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MEMÒRIA

TÈCNICA

VALORADA

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ

DEL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC AL
TEATRE-AUDITORI FELIP PEDRELL DE TORTOSA

1. ANTECEDENTS
L’espai d’actuació s’ubica al Teatre- auditori Felip Pedrel de Tortosa, inaugurat l'any 1995, és
l'equipament d'arts escèniques i música de referència al territori. Forma part del Sistema
Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). L’actuació objecte d’aquest
contracte s’ubica, més concretament, a la Sala Gran d’aquest.
La Sala Gran del teatre compta amb un total de 580 localitats. El pati de butaques està dividit
en platea (464) i amfiteatre (116). És un ampli espai hexagonal de 20 x 20 m. El sostre té
una estructura polièdrica, amb perfils d'acer inoxidable, el mateix material de la coberta, que
destaca per la seva lluentor i contrasta amb la resta de volums d'obra vista de l'edifici. A
l'interior de la sala hi destaquen grans vitralls.
- Sala: Es disposa d’una sala a la italiana a doble nivell, amb platea, amfiteatre.
- Cadascuna de les plantes: té dos accessos laterals des del vestíbul i dos des de les galeries
laterals. Un d’ells està adaptat mitjançant una rampa per accedir a les places reservades
als PMR en la primera fila.
La sala disposa d’un sostre tècnic amb un pont de llums amb una alçada màxima de 8,5
metres i situat a 1 metre del prosceni, disposa també d’una cabina de control situada al fons
de la sala i sota del amfiteatre, a uns 25 metres del escenari. Sota mateix del amfiteatre,
també es disposa una barra fixa de llums relligant així el circuit dels tècnics en tots els espais
de representació.
L’equipament escènic del teatre-auditori objecte d’aquest estudi, està format per equips que
feia temps que no s’havien revisat, ni tenien un manteniment periòdic, amb el què a principis
de l’any 2017 es va realitzar una completa revisió de manteniment preventiu de
l’equipament. Realitzant-se així la denominada Inspecció Tècnica Teatral (ITT)
Amb posterioritat a la revisió, es va presentar un informe on es va determinar l’estat actual de
l’equipament, indicant els equips revisats i l’estat de cada un dels seus components. Derivat
de l’informe, es van detectar una sèrie d’incidències, basant-se principalment en la
preservació de la seguretat tant pel públic com actors i personal tècnic, prenent com a
referència les diferents normatives vigents, així com en una segona instància, tenir present
les millores en productivitat i eficàcia d’aquells punts que siguin susceptibles de millorar-se.

2. OBJECTE
Els espais escènics, juntament amb la caixa escènica i els seus elements, a més dels
equipaments de llum, so i audiovisuals, són aspectes bàsics, no només per la qualitat de
l'espectacle sinó també per a la seguretat. La seva adequada selecció, acompanyada de les
pertinents revisions i muntatges de les instal·lacions, així com la forma de dur-los a terme,
permetran que tant els treballadors encarregats de les mateixes, com els artistes, actors o
músics, puguin disposar de condicions segures
Així doncs, la present memòria tècnica pretén definir la situació actual de l’equipament
escenotècnic per a la Sala Gran del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, TAFP en
endavant, i studiar la viabilitat tècnica de la instal·lació de les millores fruit de la ITT-2017
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respecte de maquinària escènica, il·luminació dimmeritzada i d’una xarxa DMX, així com
presentar un pressupost del cost econòmic de l’actuació.
La finalitat d'aquest concurs és la contractació del subministrament i instal·lació de
l'equipament escènic per a la Sala Gran del Teatre Auditori Felip Pedrell, a partir d’ara TAFP
en base de les prioritats marcades en la Inspecció Tècnica de Teatres realitzada al 2017 (ITT).

3. ESTAT ACTUAL
Així doncs, i en base a l’esmentada ITT s’han realitzat, a data, d’avui, les següents
actuacions:
Estudiant les diferents incidències i les actuacions correctores necessàries per a corregir-les,
es va decidir prioritzar en aquelles que tenien una millor relació cost-eficiència. A continuació
es descriu breument cada una d’ aquestes actuacions executades durant l’any 2018.
Adequació 5 sistemes motoritzats multibombo
• Retirada d’elements obsolets, instal·lació i muntatge de nous elements, deixant els
sistemes totalment operatius. Inclou les següents actuacions:
o Nous kits de finals de carrera en els 5 sistemes.
o Nous frens de motor a DC en 2 dels sistemes.
o Noves peces de subjecció i grapes de la unió cables d’ acer amb la barra en 4
dels sistemes.
o Noves politges de desembarcament i tir en els 5 sistemes.
o Noves dobles barres de càrrega en 2 dels 5 sistemes.
o Augmentar en +1 tir en 2 dels sistemes.
Adequació 3 sistemes amb torn motoritzat
• Retirada d’ elements obsolets, instal·lació i muntatge de nous elements, deixant els
sistemes totalment operatius. Inclou les següents actuacions:
o Nou acoblador elàstic en grup motor dels torns.
o Nous cables d’acer en els 3 sistemes.
o Noves potes de gall en els 3 sistemes
o Noves peces de subjecció i grapes de la unió cables d’acer amb la barra en 3
dels sistemes.
o Noves politges de desembarcament i tir en els 3 sistemes.
o Noves barres de càrrega en els 3 sistemes.
Adequació sistema il·luminació escènica
• Retirada d’elements obsolets, instal·lació i muntatge de nous elements, deixant el
sistema totalment operatiu. Inclou les següents actuacions:
o Nou panell metàl·lic mecanitzat amb nous connectors per a l’actual patxpanell de càrrega.
o Nous fuetons d’interconnexió pel patx-panell.
Restant pendents d’actuació, a data d’avui les actuacions que s’enumeren a continuació i
que seran objecte del present contracte de Subministrament, instal·lació i millora de
l’equipament escenotècnic del TAFP, les quals les podem resumir en tres:
1.- Nou sistema de il·luminació frontal: Truss motoritzat sala
2.- Nous sistemes de il·luminació a l’interior de l’escenari i Adequació sistemes existents de torn
3.- Millora sistema il·luminació escènica: nova xarxa DMX-512 de 2 universos (1024 canals DMX) i
Armari dimmers de 18 canals
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4. ANÀLISI I SOLUCIÓ TÈCNICA
4.1. Solució tècnica adoptada
Les activitats a realitzar estan principalment dirigides a la millora dels elements de
seguretat de totes les persones que puguin passar pel teatre, des dels treballadors,
tècnics, actors i públic assistent. Partint d’un equipament que presenta deficiències
detectades o no pot garantir el correcte desenvolupament dels esdeveniments que s’hi
organitzen, pensem que és imprescindible una actuació prioritària en el sistema de
motors i subjecció, així com també per a completar i millorar l’entramat elèctric de la
Sala. Aquestes actuacions també facilitaran la realització de fitxes tècniques, fet que ens
ajudarà a poder abaratir la despesa en aquest apartat.
4.2. Tasques a realitzar
Les tasques de millora i modificació de les instal·lacions i de l’equipament escenotècnic al
Teatre-Auditori Felip Pedrell de Tortosa consistiran en:
Subministrament i muntatge de:

1.- Nou sistema de il·luminació frontal: Truss motoritzat sala
Mitjançant la retirada d’elements obsolets, instal·lació i muntatge de nous elements,
deixant el sistema totalment operatiu. Inclou les següents actuacions:
• Nou truss d’alumini motoritzat amb motors de cadena.
• Electrificació del truss, incorporant 18 circuits de il·luminació i senyal digital DMX.
• Sistema mecànic articulat per la recollida del cablejat aeri de il·luminació.
2.- Nous sistemes de il·luminació a l’interior de l’escenari i Adequació sistemes existents
de torn
Instal·lació i muntatge de nous elements, deixant el sistema totalment operatiu. Inclou les
següents actuacions:
• Subministrament i instal·lació de 4 nous sistemes motoritzats, que es destinarien per
a la il·luminació de l’interior de l’escenari.
• Subministrament i instal·lació d’un nou sistema de control de motors digital, pels
motors existents i els nous.
• Augment en +1 tir, en 2 dels sistemes amb torn motoritzat existents.
• Redistribució de les barres de l’interior de l’escenari.
3.- Millora sistema il·luminació escènica: nova xarxa DMX-512 de 2 universos (1024
canals DMX) i Armari dimmers de 18 canals
Instal·lació i muntatge de nous elements, deixant el sistema totalment operatiu. Inclou les
següents actuacions:
• Nous dimmers de regulació amb armari, incorporant en el mateix els dimmers
existents i afegint-hi circuits d’alimentació directa.
• Afegir 18ch de dimmers als 24ch existents, totalitzant 42ch pel teatre.
• Nou armari armari fix de peu, amb espai suficient per almenys afegir 6ch de més.
• Afegir 18ch de dimmer 2.5/3kW mitjançant 4 x noves etapes de potència de 6ch
cada una amb sortides schukos integrades "Strong Power 6-3 SK".
• Afegir 1 x Splitter DMX-512 exclusivament per a assegurar que tots els dimmers tenen
bona comunicació de senyal
• Afegir 12 x Circuits directes dobles mitjançant base schuko.
• Afegir 48 x Connectors wielland mascle xassis per a l'etapa existent ADB de 24ch.
L'actual armari mòbil de 24ch (amb 2 etapes "Strong Power 6-3 TR" & 2 etapes "LT
Liberty 6x2,5kW") es preveu traslladar-lo a la sala petita del mateix espai i/o utilitzar-ho
com a reforç pel teatre (en aquest cas s'haurà de tenir previst quina alimentació del
conjunt i quines sortides de dimmer s'utilitzen).
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5. PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Amidaments i Pressupost
1.- NOU SISTEMA IL·LUMINACIÓ FRONTAL: TRUSS MOTORITZAT SALA

1,1
unitats
1

18.968,41 €

TRUSS AL TRIANGULAR MOTORITZAT
descripció
Construcció i subministrament de truss triangular de 30cm de cantó
amb sistema d'unió ràpid mitjançant buló bicònic, passador i clip de
seguretat, de 10,00m de longitud. Inclou tots els accessoris d'unió
entre trams necessaris. Acabat del truss alumini plata (sense pintar).

preu unitari
1518,52

preu partida
1.518,52 €

5200,46

5.200,46 €

Marca PROLYTE o SIMILAR, Model X30D o SIMILAR. Inclou ancoratges a plaques
metàl·liques prèviament instal·lades a tal efecte, així com cargoleria
i resta de petit material de muntatge necessari.

1

Motorització completa del truss & Sistema de control:
- 2 x Motors de cadena amb 1 fre, 250Kg de capacitat de càrrega i 10m de cadena recollits
en bossa. Finals de cursa elèctrics. Velocitat 4m/min. Alimentació trifàsica 400V 50Hz.
Control a tensió directe. Marca PROLYFT, Model AETOS.
- 2 x Unió ganxo motor amb truss, mitjançant peça metàl·lica amb argolla en una cara i 2
grapes d'alumini en l'altra.
- 2 x Eslingues de seguretat formades per multicables d'acer folrats amb funda de poliéster
color negre. Marca PROLYTE, Model SS-2T-200.
- 1 x Quadre control de contactors amb maniobra pujar/baixar, individual per motor. Marca:
STRONG-STAGE. Model: 1 x C-S/B.

1

Part proporcional del subministrament del material elèctric associat al nou truss
motoritzat.

1321,12

1.321,12 €

S'inclouen els següents treballs/elements:
- Proteccions elèctriques a incloure en algun subquadre físic pròxim existent
- Canalitzacions (safates, tubs, etc..) i elements d'ancoratge.
- Cablejat elèctric d'alimentació i potència.
- Cablejat elèctric de maniobra i senyal digital.
- Cargoleria i resta de material de muntatge.
Desglossament aproximat:
- 2 x Guardamotor IV 0,5CV -1CV + 1 x Dif 25A IV 300mA & P/p Cablejat interconnexió, bornes i petit
material subquadre.
- 10mts x Safata 60x200mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i angles, ancoratges i petit
material de muntatge necessari.
- 25mts x Tub flexible corrugat D32mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i angles,
ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 60mts x Mànega coure 4x2,5mm2 Lliure halògens & P/p brides, terminals i petit material de muntatge
necessari.
- Cargoleria, accessoris i resta de material de muntatge necessari.

TOTAL TRUSS AL TRIANGULAR MOTORITZAT

1,2
unitats
3

8.040,10 €

18 x CIRCUITS IL·LUMINACIÓ + DMX & SISTEMES RECOLLIDA MÀNEGUES ELÈCTRIQUES
descripció
preu unitari
Construcció i subministrament de barra electricada de 2,00m de longitud i 6 circuits 277,86
amb 6 punts de connexió i senyal digital DMX- 512.

preu partida
833,58 €

Marca: Strong-Stage o SIMILAR
Model: Barra Elec Fe 2m/6c + DMX

3

Subministrament de caixa de connexió per a 6 circuits com a punt de connexió del
circuits del truss motoritzat frontal i dels talls motoritzats de l'interior de l'escenari
destinat a il·luminació.

73,87

221,61 €
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1

Construcció i subministrament de sistema de guia i recollida per a
mànegues elèctriques d'alimentació i senyal digital de les barres
electrificades mòbils associades al truss motoritzat de il·luminació
frontal i els talls motoritzats de il·luminació de l'interior de l'escenari.
Format per perfileria metàl·lica en trams units mitjançant
articulacions tipus "pantògraf", amb tot el sistema plegant-se o
desplegant-se en funció del moviment de pujada/baixada dels
sistemes motoritzats.

3665,03

3.665,03 €

Solidàriament als trams metàl·lics articulats, s'inclouen les
mànegues elèctriques aèries multifilars d'alimentació de les barres
electrificades mòbils des de les caixes de connexions previstes a tal
efecte, així com el cablejat aeri de senyal digital de les mateixes
barres electrificades des de la caixes XLR-5 previstes a tal efecte.
Acabat del sistema pintat color negre.

1

Construcció i subministrament de suport/ancoratge metàl·lic superior per a la unió
entre el sistema de guia i recollida i l'encavallada metàl·lica existent.

277,01

277,01 €

1

Part proporcional del subministrament del material elèctric associat als nous circuits 758,58
de il·luminació del nou truss motoritzat, aprofitant- se l'actual cablejat elèctric
multifilar fix dels 12 citrcuits actuals, així com les canalitzacions existents.

758,58 €

S'inclouen els següents treballs/elements:
- Cablejat elèctric multifilar.
- Cablejat elèctric de senyal digital.
- Cargoleria i resta de material de muntatge.
Desglossament aproximat:
- 50mts x Tub flexible corrugat D32mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i angles,
ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 25mts x Mànega coure multifilar 14x2,5mm2 Lliure halògens & P/p brides, terminals i petit material
de muntatge necessari.
- 25mts x Mànega senyal digital DMX-512 & P/p brides, terminals i petit material de muntatge
necessari.
- Cargoleria, accessoris i resta de material de muntatge necessari.

Total 18 x CIRCUITS IL·LUMINACIÓ + DMX & SISTEMES RECOLLIDA MÀNEGUES ELÈCTRIQUES

M.O.

1,3
unitats
1

5.755,81 €

INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE

descripció
preu unitari
Mà d'obra de tècnics especialitzats per a la instal·lació i muntatge mecànic, elècric, 4646,18
connexionat, així com verificació i posada en funcionament del nou material, incloent
els desplaçaments i dietes dels mateixos.

preu partida
4.646,18 €

Treballs inclosos:
- Retirada de l'actual sistema de il·luminació frontal fix.
- Muntatge mecànic, elèctric i connexionat del nou truss motoritzat de il·luminació frontal.
- Electrificació 18 circuits il·luminació + DMX en truss motoritzat de il·luminació frontal.
Desglossament aproximat:
-

1

32h x Tècnic mecànic especialista equipament escènic 1ª
32h x Tècnic mecànic especialista equipament escènic 2ª
32h x Tècnic elèctric especialista equipament escènic 1ª
32h x Tècnic elèctric especialista equipament escènic 2ª S'inclou P/p desplaçaments i dietes.

Partida corresponent a les ajudes d'elevació que es requereixin pel muntatge
(bastida, elevador, etc...).

526,32

526,32 €

Total M.O. INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE:

5.172,50 €
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2.- NOU SISTEMA IL·LUMINACIÓ ESCENARI I ADEQUACIÓ SISTEMES TORNS

48.519,02 €

2,1 TALL MOTORITZAT EIX-BOMBO 5t/500Kg IL·LUMINACIÓ
unitats
4

descripció
Construcció i subministrament de sistema motoritzat d'eix-bombo de 5 tirs, per a una
càrrega màxima de 500Kg (uniformement repartits sobre el doble varal de càrrega),
recorregut de 14,00m i velocitat fixa de 6-8m/min.

preu unitari
4.838,41

preu partida
19.353,64 €

409,70

1.638,80 €

Marca: GOLVER PROJECTS o SIMILAR
Model: CMEBL 500N 5TS06 H14 VF10 o SIMILAR
Característiques:
- Capacitat de càrrega: 500 Kg.
- Bancada del motor per pletina metal·lica plana per a ancorate a pinta existent
- Motor-reductor trifàsic de 1,5kW amb 1 fre.
- Velocitat fixa: 6-8 m/min.
- Recorregut: 14,00 m.
- Reductor de "vis sens fi", amb la possibilitat de tenir 1 o 2 sortides d'eix, depenent del tipus de muntatge.
- 5 x Bombos estriats per a la recollida dels cables d'acer, un per a cada tir.
- Tots els elements que recollen o desvien cada un dels tirs de cable (politges i bombos), es dimensionen
amb un diàmetre mínim 30 vegades superior al diàmetre nominal del cable (segons estàndards de
seguretat de relació de girs en cables).
- Eixos de tub per a la transmissió del reductor fins a cada un dels bombos recollidors de cables.
- Caixa amb sistema d'ajustament dels quatre finals de carrera:
· De treball, màxim i mínim.
· De seguretat, màxim i mínim.

Accessoris inclosos:
- Metres necessaris de cable d'acer galvanitzat de 6mm anti-giratori.
- Tensors d'ajustament per a cada tir.
- Argolles de subjecció tensor-barra.
- Guardes, tanca-cables, gargoleria i resta de petit material de muntatge necessari

4

Construcció i subministrament de doble varal de ferro.
Marca: Strong-Stage o SIMILAR
Model: VARAL DOBLE 200 L13,00m o SIMILAR
Característiques:
- Format per doble tub de Fe D48x2 mm.
- Alçada total 200 mm.
- Unió entre tubs mitjançant pasamans horitzontals i verticals de Fe soldats, també als extrems per a donar
rigidesa.
-

Unions internes en tub de Fe D42x2 mm, amb gargol i femella de seguretat.
Es subminsitra en trams de 2 o 3 m per a facilitar el transport, ensamblant-se posteriorment en obra.
Acabat pintat negre.
Longitud total 13,00 m.

NOTA:
S'aprofitaràn els actuals 3 dobles varals electrificats de il·luminació, amb el què aquests 4 nous dobles varals es distribuiran
de la següent manera:
· 3 x Talls motoritzats existents, que actualment es destinen a il·luminació i ara tindran altres usos.
· 1 x NOU Tall motoritzat destinat a il·luminació, afegint-li barres electrificades per a afegir-hi els circuits de il·luminació.

TOTAL TALL MOTORITZAT EIX-BOMBO 5t/500Kg IL·LUMINACIÓ

20.992,44 €
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1

147,74

147,74 €

Fabricació i subministament de cablejat aeri de 25,00m de longitud i 6 circuits,
648,20
mitjançant mànega multifilar flexible de 14x2,5mm2, amb multiconnector Harting 16p
aeri mascle en un extrem i femella en l'altre.

648,20 €

Subministrament de conjunt de fixació per a 3 mànegues multifilars de 6 circuits
i14x2,5mm2, mitjançant suport metàl·lic i grapes abraçadores isofòniques
Marca: Strong-Stage Model:: Kit Isof 3xM14 o SIMILAR
Cada conjunt format per:
- 1 x Model soldar a galeria o ancorar a paret.
- 1 x Model per a ancorar a doble varal Fe.

1

Ús: Interconnexió entre el caixetí existent amb 3 bases harting a una de les galeries de treball,
amb les barres electrificades del nou tall motoritzat de il·luminació.

1

Fabricació i subministament de cablejat aeri de 21,00m de longitud i 6 circuits,
574,33
mitjançant mànega multifilar flexible de 14x2,5mm2, amb multiconnector Harting 16p
aeri mascle en un extrem i femella en l'altre.

574,33 €

Ús: Interconnexió entre el caixetí existent amb 3 bases harting a una de les galeries de treball,
amb les barres electrificades del nou tall motoritzat de il·luminació

1

Fabricació i subministament de cablejat aeri de 17,00m de longitud i 6 circuits,
500,46
mitjançant mànega multifilar flexible de 14x2,5mm2, amb multiconnector Harting 16p
aeri mascle en un extrem i femella en l'altre.

500,46 €

Ús: Interconnexió entre el caixetí existent amb 3 bases harting a una de les galeries de treball,
amb les barres electrificades del nou tall motoritzat de il·luminació.

1

Construcció i subministrament de caixa de distribució com a punt de connexió de
senyal DMX-512 del nou tall motoritzat destinat a il·luminació*.

46,46

46,46 €

75,72

75,72 €

Marca: Strong-Stage Familia: Universal Box o SIMILAR
Model: CJ-120-2-F1 + XLR 75 M
Característiques:
- Caixa i frontal fabricats en perfileria de ferro (ample 1/4 rack 19", alçada 2ut i fons 70m).
- 1 x Connector XLR-5.
- Acabat pintat color negre.
*Nota:
Es deixarà la pre-instal·lació de senyal digital desde una de les barres electrificades
associades al nou tall motoritzat destinat a la il·luminació i aquest caixetí, que es preveu
instal·lar a la galeria, al costat del caixetí existent amb els 3 multiconnectors Harting 16p.

1

Fabricació i subministament de cablejat aeri de 17,00m de longitud i 1 circuit de
senyal DMX, mitjançant mànega DMX, amb connector XLR-5 aeri mascle en un
extrem i femella en l'altre
Ús: Interconnexió entre el nou caixetí XLR-5 a situar en una de les galeries de treball, amb les
barres electrificades del nou tall motoritzat de il·luminació
Total CIRCUITS IL·LUMINACIÓ EN NOU TALL MOTORITZAT

2.777,29 €

2,4 P/P SUBQUADRE PROTECCIONS & INST.ELÈCTRICA MOTORS
unitats
1

descripció
Part proporcional del subministrament del material elèctric per a la instal·lació elèctrica
associada als nous 4 talls motoritzats, així com per a la integració dels 5 talls motoritzats
existents en el nou sistema de control de motors (s'aprofitaràn les proteccions elèctriques
existents dels motors existents).

preu unitari
4.652,89

preu partida
4.652,89 €

S'inclouen els següents treballs/elements:
- Proteccions elèctriques a incloure en algun subquadre físic pròxim existent en la Caixa
escènica.
- Canalitzacions (safates, tubs, etc..) i elements d'ancoratge.
- Cablejat elèctric d'alimentació i potència.
- Cablejat elèctric de maniobra i senyal digital.
- Cargoleria i resta de material de muntatge.
Desglossament aproximat:
- 4 x Guardamotor IV 1-1,5CV + 1 x Dif 40A IV 300mA &
P/p Cablejat interconnexió, bornes i petit material subquadre.
- 60mts x Safata 60x200mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i angles,
ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 75mts x Tub flexible corrugat D32mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i
angles, ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 200mts x Mànega coure 4x2,5mm2 Lliure halògens & P/p brides, terminals i petit material de
muntatge necessari.
- Resta de material de muntatge necessari.
Total P/P SUBQUADRE PROTECCIONS & INST.ELÈCTRICA MOTORS:

4.652,89 €
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2,5 ADEQÜACIÓ 2 x TORNS MOTORITZATS ESCENARI: AFEGIR +1tir
unitats

2

descripció

preu unitari

Conjunt de kit per a augmentar en +1 tir els talls amb torn existent que quedaràn
lliures amb la nova distribució, passant dels 3 tirs als 4.

295,48

preu partida

590,96 €

Inclou el següent:
- 1 x Politja de tir amb ancoratges.
- 1 x Tirades de cable d'acer antigiratori de 5mm de diàmetre nominal del metratge
necessari afegint-hi 3 voltes de seguretat al bombo enrrotllador.
- 1 x Grapa metàl·lica de subjecció entre el nou cable de tir i l'actual barra de càrrega.
- Petit material: tensor, subjectacables, llàgrimes de protecció, contrafemelles i resta petit
material de muntatge.
Nota:
NO s'inclou politja de desembarcament, ni bombo enrotllador, al ja existir una gola i una
cel·la lliure pel nou cable de tir, respectivament.
Total ADEQÜACIÓ 2 x TORNS MOTORITZATS ESCENARI: AFEGIR +1tir:

2,6 M.O.
unitats
1

590,96 €

INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE

descripció
preu unitari
Mà d'obra de tècnics especialitzats per a la instal·lació i muntatge mecànic, elècric,
14.664,52
connexionat, així com verificació i posada en funcionament del nou material, incloent els
desplaçaments i dietes dels mateixos.

preu partida
14.664,52 €

Treballs inclosos:
- Muntatge mecànic, elèctric i connexionat 4 x Nous talls motoritzats de il•luminació.
- Electrificació circuits il·luminació en 1 dels nous talls motoritzats de il·luminació.
- Sistema control per a 9 talls motoritzats (4 x Nous Talls + 5 x Talls existents)
- Afegir +1 tir en 2 x Talls amb torn existents.
- Desmuntatge de 7 sistemes existents per a situar-los en altres ubicacions de la pinta existent,
segons nova distribució acordada:
· 1 x Cortina americana embocadura.
· 3 x Talls motoritzats.
· 3 x Talls amb torn.
Desglossament aproximat mà d'obra:
- 101h x Tècnic mecànic especialista equipament escènic 1ª
- 101h x Tècnic mecànic especialista equipament escènic 2ª
- 101h x Tècnic elèctric especialista equipament escènic 1ª
- 101h x Tècnic elèctric especialista equipament escènic 2ª S'inclou P/p desplaçaments i dietes.
Inclou part proporcional del material elèctric i de muntatge necessari*, derivat del desplçament
d'ubicació dels 7 sistemes anteriorment descrit.
*Desglossament aproximat instal·lació elèctrica:
- 20mts x Safata 60x200mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i angles,
ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 100mts x Tub flexible corrugat D32mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i
angles, ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 200mts x Mànega coure 4x2,5mm2 Lliure halògens & P/p brides, terminals i petit material de
muntatge necessari.
- Resta de material de muntatge necessari.
Total M.O. INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE:

14.664,52 €
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3.- IL•LUMINACIÓ: NOVA XARXA DMX-512 2xUNIVERSOS & ARMARI DIMMERS 18ch

3,1
unitats
1

11.763,83 €

ARMARI DIMMERS 18ch & SORTIDA 24ch EXISTENTS & 12x2 CIRCUITS DIRECTES
descripció
preu unitari
Subministrament de un distribuidor i amplificador de senyals digitals DMX-512, per a 521,04
assegurar bona senyal en etapes de potència.

preu partida
521,04 €

Marca: Strong o SIMILAR
Model: SPLITER 1 - 8 o SIMILAR
Característiques:
- Muntat sobre xassís rack 19" de 1ut d'alçada.
- Una entra i vuit sortides opto-aïllades.
- Leds indicadors d'entrada i sortides.
- Entrades i sortides protegides contra sobretensions.
- Entrades i sortides davanteres.
- Connectors d'entrada i sortida XLR 5.
- Alimentació 230V / 50Hz.

3

Construcció i subministrament d'etapa de potència de il·luminació de 6 canals de
2.5/3kW amb sortides schuko integrades.

876,82

2.630,46 €

1634,35

1.634,35 €

Marca: Strong Model: Power 6-3 SK o SIMILAR
Característiques:
- 6 canals de 2.5/3kW cada un.
- Fabricada en format rack 19" de 3 ut d'alçada.
- Control potència mitjançant triacs de 40 A.
- Protecció magnetotèrmica per canal.
- Entrada senyal digital DMX-512 mitjançant connector XLR5.
- Entrada d'alimentació mitjançant bornes.
- Sortides per canal mitjançant base schuko F 16A doblada.
- 6 potenciòmetres per a ajustar il·luminació de fons.
- Pantalla LCD de visalització estat i configuració.
- Led indicador del nivell de sortida.
- Funcions programables:
· Direccionament canal.
· Assignació corba per canal entre les 4 disponibles.
· Determinació mínim i màxim per canal.
· Selecció del "chaser" a executar.
· Funció test.
- Dimensions: 482 x 319 x 132 mm.
- Pes: 8 Kg.
- Alimentació trifàsica 400V / 50Hz.

1

Construcció i subministrament d'un armari de rack per a l'ubicació de les noves
etapes de potència, les sortides de l'etapa de 24ch existent i els nous circuits de
directes.
Característiques:
- Armari
- Canalitzacions
metàl·lic rack
(safates,
19" de
tubs,
l'alçada
etc..) necessària
i elements d'ancoratge.
i fondària de 600 mm.
- Peus
nivelladors.
- Cablejat
elèctric d'alimentació i potència.
- Guies
pel suport
diferents aparells.
- Cablejat
elèctricdels
de maniobra
i senyal digital.
- Caràtules
de i24
bases
wiellandde
F muntatge.
3P per les sortides dels canals de dimmer existents.
- Cargoleria
resta
de material
- Caràtules amb sis bases schuko doblats per a circuits directes.
- Unitat
de ventilació
forçada mitjançant ventilador en la part superior.
Desglossament
aproximat:
- Caràtules mecanitzades per a ventilació.
- Caràtula pasacables de 1ut.
- Caràtules necessàries de 1ut, 2ut o 3ut.
Alimentacions directes a les etapaes de potència i al Splitter DMX. Entrada de senyal digital DMX-512
mitjançant connector XLR 5p.
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24

Fabricació i subministrament de fuetó de interconnexió de 2,00 m de longitud,
19,18
mitjançant mànega elèctrica de 3x2,5mm2 lliure d'halògents, amb connector wielland
mascle aeri en un extrem i femella en l'altre.

460,32 €

Ús: Interconnexió entre nous connectors sortides 24ch dimmers existents i circuits
escenari/sala de nou panell patx-panell.

24

Fabricació i subministrament de fuetó de interconnexió de 2,00 m de longitud,
23,1
mitjançant mànega elèctrica de 3x2,5mm2 lliure d'halògents, amb connector schuko
mascle aeri en un extrem i wielland femella en l'altre.

554,40 €

Ús: Interconnexió entre nous connectors sortides 24ch dimmers existents i circuits
escenari/sala de nou panell patx-panell.

2

Suport metàl·lic per a penjar fuetons de interconnexió quan no s'utilitzin

42,82

85,64 €

1

Part proporcional del subministrament del material elèctric associat al nou armari
rack.

3409,33

3.409,33 €

S'inclouen els següents treballs/elements:
- Nou cablejat elèctric de sortides dels 24ch de l'etapa de potència existent fins als nous
connectors de sortides.
- Proteccions elèctriques a incloure en algun subquadre físic pròxim existent en la Cambra
de Dimmers.
- Nou cablejat alimentació de noves etapes i splitter.
- Canalitzacions (safates, tubs, etc..) i elements d'ancoratge.
- Cargoleria i resta de material de muntatge.
Desglossament aproximat:
- 3 x Magnetotèrmic 32A IV Corba C + 13 x Magnetotèrmic 16A II Corba C+ 5 x Dif 40A IV

30mA + 1 x Dif 25A II 30mA &
P/p Cablejat interconnexió, bornes i petit material subquadre.
- 15mts x Safata 60x200mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i angles,

ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 25mts x Tub flexible corrugat D32mm PVC Lliure halògens & P/p tapa, unions, colzes i
angles, ancoratges i petit material de muntatge necessari.
- 15mts x Mànega coure 5x6mm2 Lliure halògens & P/p brides, terminals i petit material de
muntatge necessari.
- 75mts x Mànega coure 3x2,5mm2 Lliure halògens & P/p brides, terminals i petit material
de muntatge necessari.
- Cargoleria, accessoris i resta de material de muntatge necessari

TOTAL ARMARI DIMMERS 18ch & SORTIDA 24ch EXISTENTS & 12x2 CIRCUITS DIRECTES

3,2 M.O.
unitats
1

9.295,54 €

INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE

descripció
preu unitari
Mà d'obra de tècnics especialitzats per a la instal·lació i muntatge mecànic, elècric,
2468,29
connexionat, així com verificació i posada en funcionament del nou material, incloent
els desplaçaments i dietes dels mateixos.

preu partida
2.468,29 €

Nota:
No s'inclouen ajudes d'elevació (bastida, elevador, etc...). En cas de requerir-se correrà a càrrec
de la propietat.
Desglossament aproximat:
-

17h x Tècnic mecànic especialista equipament escènic 1ª
17h x Tècnic mecànic especialista equipament escènic 2ª
17h x Tècnic elèctric especialista equipament escènic 1ª
17h x Tècnic elèctric especialista equipament escènic 2ª S'inclou P/p desplaçaments i dietes.

Total M.O. INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE:

2.468,29 €
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RESUM DEL PRESSUPOST
1.- NOU SISTEMA IL·LUMINACIÓ FRONTAL: TRUSS MOTORITZAT SALA
TRUSS Al TRIANGULAR MOTORITZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 x CIRCUITS IL·LUMINACIÓ + DMX & SISTEMES RECOLLIDA MÀNEGUES
M.O. INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL NOU SISTEMA IL·LUMINACIÓ FRONTAL: TRUSS MOTORITZAT SALA:
2.- NOUS 4 x SISTEMES IL·LUMINACIÓ ESCENARI & ADEQÜACIÓ SISTEMES TORNS
4 x TALL MOTORITZAT EIX-BOMBO 5t/500Kg IL·LUMINACIÓ . . . . . . . . . . . . . .
SISTEMA DE CONTROL 9 x MOTORS & COMANDAMENT PER 12 MOTORS .
18 x CIRCUITS IL·LUMINACIÓ EN NOU TALL MOTORITZAT . . . . . . . . . . . . . . .
P/P SUBQUADRE PROTECCIONS & INST.ELÈCTRICA MOTORS . . . . . . . . . . .
ADEQÜACIÓ 2 x TORNS MOTORITZATS ESCENARI: AFEGIR +1tir . . . . . . . . .
M.O.INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL NOUS 4 x SISTEMES IL·LUMINACIÓ ESCENARI & ADEQÜACIÓ SISTEMES TORNS:
3.- IL·LUMINACIÓ: NOVA XARXA DMX-512 2xUNIVERSOS & ARMARI DIMMERS 18ch
ARMARI DIMMERS 18ch & SORTIDA 24ch EXISTENTS & 12x2 CIRCUITS DIR
M.O.INSTAL·LACIÓ & MUNTATGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL IL·LUMINACIÓ: NOVA XARXA DMX-512 2xUNIVERSOS & ARMARI DIMMERS 18ch:

8.040,10
5.755,81
5.172,50
18.968,41 €

20.992,44
4.840,92
2.777,29
4.652,89
590,96
14.664,52
48.519,02 €

9.295,54
2.468,29
11.763,83 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC) ……………..

79.251,26 €

PEC (PEM = PEM + BI + DG) …………………….………………………………
21% I.V.A. .........................................................................................

79.251,26 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL = PEC + IVA) ...............

95.894,02 €

16.642,76 €

Ascendeix el pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS.
A Tortosa, 26 de juliol de 2019
L’Enginyer Tècnic Industrial Municipal

CPISR-1 Firmado
digitalmente por
C MARIO
C MARIO CPISR-1
BELTRAN
BELTRAN ROIJALS
Fecha: 2019.08.07
ROIJALS 13:07:12 +02'00'
Màrio Beltran i Roijals
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6. PLÀNOL

Plànol planta baixa TAFP
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PLEC

DE

CONDICIONS

TÈCNIQUES

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ

DEL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC AL
TEATRE-AUDITORI FELIP PEDRELL DE TORTOSA

Expedient núm.: 2019-IAC-C0204-000008
Assumpte: Subministrament, instal·lació i millora de l’equipament escenotècnic del teatreauditori Felip Pedrell de Tortosa, en endavant TAFP

1. ANTECEDENTS
L’equipament escènic del teatre-auditori objecte d’aquest estudi, està format per equips que
feia temps que no s’havien revisat, ni tenien un manteniment periòdic, amb el què a principis
de l’any 2017 es va realitzar una completa revisió de manteniment preventiu de
l’equipament.
Amb posterioritat a la revisió, es va presentar un informe on es va determinar l’estat actual de
l’equipament., indicant els equips revisats i l’estat de cada un dels seus components. Derivat
de l’informe, es van detectar una sèrie d’incidències, basant-se principalment en la
preservació de la seguretat tant pel públic com actors i personal tècnic, prenent com a
referència les diferents normatives vigents, així com en una segona instància, tenir present
les millores en productivitat i eficàcia d’aquells punts que siguin susceptibles de millorar-se.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en servei de l’equipament
complementari exposat a la memòria tècnica valorada.
Amb les actuacions realitzades anteriorment, s’ha acomodat gran part de l’equipament als
estàndards de seguretat i normatives vigents, però voldríem posar de manifest que resten per
a executar una sèrie d’actuacions que millorarien la versatilitat de l’equipament,
augmentaríem el nivell de seguretat a l’incorporar sistemes més moderns, així com
facilitaríem la tasca dels tècnics, al reduir-se el temps necessari per a operar normalment els
equips.
Es necessari completar l’equipament escenotècnic per aconseguir un equipament òptim i
adequat a les dimensions i actes que es desenvoluparan (teatre, activitats
escolars,
presentacions, conferències, etc.). Seguidament s’enumeren i es descriuen breument
aquestes actuacions que resten pendents i que seran objecte del present contracte de
Subministrament, instal·lació i millora de l’equipament escenotècnic del TAFP, les quals les
podem resumir en tres:
1.- Nou sistema de il·luminació frontal: Truss motoritzat sala
Retirada d’elements obsolets, instal·lació i muntatge de nous elements, deixant el sistema
totalment operatiu. Inclou les següents actuacions:
• Nou truss d’alumini motoritzat amb motors de cadena.
• Electrificació del truss, incorporant 18 circuits de il·luminació i senyal digital DMX.
• Sistema mecànic articulat per la recollida del cablejat aeri de il·luminació.
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2.- Nous sistemes de il·luminació a l’interior de l’escenari i Adequació sistemes existents de
torn
Instal·lació i muntatge de nous elements, deixant el sistema totalment operatiu. Inclou les
següents actuacions:
• Subministrament i instal·lació de 4 nous sistemes motoritzats, que es destinarien per
a la il·luminació de l’interior de l’escenari.
• Subministrament i instal·lació d’un nou sistema de control de motors digital, pels
motors existents i els nous.
• Augment en +1 tir, en 2 dels sistemes amb torn motoritzat existents.
• Redistribució de les barres de l’interior de l’escenari.
3.- Millora sistema il·luminació escènica: nova xarxa DMX-512 de 2 universos (1024 canals
DMX) i Armari dimmers de 18 canals
Instal·lació i muntatge de nous elements, deixant el sistema totalment operatiu. Inclou les
següents actuacions:
• Nous dimmers de regulació amb armari, incorporant en el mateix els dimmers
existents i afegint-hi circuits d’alimentació directa.
• Afegir 18ch de dimmers als 24ch existents, totalitzant 42ch pel teatre.
• Nou armari armari fix de peu, amb espai suficient per almenys afegir 6ch de més.
• Afegir 18ch de dimmer 2.5/3kW mitjançant 4 x noves etapes de potència de 6ch
cada una amb sortides schukos integrades "Strong Power 6-3 SK".
• Afegir 1 x Splitter DMX-512 exclusivament per a assegurar que tots els dimmers tenen
bona comunicació de senyal
• Afegir 12 x Circuits directes dobles mitjançant base schuko.
• Afegir 48 x Connectors wielland mascle xassís per a l’etapa existent ADB de 24ch.
Aquesta part de la proposta és millorable, i així es contempla en els criteris de valoració fixats
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
L'actual armari mòbil de 24ch (amb 2 etapes "Strong Power 6-3 TR" & 2 etapes "LT Liberty
6x2,5kW") es preveu traslladar-lo a la sala petita del mateix espai i/o utilitzar-ho com a reforç
pel teatre (en aquest cas s’haurà de tenir previst quina alimentació del conjunt i quines
sortides de dimmer s’utilitzen).
Així doncs, i atesa la naturalesa interelacionada de les actuacions abans descrites i el fet de
l’execució integrada de les actuacions fa que no sigui convenient la separació per lots per tal
de garantir la correcta execució de la mateixa.
L’objecte de la licitació està desenvolupat i especificat en detall en els amidaments
pressupost adjunt.
Així mateix, també constitueixen l’objecte d’aquest contracte tota la resta de tasques i
materials necessaris per a que la instal·lació quedi enllestida per a poder ser utilitzada.
L’empresa subministradora serà responsable de la correcta instal·lació dels elements, en
especial d’aquells que requereixen fixacions, proteccions o altres mesures de seguretat;
també del correcte funcionament de tots els equips en el moment en què faci entrega del
subministrament i durant el termini de garantia que s’estipuli.
Tots els treballs no esmentats en les especificacions però que es considerin raonablement
inclosos o com de bona pràctica de construcció i instal·lació, seran realitzats per l’empresa
adjudicatària sense cost addicional per l’Ajuntament de Tortosa, per completar els treballs
previstos.
L’adjudicatari del contracte serà responsable dels següents conceptes:
• Coordinació dels treballs d’aquesta secció amb el d’altres contractistes.
• Verificació de totes les dimensions en subministrament
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•

Inclusió d’elements no indicats ni recollits en les especificacions però que pertanyin
al treballs descrits o siguin necessaris per a la correcta finalització operativitat i
integració dels sistemes

Totes les empreses licitadores hauran de presentar una valoració del sistema basada en els
equips i components especificats en el Plec de Condicions Tècniques.
Les referències i marques i models que apareixen en el Pressupost de la memòria tècnica
valorada no són en cap cas excloents, sinó que pretenen establir els criteris de disseny i els
nivells de qualitat i prestacions que s’exigiran a l’equipament del teatre-auditori.
Les empreses licitadores podran, sota la seva responsabilitat, presentar propostes
alternatives als components, equips i sistemes descrits en la memòria tècnica valorada. Totes
elles seran considerades, sempre que:
No s’apartin substancialment del concepte global de disseny i operació del
sistema, segons es descriu en aquest document.
b) Siguin equivalents o superiors en prestacions i qualitat als que es fa referència
en la memòria tècnica valorada, o aportin algun avantatge funcional important.
c) Quedin suficientment justificades des del punt de vista tècnic.
d) No suposin un increment en el cost global del sistema.
a)

En cas de presentar-se alternatives, les ofertes hauran d’anar acompanyades de tota la
documentació tècnica necessària per a avaluar les alternatives plantejades, adjuntant com a
mínim degudament complimentada, la fitxa seguint l’Annex A (una fitxa individual per a cada
equip alternatiu), amb les característiques de l’equip descrit a la memòria tècnica valorada i
l’alternatiu proposat, que justifiqui tots els punts anteriors. Les fitxes de les propostes
d’equips alternatius s’hauran d’entregar per separat.
Els criteris de valoració de les diferents propostes aportades per les empreses licitadores
estan fixats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
L’adjudicatari realitzarà els treballs sota la direcció d’un tècnic facultatiu qualificat, de la seva
plantilla, el qual signarà el full d’assumeix de la direcció tècnica del corresponent al projecte
tècnic d’instal·lacions i de legalització de les mateixes. Projecte signat per un tècnic qualificat
el qual s’haurà d’aportar abans de la finalització del contracte, juntament amb la direcció
facultativa d’aquest.

3. TERMINI D’EXECUCIÓ MATERIAL
L’empresa adjudicatrària haurà d’executar les obres d’instal·lació, objecte d’aquest contracte,
en un termini màxim de 4 setmanes, millorable, treballant de dilluns a dijous i deixant el TAFP
lliure per poder-se utilitzar els divendres, dissabte i diumenge

4. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
L’empresa adjudicatària està obligat a adoptar les mesures de seguretat i ordre necessàries
per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, l’empresa adjudicatària serà la única i exclusiva responsable, durant l’execució del
contracte, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a
alguna persona o entitat.
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Serà obligació de l’empresa adjudicatària la contractació de la pòlissa d’assegurança contra
el risc per incapacitat permanent o mort dels seu personal, així com l’obligació de tenir-los
donats d’alta a la Seguretat Social
Les obligacions i responsabilitats de l’empresa adjudicatària, en referència a la prevenció de
riscos laborals, es regiran segons la legislació vigent

Tortosa, a 26 de juliol de 2019
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ANNEX A
FITXA EQUIP ALTERNATIU
FITXA PRODUCTES / ELEMENTS OFERTATS EQUIVALENTS
(OMPLIR AMB LES CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS EQUIVALENTS OFERTATS)

Definició element
Element projecte
Marca:
Model:.

Element alternatiu proposat
Marca:
Model:.

Descripció element alternatiu proposat

Característiques generals dels materials empleats (en comparació a allò indicat a la
documentació de licitació)

Fotografies

Lloc i data
Signatura persona representant
Nom persona representant
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