antiga formatgera, estreta i de difícil
d’accés. En aquesta, els visitants se’ls ofereix una “experiència sensorial” basada en la recreació de
l’olor d’un espai destinat a la producció de formatges i iogurts.

a realitzar. Rebuda la informació, el visitant iniciarà lliurement el circuit proposat, que es desenvoluparà
en el següent ordre: antic celler, avantsala formatgeria i formatgeria.
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA

Tots el mobiliari, suports, etc son de línies senzilles que no fan la competència al contingut ni als
objectes a mostrar. Els materials en general son de DM ignífug lacat en els colors corporatius segons
el manuals de marca del MTIV i algun altre que els complementa.

Tal i com hem explicat ja ens els apartats anteriors, el MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA,
és la proposta presentada al Fons FEDER 2014-2020 de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
de “Projecte turístic industrialVapor Aranyó + Centre de la indústria viva” . En el present projecte
es proposa l'actuació en dos dels espais que integren aquesta proposta global, la Nau del Vapor i la
Granja Soldevila.
La proposta del disseny museogràfic general vol donar coherència i uniformitat a les intervencions en
els dos espais, seguint els mateixos criteris de disseny dels suports gràfics, mobiliari, la mateixa
gamma cromàtica, integrant les mateixes solucions per tal de que el fil conductor de la museografia
continuï també en el disseny dels espais i els seus elements.
El disseny museogràfic pretén respectar l'espai i l'arquitectura on es situa, especialment la Nou Alta
del Vapor Aranyó. Aquest espai té una arquitectura característica, amb un seguit d'arcs i una
estructura de coberta de fusta recuperada. Qualsevol intervenció proposada deixa la visual del seguit
de voltes lliure al visitant, podent apreciar en tot moment el conjunt de l'espai.
Els elements que formen part de la proposta estan tots pensats, en totes les seves mides i

Planta Baixa del Vapor Aranyó
La zona d'intervenció de Planta Baixa consta d'un total d'uns 215 m2 aproximadament.
En aquest punt s'inicia el recorregut del visitant. Es proposen diferents mobles i rètols que ens ajuden
a començar la visita.
En el moment que el visitant entra per la porta de l'edifici es troba al fons una gran imatge que li
recorda que està en una antiga nau tèxtil, plena de màquines i de dones treballant. Aquest imatge que
es proposa és del Vapor Aranyó de Barcelona, però l'espai s'assimila molt i és molt difícil d'identificar
si no se'n sap la procedència. Aquest gran imatge és una impressió fixada sobre un trasdossat de
cartró-guix en tota la dimensió del parament indicat.
Just en el primer espai que es troba el visitant hi ha una imatge d'una dona treballant fixada sobre un
suport SG.07 de DM penjat en la paret, que comparteix el directori general de l'equipament.
També s'incorpora en aquest espai un antic Teler de Llisos recuperat propietat de l'Ajuntament.

característiques, especialment per cadascun dels espais i objectes que ha de contenir i/o suportar. En

Al fons, sota la gran imatge de la sala de màquines tèxtils, es situa la Recepció. El mobiliari de

una línea contemporània, simple i funcional responen a les necessitats que proposa el guió

recepció està dissenyat per tal que doni resposta a les necessitats del Museu, amb espai pels

Museogràfic.

treballadors, espai d'emmagatzematge, espai per ensenyar el marxandatge de la ciutat i el vinculat al
MTIV. El disseny ha estat pensat des del punt de vista de la funcionalitat i accessibilitat.

VAPOR ARANYÓ
Dins l'edifici del Vapor Aranyó la nostra intervenció s'efectua després d'una rehabilitació integral de
tota la Nau, tant constructiva com d'instal·lacions en les dues plantes.
La nostra intervenció és Museogràfica i solament en Planta Primera intervé en les instal·lacions
d'Il·luminació específiques de la proposta museogràfica.

També hi haurà una sèrie de taquilles amb clau per a que els visitants puguin deixar les seves
pertinences.
El suport gràfic SG.08, de metacrilat amb les lletres del logo del MTIV en acer inox, es proposa penjat
sobre la gran arcada que dóna pas a les escales d'accés a la planta primera.
D'aquest manera es guia a visitant a la zona expositiva amb un gran, però lleuger, rètol.

S'endreça la proposta en diferents àmbit que ja venen descrits i separats en el Guió Museogràfic, on
s'identifiquen tots els objectes que contindran cadascun d'ells.

Planta Primera del Vapor Aranyó

Els suports físics, suports gràfics, bancades, vitrines, etc, es referències segons aquests àmbits i les

La zona d'intervenció de la Planta Primera consta d'un total d'uns 530m2 aproximadament.

crugies, també numerades en la documentació gràfica.

Quan el visitant arriba a la planta primera es trobarà en un vestíbul previ de l'espai expositiu. En aquest
vestíbul es proposa instal·lar una intervenció artística similar a la que es descriu a continuació, que fa
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referència a la matèria prima de l'antic ús de la fàbrica tèxtil, els fils i s'incorpora el color en els
mateixos fent un joc amb la llum natural molt atractiu visualment pel observador.

Instal·lacions artístiques tipus de l'artista © Gabriel Dawe
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En aquest vestíbul també hi haurà el control d'accés per als visitants que es gestionarà per un
"Passadís Motoritzat" segons especificacions tècniques adjuntes o similar. Aquest aparell ajudarà a la
gestió i seguretat del museu pel control d'usuaris, tant per l'entrada com per la sortida. S'exposen dos
tipus possibles:
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Un moble fet a mida a mena de taulell-armari donarà suport a la persona que estigui en aquest punt de

Sempre es repeteix en cada àmbit en el pany de paret entre arcs que es veu frontal en el sentit de la

treball. El logo del Museu acompanyarà el disseny del moble en la part frontal per tal de situar de nou

circulació del visitant

al visitant.
Dins de l'espai expositiu la proposta pel disseny museogràfic segueix la línia general de línies simples,
contemporànies i funcionals donant servei als objectes i argument museogràfic.
S'han dissenyat diferents suports gràfics que segueixen la mateixa línea de disseny variant respecte la
seva posició dins de cada àmbit i crugia.
El criteri general és un suport fabricat en DM ignífug de 19mm lacat amb la paleta de colors indicada
en els criteris de gràfica. Sempre sobre un sòcol de 10 que suporta una estructura en forma de "U"
que serà el suport gràfic de textos i imatges amb uns llistons d'un color més clar que donen principi i
final al panell ajudant a la interpretació dels continguts.
En els àmbit sempre es repeteix el panell SG.01 com a suport gràfic informatiu de l'àmbit i de la crujia
on es troba el visitant.
Exemples:

Suport Gràfic 02 - SG02
Aquest suport gràfic é el que conté els textos explicatius junt amb les imatges dins de cada àmbit. Pot
variar de mides i formes (curvat) adaptant-se a les necessitats del Guió Museogràfic i els seus
continguts i a la configuració i alçada de l'espai de cada àmbit.

Suport Gràfic 01 - SG01
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També vitrines amb diferents mides es proposen en diferents espais com a contenidors de peces que
han de protegir-se.
Aquestes vitrines han estat dissenyades sota els criteris d'accessibilitat en quant a alçada, mides i
disposició de la base. Son vitrines amb potes metàl·liques amb una campana de vidre antireflexant
(molt important). Tindrà un costat del vidre lateral accessible, amb un mecanisme de portes
corredisses amb guies, amb clau, per poder accesir a les peces exposades.
Hi ha dos models d'aquestes vitrines de dues mides segons necessitats.
Un altre element que tindrem son les Bancades. Unes d'altes (70 cm) i d'altres de baixes (25cm).
Fabricades totes amb Dm de 19mm lacat en diversos colors segons disseny adjunt. En aquestes
bancades es disposen objecte i elements a museïtzar a sobre.
Tots els elements tindran els seus rètols descriptius corresponents que es col·locaran a 30 ó 45º
partint del pla horitzontal. Si el pla és molt baix (bancada de 25 cm) es pot col·locar horitzontal.
Trobarem també dues escenografies, en l'àmbit 03 en la crujia05 i 07.
Aquestes escenografies imiten l'espai d'una cuina d'una família productiva, treballadora del camp o es
fan els estris a mà ells mateixos, i l'altra la d'una família consumidora, treballadora en la ciutat en
l'ambient fabril consumidora d'estris i mobiliari fet en sèrie.
La proposta museogràfica és reproduir cadascun dels ambients incorporant objectes reals del fons
municipal i fer-los protagonistes incorporant el color en la resta d'escenografia. Semblant a aquests
exemples on l'objecte a destacar es queda sense el fons de color.
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En la sala s'incorporen espais d'audiovisual, descrites en l'apartat corresponen on l'audiovisual esdevé

En tot el recorregut de l'exposició acompanya al visitant en la zona central tot un altre àmbit on es

la protagonista, uns simples seients i uns panells explicatius tipis SG02 s'incorporen en l'espai.

desenvolupa com es tracta el tema de l'oci dins de l'evolució del treball. Aquests continguts els
suporten una sèrie de mobiliari, suports gràfics, caixa de llum , etc que es disposa al llarg d'una

Un altre dels espais "estrella" seia l'àmbit A7.C13 on s'exposen les antigues tines recuperades d'aquet
mateix espai.
Es proposa instal·lar-les sobre una tarima formada per una estructura metàl·lica i uns taulells de DM
que ajuden a repartir el pes de les mateixes en el forjat de manera més uniforme i evitant un pes
puntual. AQUEST PUNT ÉS MOLT IMPORTANT PER TAL DE RESPECTAR EL COMPORTAMENT
ESTRUCTURAL GENERAL DE L'EDIFICI. S'ha d'executar de manera impecable per tal de garantir el

plataforma longitudinal que recorre l'espai.
Aquest element el forma una plataforma amb un element metàl·lic tipus Dibond en acer acabat mirall.
La idea és que el visitant senti i vegi reflectit en la xapa metàl·lica tot el dibuix de l'entramat de bigues
i arcs que formen la coberta. Incorpora així una altra percepció de l'espai pel visitant. Aquest "gran
moble" conté:
- suport gràfic en l'inici que explicarà la temàtica d'aquest àmbit, l'àmbit 10

seu bon funcionament.

- bancada alta que conté elements escultòrics de la prehistòria

Es proposa incorporar un motor per simular la mecànica de les mateixes en el moment que funcionava

- caixa de llum que ensenya part d'una obra pictòrica on s'ensenyen com s'utilitzaven joguines de

la fàbrica tèxtil.

l'època medieval
- un banc de descans pel visitant

Finalment queda la sala de projecció 360º, o sala immersiva. Es proposa dins l'àmbit 9 crugia 18. És
una sala tancada amb dues portes, una d'entrada i l'altra de sortida.
L'audiovisual recrea el supòsit del treball en el futur, un joc de llum futurista ens introduirà al contingut
de l'audiovisual. Els materials de projecció en la paret seran d'acabat pintat blanc mate per garantir-ne
el bon funcionament, el terra es proposa un material negre mirall, una fòrmica polida, negra, que ajudi
a perdre el concepte de "terra" com a pla horitzontal.

- una sèrie de joguines infantils de fusta del s XIX
Girant ja en la crugia 9:
- imatges sobre suport gràfic vertical sobre l'oci popular
- una bancada amb elements d'oci de principis del s XX com són una bicicleta i una ràdio
(entreteniment de masses i informació)
- un banc de descans pel visitant
- una zona de joc digital, amb dues bancades amb consoles de joc digital. Zona de descans amb pufs,
etc...

Aquest moble central ajuda a definir la circulació i té un seriat d'enllistonat vertical que va definint i
tancant cadascun dels elements dins l'àmbit essent un element continu dins l'espai.

La circulació es tanca de nou en el vestíbul per on s'ha iniciat el recorregut.
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Zones exteriors del Vapor Aranyó
Les zones exteriors a museïtzats serien:
- La sala de La Caldera: aquest espai gaudirà en una altra fase amb un audiovisual. Es respecta
totalment l'adequació arquitectònica existent, només es proposen uns vinils que ajudaran a enfosquir
l'espai per poder fer el mapping proposat. S'incorpora en la part exterior una senyalística explicativa
de l’espai, amb codi QR vinculat a un web específica amb més informació.
- La Xemeneia: s'incorpora una senyalística. És una senyalística explicativa del espai, amb codi QR
vinculat a un web específica amb més informació.
- Caseta del Vigilant: es museïtza l'interior de la mateixa d'una manera molt senzilla, un llum penjant al
sostre amb una bombeta "vintage", una cadira i una taula antigues. A sobre de la taula hi ha un llibre
obert on es pot veure el registre d'entrades de carbó a la fàbrica.

LA GRANJA SOLDEVILA
L'espai de la Granja es proposa dins dels espais del circuit del MTIV de Santa Perpètua. Per tal de
donar aquesta imatge unitària de disseny i d'estil es proposen els mateixos suports gràfics que s'han
fet utilitzat en El Vapor. També les bancades i les vitrines són les mateixes.
Es respecta totalment una altra vegada l'entorn arquitectònic i les seves instal·lacions posant-les en
valor amb la proposta museogràfica.
L'espai de la formatgeria és el que podríem dir que més canvia és aquest. Es proposen unes
prestatgeries amb rèpliques de formatges, formant una escenografia del que era aquest espai
implementat amb un sistema olfactiu simulant l'olor dels làctics i formatges d'un espai com aquest.
En l'espai del Celler s'incorporaran mobles i alguns elements originaris de la casa, tal i com s'indica en
el Guió Museogràfic.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

MEMÒRIA

PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ PER AL "MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA" DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

MEMÒRIA D'INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

Les úniques instal·lacions que es modifiquen en aquest projecte són les d'il·luminació del Vapor
Aranyó.
Es proposa un sistema que faciliti la instal·lació i/o modificació dels punts de llum d'una manera fàcil i
efectiva. Aquest sistema està format per uns rails electrificats que suporten una sèrie de focus amb
diferents òptiques i característiques que ajuden a explicar cadascun dels àmbits i objectes.
S'adjunta la documentació del projecte per l'il3luminació de la zona de Recepció de Planta Baixa i la
zona Expositiva i vestíbuls de Planta Primera de la Nau del Vapor.
En la documentació gràfica del projecte es pot veure amb més detall la proposta dels projectors per
cadascun dels àmbits i crugies.
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La gramática de la luz - Richard Kelly
Diseño de iluminación cualitativo
ERCO ha destinado una gran cantidad
de tiempo, en colaboración con clientes, diseñadores y personal propio, para
establecer los factores clave para desarrollar un proyecto cualitativo. La idea
principal del proceso es el Control Visual Eficiente. Las 5 claves del EVC son:

Iluminación Ambiental - Luz para ver
Hace referencia a una iluminación general mediante
downlights o iluminación vertical, proporcionando a los
usuarios y observadores una posibilidad de orientación
y una sensación de seguridad.

• Iluminación vertical
• Diseño de iluminación cualitativo
• Luminotecnia efectiva

• Lámparas eficientes
• Control de luz inteligente

Iluminación Focal - Luz para ver
Se refiere a la iluminación de acento utilizada para enfatizar objetos, áreas y zonas específicas y para crear
jerarquías de percepción. Se considera un punto clave
para la iluminación escenográfica en arquitectura.

Juego de Brillos - Luz para contemplar
Se trata de la iluminación decorativa, la luz que atrae
la atención y genera contenido estético en sí misma:
efectos de luz como cambios dinámicos de color o proyecciones con Gobo, pero también luminarias decorativas o objetos luminosos.

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Iluminación diferenciada para esculturas y cuadros
Aproximación al concepto de iluminación
La iluminación vertical uniforme
enfatiza la amplitud del espacio.

Tipo iluminación:
Luz para ver (Ambiental)
La luz dirigida procedente de
fuentes de luz puntuales es determinante para el efecto plástico.

Tipo iluminación:

Luz para mirar (Focal)
Las obras de arte situadas en la
pared posterior se iluminan individualmente mediante proyectores o bañadores

Tipo iluminación:
Luz para mirar (Focal)

La iluminación como concepto global
La luz ofrece, en las exposiciones, la posibilidad de escenificar de manera contrastada
las obras de arte o de presentarlas con sobriedad. La luz dirigida de proyectores y bañadores es ideal para un buen modelado de esculturas. La individualidad de las obras
de arte se acentúa mediante conos de luz individuales. En cambio, el bañado de paredes uniforme tiene un efecto integrador y enfatiza la coherencia de una exposición.

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Descubrir: Luz flexible para diferentes formas de presentación
Aproximación al concepto de iluminación
Agrupar contenidos mediante el
bañado preciso de paredes, sin
iluminar paredes limítrofes.

Tipo iluminación:
Luz para ver (Ambiental)
Iluminación individualizada de
temas mediante acentos, dentro
de una infraestructura flexible
para exposiciones temporales.

Tipo iluminación:

Luz para mirar (Focal)

Creación de una infraestructura flexible mediante raíles electrificados
La combinación de diversos medios, las exposiciones temporales, así como la utilización del museo para eventos, exigen una infraestructura de iluminación multifuncional. En este contexto, los raíles electrificados ofrecen una infraestructura flexible para
luminarias con diversas lentes sustituibles y diversos métodos de control.

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Preservar: Luz para requisitos de conservación exigentes
Aproximación al concepto de iluminación
Preservar objetos expuestos mediante luz atenuada a fin de
proteger objetos expuestos sensibles a la luz.
Tipo iluminación:
Luz para mirar (Focal)
Realzar con nitidez y contraste
cuadros en un entorno oscuro,
utilizando proyectores con haces de luz delimitados.
Tipo iluminación:

Luz para mirar (Focal)

Dirigir la atención hacia el arte mediante un fondo oscuro
La presentación de obras de arte al gran público, protegiendo al mismo tiempo los
objetos expuestos sensibles a la luz, plantea grandes retos a los proyectistas. Los LEDs
de alta calidad posibilitan una iluminación sin componentes espectrales dañinos en
las gamas ultravioleta e infrarroja.
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Aplicación EVC en proyectos ERCO
Luz para ver - Iluminación general

Exposición de tejidos antiguos en el Colegio de Infantes, Toledo

Galería Paula Cooper, Nueva York

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Aplicación EVC en proyectos ERCO
Luz para mirar - Iluminación focal

Museo Nanjing, Nanjing

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Aplicación EVC en proyectos ERCO
Luz para mirar - Iluminación focal

Galería Kronach

Musée de la Romanité

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Aplicación EVC en proyectos ERCO
Luz para mirar - Iluminación focal

Polygon Gallery

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Aplicación EVC en proyectos ERCO
Luz para mirar - Iluminación focal

Museo Gugging, Maria Gugging

Museo de Historia de Hamburgo

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Aplicación EVC en proyectos ERCO
Luz para contemplar - Juego de brillos
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1

Edificación 1 · Planta (nivel) 1

Lista de locales (Evaluación energética)

Lista de locales (Evaluación energética)
Local 1
Ptotal

ALocal

Potencia específica de conexión

Ēperpendicular (Plano útil)

634.0 W

179.21 m²

3.54 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Local)
5.00 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Plano útil)

212 lx

Uni.

Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

P

ΦLuminaria

11

ERCO

13825000

Hi-trac Luminaria 1×LED 12W warm white

14.0 W

1175 lm

2

ERCO

A0008346

Eclipse Bañador 1×LED 14.1W warm white

16.0 W

1049 lm

2

ERCO

A0008348

Eclipse Bañador de pared con lente 1×LED 14.1W warm white

16.0 W

1033 lm

23

ERCO

A0008349

Eclipse Bañador 1×LED 14.1W warm white

16.0 W

1003 lm

3

ERCO

A0008353

Eclipse Proyector 1×LED 14.1W warm white

16.0 W

1045 lm

Local 2

3

Ptotal

ALocal

Potencia específica de conexión

Ēperpendicular (Plano útil)

240.0 W

65.16 m²

3.68 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Local)
5.08 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Plano útil)

194 lx

Uni.

Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

P

ΦLuminaria

16

ERCO

15.0 W

787 lm

A0017944

Eclipse Bañador 1×LED 12.4W warm white

4

7700435082

7700435082

Edificación 1 · Planta (nivel) 1

Imágenes

Lista de locales (Evaluación energética)
Local 3
Ptotal

ALocal

Potencia específica de conexión

Ēperpendicular (Plano útil)

2490.0 W

430.43 m²

5.78 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Local)

292 lx

Uni.

Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

P

ΦLuminaria

1

ERCO

A0017940

Eclipse Bañador 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

872 lm

5

ERCO

A0017941

Eclipse Bañador 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

764 lm

34

ERCO

A0017942

Eclipse Bañador 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

901 lm

19

ERCO

A0017943

Eclipse Bañador de pared con lente 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

843 lm

20

ERCO

A0017944

Eclipse Bañador 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

787 lm

25

ERCO

A0017946

Eclipse Proyector 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

833 lm

39

ERCO

A0017948

Eclipse Proyector 1×LED 12.4W warm white

15.0 W

865 lm

23

LED Linear
GmbH

W830

VarioLED Flex HYDRA LD15 W830 1000

15.0 W

1942 lm

Local 4
Ptotal

ALocal

Potencia específica de conexión

Ēperpendicular (Plano útil)

135.0 W

31.07 m²

4.34 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Local)
6.50 W/m² = 2.82 W/m²/100 lx (Plano útil)

230 lx

Uni.

Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

P

ΦLuminaria

9

ERCO

15.0 W

787 lm

A0017944

Eclipse Bañador 1×LED 12.4W warm white

5

6

7700435082

7700435082

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1

Imágenes

Plano útil (Local 1)

7

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Plano útil (Local 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

212 lx

33.9 lx

734 lx

0.16

0.046

Índice
S2

8

7700435082

7700435082

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 2

Imágenes

Plano útil (Local 2)

9

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Plano útil (Local 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

194 lx

21.0 lx

341 lx

0.11

0.062

Índice
S4

10

7700435082

7700435082

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 3

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 4

Plano útil (Local 3)

Plano útil (Local 4)

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Plano útil (Local 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

292 lx

1.69 lx

4035 lx

0.006

0.000

Índice
S6

11

Propiedades

Ē

Emín

Emáx

g1

g2

Plano útil (Local 4)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

230 lx

72.2 lx

312 lx

0.31

0.23

Índice
S8

12

7700434971 Museu del treball i la Industria Viva
Especificaciones Técnicas

E

Eclipse Bañador
con adaptador Intrack

Eclipse Bañador
con adaptador Intrack

165

197

301

165

301

ø60

ø60
74

74

LED

LED

CWi

A0017940 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
lente Spherolit oval wide ﬂood

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro,
girable 360°. Lente antirreﬂectante
Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,56kg

873lm
15,8W
55lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

CWi

60°

A0017941 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
Lente Darklight extra wide ﬂood

60°

C0-C180
C90 -C270
30°

30°
750 cd

h(m)
1
2
3
4
5

197

E

E(lx)
664
166
74
41
27

D(m)
C0
84°
1.80
3.60
5.40
7.20
9.00

C90
55°
1.04
2.08
3.12
4.16
5.21

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017940
1/5

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro.
Lente Darklight de polímero óptico.
Peso 0,56kg

765lm
15,8W
48lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

60°

30°

30°
500 cd

h(m)

E(lx)

1
2
3
4
5

489
122
54
31
20

D(m)
80°
1.68
3.36
5.03
6.71
8.39

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017941
1/5

E

Eclipse Bañador
con adaptador Intrack

Eclipse Bañador de pared con lente
con adaptador Intrack

165

197

301

165

301

ø60

ø60
74

74

LED

LED

CWi

A0017942 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
Lente Spherolit oval ﬂood

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro,
girable 360°. Lente antirreﬂectante
Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,56kg

901lm
15,8W
57lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

CWi

60°

A0017943 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
Lente Spherolit wallwash

60°

C0-C180
C90 -C270
30°

30°
2500 cd

h(m)
1
2
3
4
5

197

E

E(lx)
2175
544
242
136
87

D(m)
C0
63°
1.23
2.45
3.68
4.90
6.13

C90
19°
0.33
0.67
1.00
1.34
1.67

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017942
1/5

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro,
girable 360°. Lente antirreﬂectante
Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,56kg

844lm
15,8W
53lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017943
1/5

E

Eclipse Bañador
con adaptador Intrack

Eclipse Proyector
con adaptador Intrack

165

197

301

165

301

ø60

ø60
74

74

LED

LED

CWi

A0017944 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
Lente Darklight wide ﬂood

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.
Peso 0,56kg

788lm
15,8W
50lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

CWi

A0017946 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
Lente Darklight ﬂood

60°

30°

30°
1250 cd

h(m)
1
2
3
4
5

197

E

E(lx)
1106
276
123
69
44

D(m)
52°
0.98
1.95
2.93
3.90
4.88

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017944
1/5

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.
Peso 0,56kg

834lm
15,8W
53lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

60°

30°

30°
3000 cd

h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
2654
664
295
166
106

D(m)
32°
0.57
1.15
1.72
2.29
2.87

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017946
1/5

E

E

Eclipse Proyector
con adaptador Intrack

Eclipse Proyector
Accesorios
AC003002
Add-on control unit On-board Dim
Material sintético, negro. Sustituible sin
herramientas.
Dimer para regular la luminosidad.

AC002003
Lens unit extra wide ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico.

AC003001
Add-on control unit Casambi Bluetooth
Material sintético, negro. Sustituible sin
herramientas.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».

AC002058
Lens unit oval ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC003004
Add-on control unit Zigbee
Material sintético, negro. Sustituible sin
herramientas.
Control mediante un concentrador
adecuado para Zigbee 3.0.

AC002007
Lens unit oval wide ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC002006
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 50°.

AC002005
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC002004
Lens unit ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.

AC002122
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreﬂectante de
polímero óptico, ajustable sin escalonamiento.

AC002002
Lens unit wide ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.

AC002123
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreﬂectante de
polímero óptico, ajustable sin escalonamiento.

197

165

301

ø60
74

LED

CWi

A0017948 Negro
LED 12,4W 1208lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño S
Lente Darklight spot

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, negro.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, negro.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 50°.
Peso 0,56kg

866lm
15,8W
55lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

60°

30°

30°
7500 cd

h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
7013
1753
779
438
281

D(m)
18°
0.32
0.63
0.95
1.27
1.58

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0017948
1/5

Eclipse Proyector
A0017948

3/5

E

E

Eclipse Proyector
Accesorios

Eclipse Proyector
Accesorios

AC002124
Lens unit framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Regulador de contornos: acero inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.

AC006003
Filtro Warm Plus
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC001010
Snoot
Material sintético, negro.

AC006002
Lente de enfoque suave
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006006
Filtro Skintone
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC004001
Rejilla de panal
Material sintético, negro.

AC006025
Lente de escultura
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006013
Filtro Fish
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC005002
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.

AC006009
Filtro Cold
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006010
Filtro Marbled Meat
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC005004
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.

AC006007
Filtro Cold Plus
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006008
Filtro Bread and Pastry
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006005
Filtro Warm
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006004
Filtro Blue Light
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

Eclipse Proyector
A0017948
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Eclipse Proyector
A0017948
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E

E

Eclipse Bañador

Eclipse Bañador

con adaptador Intrack

Datos de planiﬁcación

249

215

301

ø92

LED

CWi

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco,
girable 360°. Lente antirreﬂectante
Spherolit de polímero óptico.
Peso 1,21kg

1049lm
17,3W
61lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

1
P
0.96
0.99

C
0.94
0.97

N
0.90
0.95

D
0.86
0.92

2
P
0.93
0.98

C
0.91
0.97

N
0.86
0.95

Horas en servicio (h)
LLMF
LSF

1000
1.00
1

5000
0.99
1

10000
0.98
1

20000
0.96
1

30000
0.94
1

40000
0.92
1

50000
0.90
1

MF
MF
LMF
RSMF
LLMF
LSF
P
C
N
D

107

A0009161 Blanco (RAL9002)
LED 14,1W 1508lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit oval ﬂood

Limpieza (a)
Clasiﬁcación
LMF
RSMF

LMFxRSMFxLLMFxLSF
Factor de mantenimiento
Factor de mantenimiento de la luminaria
Factor de mantenimiento del espacio
Factor de mantenimiento del ﬂujo luminoso de la lámpara
Factor de supervivencia de la lámpara
local muy limpio
local limpio
local con ensuciamiento normal
local sucio

D
0.81
0.92

3
P
0.92
0.98

C
0.90
0.97

N
0.84
0.95

D
0.79
0.92

Maintenance Factor
Luminaire Maintenance Factor
Room Surface Maintenance Factor
Lamp Lumens Maintenance Factor
Lamp Survival Factor
Room pure
Room clean
Room normal
Room dirty

Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598
Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos
específicos y verificaciones
IEC 62031
Módulos LED para iluminación general – Requisitos de
seguridad
IEC 62471
Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de
lámparas
EN13032-4
Luz e iluminación – medición y presentación de datos
fotométricos
CIE 13
Métodos para la medición y la indicación de las características de reproducción cromática y las fuentes de luz

60°

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

C0-C180
C90 -C270
30°

30°
2500 cd

h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
2428
607
270
152
97

D(m)
C0
17°
0.30
0.60
0.90
1.20
1.49

C90
66°
1.30
2.60
3.90
5.20
6.49

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0009161
1/6

Eclipse Bañador
A0009161

2/6

E

E

Eclipse Bañador

Eclipse Bañador

con adaptador Intrack

Datos de planiﬁcación

249

215

301

ø92

LED

CWi

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.
Peso 1,21kg

1003lm
17,3W
58lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

1
P
0.96
0.99

C
0.94
0.97

N
0.90
0.95

D
0.86
0.92

2
P
0.93
0.98

C
0.91
0.97

N
0.86
0.95

Horas en servicio (h)
LLMF
LSF

1000
1.00
1

5000
0.99
1

10000
0.98
1

20000
0.96
1

30000
0.94
1

40000
0.92
1

50000
0.90
1

MF
MF
LMF
RSMF
LLMF
LSF
P
C
N
D

107

A0009163 Blanco (RAL9002)
LED 14,1W 1508lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Darklight wide ﬂood

Limpieza (a)
Clasiﬁcación
LMF
RSMF

LMFxRSMFxLLMFxLSF
Factor de mantenimiento
Factor de mantenimiento de la luminaria
Factor de mantenimiento del espacio
Factor de mantenimiento del ﬂujo luminoso de la lámpara
Factor de supervivencia de la lámpara
local muy limpio
local limpio
local con ensuciamiento normal
local sucio

D
0.81
0.92

3
P
0.92
0.98

C
0.90
0.97

N
0.84
0.95

D
0.79
0.92

Maintenance Factor
Luminaire Maintenance Factor
Room Surface Maintenance Factor
Lamp Lumens Maintenance Factor
Lamp Survival Factor
Room pure
Room clean
Room normal
Room dirty

Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598
Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos
específicos y verificaciones
IEC 62031
Módulos LED para iluminación general – Requisitos de
seguridad
IEC 62471
Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de
lámparas
EN13032-4
Luz e iluminación – medición y presentación de datos
fotométricos
CIE 13
Métodos para la medición y la indicación de las características de reproducción cromática y las fuentes de luz

60°

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

30°

30°
1500 cd

h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
1434
358
159
90
57

D(m)
49°
0.91
1.82
2.73
3.65
4.56

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0009163
1/6

Eclipse Bañador
A0009163

2/6

E

E

Eclipse Proyector

Eclipse Proyector

con adaptador Intrack

Datos de planiﬁcación

249

215

301

ø92

LED

CWi

Datos técnicos
Flujo luminoso
Potencia instalada
Eﬁciencia luminaria
Tolerancia cromática
Índice de reproducción cromática
Mantenimiento del ﬂujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)
Índice de fallo los LEDs
Margen de regulación
Método de regulación
LMF
Clase de eﬁciencia energética
Potencia en Standby por equipo auxiliar
Luminarias por cada fusible automático
B16

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2021

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, recubrimiento en polvo; girable 270° en
el brazo. Cubierta superior material
sintético.
Brazo: fundición de aluminio/material
sintético, lacado, girable 360° en el
adaptador.
Adaptador Intrack para raíles electriﬁcados ERCO de 220-240V: material
sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO.
Add-on control unit: On-board Dim
(dimer para regular la luminosidad).
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 50°.
Peso 1,21kg

1046lm
17,3W
60lm/W
1,5 SDCM
CRI 92
L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h
0,1% ≤50000h
0,1%-100%
CCR
E
EEI A+
0,4W
150

60°

1
P
0.96
0.99

C
0.94
0.97

N
0.90
0.95

D
0.86
0.92

2
P
0.93
0.98

C
0.91
0.97

N
0.86
0.95

Horas en servicio (h)
LLMF
LSF

1000
1.00
1

5000
0.99
1

10000
0.98
1

20000
0.96
1

30000
0.94
1

40000
0.92
1

50000
0.90
1

MF
MF
LMF
RSMF
LLMF
LSF
P
C
N
D

107

A0009176 Blanco (RAL9002)
LED 14,1W 1508lm 3000K blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Darklight spot

Limpieza (a)
Clasiﬁcación
LMF
RSMF

LMFxRSMFxLLMFxLSF
Factor de mantenimiento
Factor de mantenimiento de la luminaria
Factor de mantenimiento del espacio
Factor de mantenimiento del ﬂujo luminoso de la lámpara
Factor de supervivencia de la lámpara
local muy limpio
local limpio
local con ensuciamiento normal
local sucio

D
0.81
0.92

3
P
0.92
0.98

C
0.90
0.97

N
0.84
0.95

D
0.79
0.92

Maintenance Factor
Luminaire Maintenance Factor
Room Surface Maintenance Factor
Lamp Lumens Maintenance Factor
Lamp Survival Factor
Room pure
Room clean
Room normal
Room dirty

Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598
Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos
específicos y verificaciones
IEC 62031
Módulos LED para iluminación general – Requisitos de
seguridad
IEC 62471
Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de
lámparas
EN13032-4
Luz e iluminación – medición y presentación de datos
fotométricos
CIE 13
Métodos para la medición y la indicación de las características de reproducción cromática y las fuentes de luz

60°

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

30°

30°
7500 cd

h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
7190
1797
799
449
288

D(m)
19°
0.33
0.67
1.00
1.34
1.67

Montaje
Raíl electriﬁcado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electriﬁcado trifásico

Periferia técnica regional: 220-240V 50/
60Hz
Reservado el derecho de realizar modiﬁcaciones técnicas y formales.
Edición: 19.12.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/A0009176
1/6

Eclipse Proyector
A0009176

2/6

E

E

Eclipse Proyector
Accesorios

Eclipse Proyector
Accesorios

AC003002
Add-on control unit On-board Dim
Material sintético, negro. Sustituible sin
herramientas.
Dimer para regular la luminosidad.

AC002016
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 50°.

AC002015
Lens unit extra wide ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico.

AC002017
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC003006
Add-on control unit On-board Dim
Material sintético, blanco. Sustituible
sin herramientas.
Dimer para regular la luminosidad.

AC002048
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 50°.

AC002047
Lens unit extra wide ﬂood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Darklight de polímero óptico.

AC002049
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC003001
Add-on control unit Casambi Bluetooth
Material sintético, negro. Sustituible sin
herramientas.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».

AC002014
Lens unit ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.

AC002013
Lens unit oval ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreﬂectante de
polímero óptico, ajustable sin escalonamiento.

AC003005
Add-on control unit Casambi Bluetooth
Material sintético, blanco. Sustituible
sin herramientas.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».

AC002046
Lens unit ﬂood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.

AC002044
Lens unit oval ﬂood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreﬂectante de
polímero óptico, ajustable sin escalonamiento.

AC003004
Add-on control unit Zigbee
Material sintético, negro. Sustituible sin
herramientas.
Control mediante un concentrador
adecuado para Zigbee 3.0.

AC002011
Lens unit wide ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.

AC002019
Lens unit oval wide ﬂood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreﬂectante de
polímero óptico, ajustable sin escalonamiento.

AC003008
Add-on control unit Zigbee
Material sintético, blanco. Sustituible
sin herramientas.
Control mediante un concentrador
adecuado para Zigbee 3.0.

AC002043
Lens unit wide ﬂood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Darklight de polímero óptico. Cutoﬀ óptico 40°.

AC002051
Lens unit oval wide ﬂood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente antirreﬂectante Spherolit de
polímero óptico.

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreﬂectante de
polímero óptico, ajustable sin escalonamiento.
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AC002120
Lens unit framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Regulador de contornos: acero inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.

AC006028
Filtro Warm
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006023
Filtro Blue Light
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC002131
Lens unit framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Regulador de contornos: acero inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.

AC006012
Filtro Warm Plus
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC001003
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006029
Filtro Skintone
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC001011
Snoot
Material sintético, negro.

AC006026
Lente de escultura
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006011
Filtro Fish
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC004003
Rejilla de panal
Material sintético, negro.

AC006032
Filtro Cold
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006033
Filtro Marbled Meat
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.

AC006030
Filtro Cold Plus
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC006031
Filtro Bread and Pastry
Soporte del ﬁltro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.

Eclipse Proyector
A0009176

5/6

Eclipse Proyector
A0009176

6/6

PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ PER AL "MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA" DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

NORMATIVA LEGAL

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL

El projecte segueix la legislació actual existent sobre aquest tipus de construccions i és d’aplicació la
normativa següent:

Aspectes generals

Llei de contractes del sector públic.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.

Código Técnico de la Edificación, CTE

Llei del Patrimoni Històric Espanyol.
Llei 16/1985 de 25 de juny.

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

1.6 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013
(BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE(BOE 12/09/2013)amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

1.1 Llei del Patrimoni Cultural Català.
1.2 Llei 9/1993 de 30 de setembre (DOGC núm. 1807, d'11-10-1993)
1.3

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

1.4 Llei de museus de Catalunya
1.5 Llei 17/1990, de museus (DOGC núm. 1367, de 14-11-1990)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Pla general municipal d’ordenació de Santa Perpètua de Mogoda
POUM de Santa Perpètua de Mogoda de 18 de desembre de 1996 (DOGC 2319 de 29/01/1997). Refós normatiu de 20 d’abril de 2005 (DOGC 4458 de 30/08/2005).

Pla Especial de protecció de patrimoni arquitectònic de Santa Perpètua de Mogoda
Pla Especial de protecció de patrimoni arquitectònic de Santa Perpètua de Mogoda, de 18 de
desembre de 1996 (DOGC 2319 de 29/01/1997):
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Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

CTE DB Document BàsicSUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant
elements comuns com a l’interior de l’habitatge.

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Sistemes constructius

Llocs de treball

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

CTE DB HR Protecció davant del soroll

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

ACCESSIBILITAT

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espaciospúblicosurbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades
y no discriminación y acceso universal.
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions d’il·luminació

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para
la recarga de vehículoseléctricos”, del Reglamento electrotécnico de bajatensión, y se modificant otras
instruccions técnicas complementarias del mismo.

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013,
(BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

Control de qualitat

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación

Marc general

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

Código Técnico de la Edificación,CTE

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013,
(BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Conexiónared de instalaciones de producción de energíaeléctrica de pequeña potencia

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
elèctrica

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normes Tècniquesparticulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacionsd’enllaç

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD
1329/1995.

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya
(RITSIC)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE08.

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa
tensió
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UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
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O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1/ ANTECEDENTS
L’ajuntament de Sant Perpètua de Mogoda encarrega a Stoa la redacció del projecte bàsic i d’Execució
per al Museu del Treball i la Indústria Viva (MTIV)” ubicat en la planta primera de la Nau del Vapor Aranyó.
Es redacta la present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que contempla els aspectes de la salut i
seguretat dels treballs a realitzar.

2/ SITUACIÓ
ÍNDEX

L'emplaçament on es realitzaran els treballs exposats en aquest Estudi Bàsic de seguretat i salut és al
carrer Enric Granados 16 de Santa Perpètua de Mogoda, dins del complex del Vapor Aranyó.

1/ ANTECEDENTS

3/ AUTORIA

2/ SITUACIÓ

El present Estudi Bàsic està redactat pel Sr. DAVID MARTIN GONZALEZ, ARQUITECTE TÈCNIC I
ENGINYER D’EDIFICACIÓ, Col·legiat nº 11.974 de l'Il·lustre Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d'Edificació de Barcelona. Amb domicili professional en la C/ Tirso de Molina 36 de Cornellà
de Llobregat. Barcelona.

3/ AUTOR DE L’ENCÀRREC
4/ DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
5/ TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST
6/ PRESSUPOST

4/ DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

7/ ACCESSOS A LES OBRES.

La intervenció objecte del projecte consisteix en la instal·lació de tots els objectes i mobiliari que
donaran suport a la Museïtzació en planta primera de la Nau del vapor Aranyó.

8/ NUMERO DE TREBALLADORS
9/ COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"
10/ IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
11/ MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
12/ PRIMERS AUXILIS
13/ LEGISLACIÓ ESPECIFICA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT A LA CONSTRUCCIÓ
14 / SIGNATURA DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Plana baixa:
1. Instal·lació de mobiliari de recepció, guixetes i vitrines per merchandising del municipi.
2. Suports gràfics com directoris, imatges i logos
3. Instal·lació d’objectes a museïtzar provinents de diferents localitzacions.
Planta Primera:
1. Instal·lació de control d’accés per a visitants
2. Instal·lació artística en l’espai del Vestíbul de planta primera
3. Instal·lació de suports gràfics descrits en la documentació adjunta al projecte, així com vitrines,
bancades, escenografies, etc
4. Instal·lacions d’il·luminació

5/ TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST
Els treballs descrits es preveu que tinguin una durada d'aproximadament 2 mes.

6/ PRESSUPOST.
El Pressupost d’execució material és de tres-cents quaranta mil nou-cents seixanta-un euros
(344.961,00 €).
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7/ ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres es troben en el casc urbà, no es considera problemàtic l'accés dels treballadors a
l'obra.
El contractista controlarà els accessos a l'obra, de manera que només les persones autoritzades i que
estiguin equipades amb els equips de protecció individual i col·lectiva igual que la formació específica,
puguin accedir a la zona d'obres.

8/ NUMERO DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 2 a 6 treballadors, amb un màxim de 10.

9/ COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

9.2/ PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
•

Evitar riscos

•

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

•

Combatre els riscos a l'origen

•

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

•

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

•

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

•

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

•

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

•

Donar les degudes instruccions als treballadors.

9.1/ INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de
manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres
de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
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En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

•

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

•

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

•

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

•

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

•

La recollida dels materials perillosos utilitzats

•

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

•

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

•

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
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•

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra

•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

•

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

•

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.

•

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra

•

Caiguda de la càrrega transportada

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Ambient excessivament sorollós

•

Contactes elèctrics directes o indirectes

•

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin
alternatives preventives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit
de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus
treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors
han de:
•

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans
amb els que desenvolupin la seva activitat.

•

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista

•

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball

Mitjans i maquinaria

Treballs previs
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

•

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Sobre esforços per postures incorrectes

•

Bolcada de piles de materials

•

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal·lacions
•

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

•

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

•

Talls i punxades

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

•

Contactes elèctrics directes o indirectes

•

Sobre-esforços per postures incorrectes

10/ IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

•

Caigudes de pals i antenes

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a altres feines.

•

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

•

•

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i
salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.
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11/ MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.

•

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball.

•

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

•

Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

•

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

•

Utilització de calçat de seguretat

•

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

•

Utilització de casc homologat

•

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva,
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.

•

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

•

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

•

Utilització de mandils

•

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció col·lectiva
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

•

Senyalització de les zones de perill

•

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors

•

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

•

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

•

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents

•

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives

•

Fonamentar correctament la maquinària d'obra

•

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.

•

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

•

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

•

Mesures de protecció a tercers
•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

•

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors

•

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents
(subsòl, edificacions veïnes)

•

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)

•

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
protecció de les rases

•

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

•

Utilització de paviments antilliscants.

•

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

•

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

•

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

•

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

•

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

•

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
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12/ PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.
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13/ LEGISLACIÓ ESPECIFICA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT A LA CONSTRUCCIÓ
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
- REIAL DECRET 1627/1997, de 24-OCT, del Ministeri de la Presidència.
- B.O.E.: 25-OCT-1997
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- LLEI 31/1995, de 8-NOV, de la Prefectura de l'Estat
- B.O.E.: 10-NOV-1995
ADAPTACIÓ DE LA LEGISLACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A l'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L'ESTAT.
- REIAL DECRET 1488/1998, de 10-JUL, del Ministeri de la Presidència
- B.O.E.: 17-JUL-1998
- Correcció d'errors: 31-JUL-1998

PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA RISCOS RELACIONATS
AMB AGENTS QUÍMICS DURANT EL TREBALL.
- REIAL DECRET 374/2001, de 6-ABR, del Ministeri de la Presidència
- B.O.E.: 1-MAIG-2001
DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS
ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC.
- REIAL DECRET 614/2001, de 8-JUN, del Ministeri de la Presidència
- B.O.E.: 21-JUN-2001

14/ SIGNATURA DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Signat a Cornellà de Llobregat a juny de 2020

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ
- REIAL DECRET 39/1997, de 17-ENA, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
- B.O.E.: 31-GEN-1997
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.
- REIAL DECRET 780/1998, de 30-ABR, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
- B.O.E.: 1-MAIG-1998
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN EL TREBALL.
- REIAL DECRET 485/1997, de 14-Abr.-97 del Ministeri de Treball
- B.O.E.: 23-ABR-1997

David Martín González
Enginyer d’edificació.
Arquitecte Tècnic
COL·LEGIAT Nº 11.974

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.
- REIAL DECRET 486/1997, de 14-Abr.-97 del Ministeri de Treball
- B.O.E.: 23-ABR-1997
MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES
- REIAL DECRET 487/1997, de 14-ABR
- B.O.E.: 23-ABR-1997
UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- REIAL DECRET 773/1997, de 30-MAY
- B.O.E.: 12-JUN-1997
UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL
- REIAL DECRET 1215/1997, de 18-JUL
- B.O.E.: 7-AGO-1997
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PLA DE MANTENIMENT

Detall
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PEL MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DEL TREBALL I LA
INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A LA NAU DEL VAPOR ARANYÓ
Emplaçament
Adreça: carrer Enric Granados 16
Codi Postal: 08130
Municipi: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

Introducció
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'equipament ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen

Promotor
Nom:
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Adreça: Plaça de la Vila 5
Codi Postal: 08130
Municipi: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Autor/s projecte
Nom: Arantxa Mogilnicki Tomàs

DNI/NIF: P0826000B

a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:

Núm. col.:33315-8

•

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a tots els elements.

•

L'envelliment prematur de l'edifici, elements i objectes catalogats, amb la conseqüent
depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic.

•
L’arquitecte/es:

Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de la
instal·lació o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

•

La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.

•

d’energia i de contaminació atmosfèrica.

Signatura
Lloc
data:

i Cornellà de Llobregat

a 22

de Juny

de 2021

Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums

•

La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis i l’equipament que conté està reflectida en diverses
normatives, entre les que es destaquen:
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•

Codi Civil.

•

Codi Civil de Catalunya

•

Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.

•

Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.

•

Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

•

Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.

•

Legislacions sobre els Règims de propietat.

•

Ordenances municipals.
MEMÒRIA

PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ PER AL "MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA" DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

•

Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,

Instruccions de manteniment:

juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés serà
lliurat pel promotor als usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal
realitzar a l’equipament perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.

Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les
quals va ser projectat i construït.

Es considera manteniment al conjunt de treballs necessaris per a l'adequada conservació tant estètica
com funcional dels elements instal·lats. És el que se’n diu manteniment preventiu, que és aquell que es
realitza de manera periòdica i programada i que té per objecte la supervisió de l'estat de les instal·lacions
i elements expositius, realitzant determinades tasques que garanteixin, en la mesura del possible, la
fiabilitat i operativitat de la instal·lació així com un adequat estat de conservació del conjunt expositiu.

Els usos previstos a l’edifici són els següents:

En finalitzar el subministrament, l’empresa responsable ha de lliurar a la Propietat, juntament amb tota
la documentació desenvolupada per a l'execució del subministrament, els manuals de manteniment on
Ús principal:

Situació:

EQUIPAMENT CULTURAL DE LA CIUTAT

NAU DEL VAPOR ARANYÓ

constaran totes les instruccions necessàries per a la posada en marxa, funcionament, neteja,
intervencions a realitzar i la freqüència òptima de reposició de fungibles.

Amb el mateix objectiu, s'han d’impartir els cursos de formació necessaris perquè el personal designat
Usos subsidiaris:

Situació:
PLANTA PRIMERA DE LA

MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA

NAU DEL VAPOR ARANYÓ

per la Propietat conegui i aprengui el funcionament de tota la instal·lació, així com les atencions
específicament necessàries per al correcte manteniment i ús dels equips i elements que la conformen.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les
seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Instal·lació d'Audiovisuals

Les tecnologies usades tenen una baixa necessitat de manteniment. Monitors que no requereixen
manteniment i projectors làser, sense làmpada i amb un vida útil de 20.000 hores. Funcionant 8
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hores/dia, 6 dies a la setmana representa unes 2.500 hores anuals, per tant tenen una vida útil de 8
anys. Així doncs el manteniment no anirà més enllà de la neteja d’equipaments i el control tècnic de la
seva instal·lació.

Instal·lació d'Il·luminació

Parets o superfícies folrades amb gràfica impresa.
Ha de netejar-se especialment amb draps suaus només de cotó i en cas de necessitat humitejar només
amb aigua, ben escorreguts.
Maquetes, escenografies, equips audiovisuals i d'il·luminació.
Només amb aspiradora (aspirant o bufant) i plomall segons les necessitats però que l'aspiradora no
toqui mai cap superfície o element expositiu.

Tots els aparells són de tecnologia LED. Treballant a un ritme de 8 hores/dia, 6 dies a la setmana, poden
estar uns 10 anys sense cap mena de manteniment específic més enllà de controlar que no es
desenfoquin alhora de la neteja diària.

Instal·lació de l’Experiència Olfactiva

Una de les instal·lacions que proposem per a l'espai de la Formatgeria a la Granja Soldevila, consisteix
en proporcionar al visitant l’experiència d’olorar els formatges i la producció làctia i simular l'ambient
que s’hi respirava.
El sistema que permet l'experiència olfactiva consisteix en uns petits flascons de 60/80 cl. que
impregnen el contenidor que els conté. Degut a l’evaporació aquest flascons es van consumint i s’han
d’anar reposant cada tres mesos. El cost de cada flascó de 60/80 cl. és de 50€ aproximadament.
Així doncs i considerant que el personal de neteja i el personal responsable del funcionament diari del
MTIV disposaran d’un bon manual de operacions i manteniment, recomanaríem sols una visita trimestral
de manteniment preventiu realitzat per un tècnic qualificat, que coincidís amb la reposició i control dels
flascons de les essències de les olors.

Instruccions per a una correcta neteja:
Paviment.
Aspirat per no aixecar pols. Neteja humida quan sigui necessari.
Vidres i plàstics.
Neteja humida amb un producte específics a aquest ús.
Mobiliari i parets pintades.
Vigilar amb les ratllades. Netejar amb draps de cotó i humitejar amb aigua si és necessari.
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
ELEMENTS DE LA PROPOSTA

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat
en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89)
i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997)
i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L’autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a
la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva
finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment,
variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades
haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment
en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins
del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels
resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que
la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra
executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva
activitat.

Durant l'obra es sol·licitarà el següent control:
- Control documental: Control de recepció de materials i acabats dels elements control documental a
través de fitxes tècniques, segells de qualitat i documentació de tots els elements que formen part del
contracte. Dels elements tecnològics i de la instal·lació d'il·luminació es sol·licitarà un certificat i garantia
del mateix.
- Es lliurarà al llarg de l'obra un document resum amb el llistat de tots el materials utilitzats amb una
relació de fabricants, subministradors, referències, model, color i totes aquelles característiques que li
siguin imprescindibles a la propietat en un futur per poder ser substituïts per una unitat idèntica.

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components
de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació
econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure
anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

MEMÒRIA

PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

FULL DE SIGNATURES

MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL MUSEU DEL TREBALL I
LA INDÚSTRIA VIVA (MTIV) A SANT PERPÈTUA DE MOGODA.

JORDI PADRÓ

ARANTXA MOGILNICKI

MUSEÒLEG. ADMINISTRADOR DE L’EMPRESA

ARQUITECTA.

’STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

DIRECTORA TÈCNICA DEL PROJECTE

Aquest projecte s’emmarca dins l’operació FEDER “Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó +
Centre d’indústria Viva”, cofinançada en un 50% pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Eix 6,
d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les seves bases reguladores
(DOGC nº 7078, de 14 de març de 2016) i gestionat per la DGAL del Departament de Governació,
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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