Expecient ACPC-CT-66.15
Suports expositius CRV Empúries

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS
SUPORTS EXPOSITIUS I PER A LA PRODUCCIÓ GRÀFICA
CORRESPONENTS A L’AUDIOVISUAL A PROJECTAR EN LA SALA
MULTIMÈDIA DEL NOU CENTRE DE RECEPCIÓ DEL CONJUNT
MONUMENTAL D’EMPÚRIES.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte, promogut des de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, consisteix en la producció i instal·lació dels suports expositius i els
elements d’atrezzo, així com l’adequació de l’espai i la producció gràfica
corresponents a l’audiovisual que es projectarà en la sala multimèdia del nou
Centre de Recepció de Visitants d’Empúries.

2. ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’edifici del nou Centre de Recepció de Visitants d’Empúries es troba en el límit
meridional del conjunt arqueològic d’Empúries, al costat de l’accés actual al
recinte. Amb la propera posada en funcionament d’aquest equipament, prevista
per a l’estiu del 2015, el nou edifici concentrarà les funcions d’entrada, sortida i
punt d’atenció per als visitants, a més dels altres serveis previstos en el projecte :
bar/restaurant, botiga, lavabos i espai d’audiovisual multimèdia introductori per
a la visita del jaciment.
La sala multimèdia es troba a la part nord de l’edifici, al costat mateix del
corredor d’accés al recinte arqueològic. Una vegada adquirida l’entrada a l’espai
de recepció, els visitants podran accedir lliurement a la sala multimèdia, on es
projectarà l’audiovisual, en circuït continu. La superfície de la sala és de 85,90
m2, i hauria de permetre un aforament d’unes 50 persones.
L’elaboració dels suports expositius i dels elements d’atrezzo, així com la
producció gràfica relacionats amb l’audiovisual a projectar en l’esmentada sala
multimèdia s’ajustarà a les especificacions que es detallen a la memòria tècnica i
documentació gràfica que s’adjunten com Annexos 1 i 2 a aquests plecs. A la
memòria tècnica s’especifiquen el diversos materials a utilitzar per a l’adequació
de la sala multimèdia i els elements museogràfics i d’atrezzo (cortines, bancs,
solucions per al confort acústic i ambiental de la sala, tarimes i peanyes per a
elements escenogràfics, vitrines, etc), així com els materials de producció gràfica
previstos.
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El projecte contempla igualment la producció del document audiovisual, així
com la instal·lació d’il·luminació i d’equipament audiovisual, aspectes aquests
que no s’inclouen en el contracte a què es refereixen aquests plecs.
Els treballs d’adequació de la sala multimèdia, d’elaboració i instal·lació dels
suports expositius i dels elements d’atrezzo, així com la producció gràfica es
portarà a terme sota la direcció tècnica de producció, que s’adjudicarà de manera
independent a aquest contracte.
3. LLOC D’EXECUCIÓ
Sala multimèdia de l’edifici del nou Centre de Recepció de Visitants
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
c/ Puig i Cadafalch s/n
17130 L’Escala

4. REQUERIMENTS
Les empreses que sol·licitin participar en aquest procediment de contractació
hauran d’acreditar que es troben degudament habilitades, empresarial i
professionalment, per a portar a terme els diferents treballs de producció i
instal·lació contemplats en el contracte. Igualment hauran de demostrar una
experiència prèvia, en el decurs dels últims tres anys, en la realització de treballs
equivalents, en àmbits de museus i exposicions.
Les sol·licituds de participació dels licitadors, a més de la documentació exigida
en el corresponen Plec de Clàusules Administratives, han d’anar acompanyades
de la documentació tècnica següent:
-

-

-

Proposta detallada dels treballs a realitzar, d’acord amb les especificacions
del projecte que s’adjunta a l’annex 1.
Proposta de l’equip tècnic, aportant currículums que acreditin l’experiència
prèvia en treballs similars. Es valorarà l’aportació de documentació visual de
treballs propis realitzats amb anterioritat, que demostrin la qualitat tècnica
dels equipaments realitzats.
Proposta econòmica amb pressupost presentat de manera desglossada per
partides, segons el model de pressupost indicatiu que figura al projecte que
s’adjunta a l’annex 1 (apartat C pressupost).
Proposta de calendari d’execució i pla de treball.
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-

Proposta, si s’escau, de millores tècniques en els aspectes que es cregui
adients.

5. TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs de producció, subministrament i instal·lació contemplats en aquest
plec es desenvoluparan en un termini màxim de dos mesos, comptats a partir del
dia següent a la signatura del contracte.
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ANNEX 1
MEMÒRIA TÈCNICA RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS SUPORTS
EXPOSITIUS, L’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI I LA PRODUCCIÓ GRÀFICA CORRESPONENTS A
L’AUDIOVISUAL QUE ES PROJECTARÀ EN LA SALA MULTIMÈDIA DEL NOU CENTRE DE
RECEPCIÓ DE VISITANTS D’EMPÚRIES.

A).- INTRODUCCIÓ: EL PROJECTE DEL NOU AUDIOVISUAL DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE
VISITANTS
La posada en funcionament del nou Centre de Recepció de Visitants comportarà el
començament de la visita al conjunt arqueològic d’Empúries a partir d’aquest nou edifici, on el
públic disposarà de tots el serveis necessaris agrupats: una zona de recepció i venda
d’entrades, botiga, bar restaurant i lavabos. El primer espai expositiu serà la sala audiovisual
multimèdia prevista igualment en aquest Centre de Recepció de Visitants, que actuarà com a
pròleg de la visita al conjunt.
La sala multimèdia es troba al costat mateix del corredor d’accés al recinte, de manera que una
vegada adquirida l’entrada, els visitants podran accedir lliurement a la zona dels serveis, i a la
sala multimèdia, on es projectarà l’audiovisual, en circuït continu. La superfície de la sala és de
85,90 m2, que hauria de permetre un aforament d’unes 50 persones.
D’acord amb el projecte del nou audiovisual, els plànols del qual figuren a l’Annex 2, es
proposa modificar la orientació de la distribució, respecte a la previsió inicial d’aquesta sala,
amb l’objectiu de millorar les dimensions i la percepció de la pantalla audiovisual del pròleg, i
també resoldre el condicionament acústic, i protegir l’entrada de llum a través del vidre que la
limita, mitjançant cortines.
Tècnicament el pròleg no està plantejat com un audiovisual sinó com un espai multimèdia,
una sala escènica evolvent que també permeti la polivalència. El visitant entra en un espai en
que mitjançant recursos multimèdia podrà prendre un primer contacte amb el conjunt
arqueològic.
A la sala s’utilitzaran:
- les projeccions i el so per a explicar els continguts relacionats amb l’espai i el temps, per
situar l’espectador en el Territori i la Història.
- les recreacions escenogràfiques per ajudar a transmetre continguts sobre la vida - com
vivien, i de què vivien-, i també del valor de les seves existències.
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- les peces i els fragments d’arquitectura per fer entendre els continguts que posen en valor
aquests assentaments.
I tots plegats per explicar la importància i transcendència del lloc.
L’audiovisual donarà les claus per situar al visitant en el lloc, posarà en valor el jaciment,
situarà el territori, i farà entendre la història, l’abast i la dimensió del lloc.
Es tractarà d’una sala de límits difosos, desdibuixats per una cortina semicircular. Tota la sala
té una dominant blavosa evocant el mar, gran protagonista i testimoni de la història. Els
seients per al públic es disposaran paral·lels a la paret frontal. Les cortines donaran un bon
condicionament acústic y visual de la sala.
Dins d’aquest espai el públic es trobarà envoltat per la cortina i només hi haurà un únic
objecte, una peça arqueològica il·luminada que parla i simbolitza les moltes que es veuran
desprès. La cortina amagarà escenes al seu darrera, amb peces que recolzaran l’explicació.
S’anirà obrint de manera temporitzada al llarg del desenvolupament de l’audiovisual:
-S’obrirà pel mig i una projecció audiovisual presentarà el territori.
- S’obrirà un lateral amb una escena que recrearà el port.
- S’obrirà l’altre lateral amb objectes que recrearan la vida quotidiana.
- S’obrirà el tram final i mitjançant un efecte de repetició especular es recrearà un espai
arquitectònic virtual.
Per a la producció de l’audiovisual-pròleg del Centre de Recepció de Visitants s’han contemplat
separadament aquests tres apartats:
-

-

La producció del document audiovisual a projectar, consistent en la gravació, edició i
postproducció de imatges i la creació de la corresponent banda sonora amb locució,
música i efectes de so.
La producció dels suports expositius, elements d’attrezzo i materials per a l’adequació
de l’espai audiovisual i el tractament acústic, així com la producció gràfica necessària.
El subministrament i instal·lació dels elements d’il·luminació i de l’equipament
audiovisual.

Les especificacions i el pressupost desglossat que detallen a continuació en la present memòria
es refereixen únicament al segon d’aquests apartats.
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B).- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I DE MATERIALS

ESPAI AUDIOVISUAL
CORTINES MOTORITZADES:
Es proposa la realització de 5 trams de cortina independents de vellut ignífug, de cotó
100%, plisada amb un frunzit del 50% , motoritzada, de dimensions 3,00 x 3,00 m, amb
perfil superior de rigidització que permeti desplaçar-la lateralment, sense replegar-la,
mantenint el seu format, com si fos un panell rígid. Cada unitat es podrà accionar
individualment segons les seqüències de programació de l'audiovisual.
ESTRUCTURA DE SUPORT:
L’estructura metàl·lica de suport i tancament de les cortines guiades, estarà format per
uns tubs verticals de ferro de 50x50x2mm i una pletina contínua superior i puntuals
inferiors de 5x300mm amb unes “L” en la part superior, de 50 x50x4 mm de remat
pintats.
Es en la pletina superior on es fixaran les guies de les cortines motoritzades.
MÀQUINES D’AIRE CONDICIONAT:
Per tal d’assegurar el correcte funcionament de la climatització de la sala, sense
interferir en la proposta escenogràfica del pròleg, es proposa passar una tela que
amagui les unitats interiors d’aire condicionat, ja existents a la sala. Es col·locaria una
tela de cotó 100%, fixada amb velcro perimetral a un marc de llistó de fusta de
dimensions totals 9,30 x 3,00 m.
Per assegurar el correcte funcionament de la distribució de l’aire que surt de les
màquines, actualment recolzades al terra, es proposa modificar la seva ubicació per una
posició just enrasada a la part superior de la tela, el que permetria que l’aire d’impulsió
sortís directament per sobre d’aquesta, i el retorn es faria per la part inferior de la tela,
ja que aquesta quedaria aixecada uns 10 del paviment.
BANCS:
Per tal d’ubicar d’una forma ordenada als visitants, i permetre la millor visió dels
elements escenogràfics i de projecció, es situaran 3 tires de bancs lineals paral·lels al
tancament de l’accés.
Seran bancs de DM ignífug, de mides totals 40x40x420 cm, col·locats 2 a 2, formant tres
bancs lineals de 8,40 m separats entre ells 50 cm.
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Estaran formats per una subestructura de fusta de pi de 40x40, i revestiment de DM
ignífug de 19mm. Es realitzaran els cantells arrodonits segons especificacions de
projecte. Preparat per folrar de moqueta i adherit al paviment.
Disposaran d’un galze inferior que permetrà per un cantó un millor apropament dels
peus i per tant poder seure més còmodament i al mateix temps amagar una llum lineal
indirecte inferior que permeti situar als visitants en cas de que algú vulgui sortir de la
sala o entri quan ja estigui la projecció en marxa.
PAVIMENTS:
Per tal d’afavorir el confort acústic i ambiental de la sala, es proposa la col·locació d’una
moqueta de llana a tota la sala, incloent també els espais escenogràfics.
Es proposa també fer servir el mateix acabat pels bancs lineals situats a la sala, de tal
manera que apareix com un únic material “continu”, que s’adapta als volums dels bancs.
SOSTRES:
Es preveu la col·locació d’un sostre de tela negre ignífuga en aquells casos en que sigui
necessari enfosquir l’espai escenogràfic il·luminat de la resta de la sala.
TRACTAMENT ACÚSTIC SALA:
Per tal d’assegurar el confort acústic de la sala, evitant una reverberació excessiva, es
preveu una partida pel folrat dels paraments de la sala amb material tèxtil absorbent.

PEANYES
Es realitzaran dues tarimes par ubicar els elements escenogràfics i d’attrezzo
corresponents a l’explicació del “Port", i al de la “Vida Quotidiana”.
El de l’explicació del “Port” estarà formades per taulers de DM ignífug esmaltat a l'aigua,
formant graderia amb 3 nivells a 30, 50 i 70 cm, de forma “trapezoïdal”, de dimensions
totals màximes 240 x 210 cm
El de l’explicació de la “Vida Quotidiana” , estarà format per taulers de DM ignífug
esmaltat a l'aigua, formant graderia amb 2 nivells a 30 i 60 cm, de forma “trapezoïdal”,
de dimensions totals màximes 300 x 300 cm.

VITRINES
VITRINA EFECTE POU INFINIT:
Es realitzarà una vitrina de dimensions 300x250x250 cm, amb accés lateral, amb les
seves cares interiors folrades per mirall de 6 mm encolat als paraments.
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El tancament frontal de la vitrina es farà amb vidre tipus cool·lite laminat 5+5mm, però
amb la cara reflectant en la seva cara interior, el que permet aconseguir un efecte de
“pou infinit”.
Aquest efecte es produeix al col·locar interiorment i lateralment, un mirall, de tal
manera que la reflexió entre aquest i la cara emmirallada del vidre cool·lite, permet al
visitant, situat a l’exterior de la vitrina, veure els objectes il·luminats a l’interior, repetits
fins a l’infinit.
El bastiment de la vitrina serà de llistó de pi de 50x50 mm i tancament interior i exterior
de tauler de DM ignífug, de 19 mm, esmaltats a l’aigua.
El sostre, també de tauler de DM esmaltat a l’aigua, queda fixat als dos tancaments
laterals de la vitrina. disposa d’unes llums encastades per il·luminar els objectes situats a
l’interior de la vitrina.
L’accés a la vitrina es produeix per un dels laterals, amb una porta de DM que queda
enrasada amb el pla de tancament de la vitrina.
En la base de la vitrina es disposarà un tauler de DM de19 mm ignífug i hidròfug, pintat
amb esmalt a l’aigua, que quedarà també folrat amb la mateixa moqueta que la resta de
la sala.
En aquesta vitrina es situaran unes peanyes amb il·luminació pròpia, a sobre de les quals
es col·locaran els objectes “arquitectònics” que quedaran reflexats en els miralls
provocant l’efecte de pou infinit.
Seran dues peanyes formades per tauler de DM ignífug i un sobre de vidre laminat 6+6
amb làmina de vinil blanc opal retro il·luminat amb una làmpada regulable en intensitat,
per permetre fer una il·luminació sincronitzada amb l’audiovisual.

PRODUCCIÓ GRÀFICA:
En el vidre de tancament frontal de la sala, es proposa la col·locació d’una grafica
impresa sobre PVC de amb lletres de vinil de tall.
La seva visió queda garantitzada perque quedarà contrastada amb la cortina que es situa
just al darrera del vidre.

C).- PRESENTACIÓ DE MOSTRES I PROTOTIPUS.
Les empreses licitadores haurà de presentar junt amb la seva oferta i resta de documentació
requerida una mostra de materials referents
•

moqueta

•

cortina
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•

guies

•

acabat del DM esmaltat

•

Vitrina: presentar un petit troç com a model de la vitrina-pou, del vidre-espia, mirall
i fixacions)
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•

C).- PRESSUPOST (Aquest pressupost i les seves partides és orientatiu i serveix
d’exemple per a la presentació de les ofertes de les empreses licitadores)
A.

SUPORTS EXPOSITIUS I PRODUCCIÓ GRÀFICA

1.

SUPORTS EXPOSITIUS I ATTREZZO

1.1

DIVISÒRIES

1.1.2

1.2

kg Estructura metàl·lica de suport tancament cortines guiades, format per estructura vertical de ferro en
perfils tub de 50x50x2mm i pletina superior i inferior de 5x200mm amb L de 50 x50x4 mm de remat
pintats.

46.390 €
45.640,00 €
2.400,00 €

1,00

2.400,00

3.600,00 €

VITRINA POU DE MIRALL

1.2.1

ut Pou de reflexió 3,00 x 2,50 x 1,00 m
Pou de reflexió coolite/miralll de dimensions 3,00 x 2,50 x 1,00 ( H x L x F )
amb vidre cool·lite laminat 6+6 SS-120 amb cara reflectant interior i mirall
e=6mm encolat a tauler posterior pou, amb registre lateral per manteniment i
sostre amb tauler de DM esmaltat a l'aigua. Fixacions a parets laterals i
posteriors existents amb perfil en "L" 50x50mm.

1,00

3.600,00

1.2.2

ut Peanya formada per tauler de DM ignífug i sobre de vidre laminat 6+6 amb
làmina blanca opal

2,00

360,00

1.3

2.400,00

3.600,00

720,00

2.740,00 €

ELEMENTS I SUPORTS MUSEOGRÀFICS

1.3.1

ut TARIMA PER COL·LOCACIÓ PECES "EL PORT". Formada per taulers de DM ignífug
amb cantell vist esmaltat a l'aigua, formant graderia amb 3 nivells a 30, 50 i
70 cm, de dimensions totals 240 x 210 cm

1,00

600,00

600,00

1.3.2

ut TARIMA PER COL·LOCACIÓ PECES "LA VIDA QUOTIDINA". Formada per taulers de
DM ignífug amb cantell vist esmaltat a l'aigua, formant graderia amb 2
nivells a 30 i 60 cm, de dimensions totals 300 x 300 cm

1,00

700,00

700,00

1.3.3

ut Banc de DM de mides totals 40x40x420(3x140)cm, recte segons projecte, format

6,00

240,00

1.440,00

per subestructura de fusta de pi de 40x40, i revestiment de DM de 19mm.
Realització de cantos arrodonits segons especificacions de projecte. Preparat
per folrrar de moqueta i adherit al paviment.

1.4

5.580,00 €

PAVIMENTS

1.4.1 m2 Paviment de moqueta blava de fil de llana llisa

90,00

50,00

4.500,00

1.4.1 m2 Folrat dels bancs amb la mateixa moqueta del paviment

36,00

30,00

1.080,00

1.5

1.5.1 m2 Sostre de tela negra aïllant acústic i lluminòs en escenes darrera cortines

1.6

480,00 €

SOSTRES
12,00

40,00

480,00

11.890,00 €

CORTINES

1.6.1

ut Trams independents de cortina de vellut ignífug, de coto 100%, plisada amb
un funcit del 50% motoritzada, de dimensions 3,00 x 3,00 m, amb perfil
superior de rigidització que permeti despalçar-la lateralment, sense replegarla, mantenint el seu format, com si fos un panell rígid. Cada unitat es podrà
accionar individualment segons les sequències de programació de
l'audiovisual

5,00

1.650,00

8.250,00

1.6.2

ut Cortina de vellut ignífug, de coto 100%, plisada amb un funcit del 50%
motoritzada, de dimensions totals 8,00 x 3,00 m, replegable a un cantó

1,00

2.800,00

2.800,00

28,00

30,00

1.6.3 m2 Tela de protecció fons de sala per ocultació màquinea d'aire condicionat, de

840,00

coto 100%, fixada amb velcro perimetral a marc de llistó de fusta de
dimensions totals 9,30 x 3,00 m

1.7

14.000,00 €

ATREZZO

1.7.1

ut Col·locació de peces i atrezzo del PORT

1,00

6.000,00

7.000,00

1.7.2

ut Col·locació d'escenografia i peces d'atrezzo "La vida quotidiana"

1,00

6.000,00

7.000,00
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1.7

3.750,00 €

TRACTAMENT ACÚSTIC
m2 Folrat de paraments amb tela ignífuga amb bastiment de llistó de fusta i

150,00

25,00

3.750,00

aplacat entre els llistons amb plaques de fibra de vidre absorbent acústic

1.8

1.200,00 €

AJUSTS SALA
PA Recol·locació fanc-oils interiors sala per garantir el correcte funcionament de

1,00

1.200,00

1.200,00

la distribució de l'aire

2.

PRODUCCIONS GRÀFIQUES

750,00 €

Descripció

Amid.

2.1 m2 Producció grafica impresa sobre PVC de Vinil de tall per enganxar a vidres

10,00

TOTAL:
IVA 21 %
TOTAL AMB IVA

Preu
75,00

46.390,00 €
9.741,90 €
56.131,90 €

Import
750,00

