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El present projecte neix de la voluntat del Bisbat d’Urgell, propietari del Museu Diocesà d’Urgell, d’implementar una nova presenta-
ció museogràfica al Museu Diocesà d’Urgell que posi en valor tant la capella de la Pietat, com les peces de les col·leccions del Museu 
més significatives del període artístic del Renaixement, al qual pertany l’esmentada capella, i crear les bases d’un disseny museo-
gràfic i gràfic per al desenvolupament posterior d’una futura proposta d’exposició permanent per a la globalitat del Museu Diocesà.

1. CRITERIS GENERALS 

Els objectes que es preveu exposar en la capella de la Pietat i en els espais previs d’accés a la capella constitueixen una selecció 
significativa del fons MDU corresponent al periode que va del segle XVI al segle XVII, tots ells prou significatius en el context del  
patrimoni cultural català en general i representatius de l’especificitat del bisbat i la seva història. Bona part, a més, són obres que 
van ser concebudes específicament per a l’Esglèsia de la Pietat. Tenim, donç, l’oportunitat de restituir aquestes obres en l’espai que 
els hi és propi i convertir, així, la globalitat mateixa de l’església de la Pietat en l’objecte principal de l’estratègia museogràfica de 
posada en valor. Aquest fet implica possibilitar la continuitat de l’església de la Pietat com espai de culte i, al mateix temps, poten-
ciar el conjunt de valors culturals i espirituals que es deriven d’aquesta funció. Per tal d’assolir aquest objectiu, la present proposta 
posa un èmfasi especial en la neteja i la restauració de la decoració pictòrica dels murs de la capella i en la il·luminació de la mateixa, 
ambdós aspectes fonamentals per a recrear una atmosfera adient a aquest objectiu.

La posada en valor de la capella de la Pietat ens fa plantejar aquest espai més com un espai senyalitzat i no tant com un espai museo-
grafiat. No considerem convenient col·locar textos ni reproduccions fotogràfiques en les parets, i per això proposem desplegar els 
continguts necessaris per tal  d’interpretar i contextualitzar els diferents objectes i  la capella mateixa en base a interactius distribuits 
estratègicament de manera que interfereixin el mínim possible en la percepció de l’espai.

Més enllà de l’especificitat de l’espai i de les obres que s’hi exposaran, la museografia de la Pietat s’inscriu dins del discurs global 
del Museu i ha de respondre als criteris generals que regeigen la nova ordenació de les col·leccions, basada, en primera instància, 
en la diferenciació de disciplines artístiques, a fi i efecte de facilitar  la conservació preventiva dels objectes, i en criteris cronològics. 
En aquest sentit, per exemple, s’opta per agrupar l’orfebreria en els espais previs d’accés a la capella.

2. RELACIÓ D’OBRES

MDU 489_Creu processional de la Pietat S. XVI
Creu llatina, de perfil flordelisat i magolla d’estructura arquitectònica que manté bona part del disseny de tradició gòtica. Presenta 
un punxó de Barcelona. En destaca la inscripció amb el nom del donant Segimon Quintana que va ser beneficiat de la Catedral entre 
1562 i 1591. Es presenta en vitrina individual exempta

MDU 77/223/422/124/129/243/700/541/532_Orfebreria i arts de l’objecte S. XVI-XVII
Conjunt d’objectes dins el qual destaquen:

Corporals d’Arcavell (1516)
Reliquiari en forma d’ostensori format per una caixa rectangular alta amb dues portes unides per frontisses i peu flordelisat. Conté 
les relíquies d’un miracle eucarístic ocorregut al s. XII al poble d’Arcavell.



Immaculada de plata. S. XVII
Imatge de plata repussada de la Puríssima, procedent de la capella de la Pietat del conjunt catedralici d’Urgell. Se situa dempeus, 
sobre una peanya hexagonal. Abillada amb túnica i mantell profusament decorada a la manera de brocat. Les mans i la cara presen-
ten les carnacions pintades. Es presenten en vitrina mural conjunta

El retaule Major. S. XVI
Una de les obres més importants que es van construir a la Seu a mitjans del segle XVI. Retaule d’estil renaixentista atribuït a l’escultor 
de Jeroni Xanxo (1548 – 1550). Pintat i daurat anys més tard al 1573 per Antoni Peitiaví, pintor de Tolosa establert a Perpinyà i Miquel 
Verdaguer. L’escultura exempta la Verge de la Pietat amb el Crist mort a la falda centra la composició del retaule.

MDU 82/ 133-142_El grup de la Dormició. S. XVI
Al 1548 li fou encarregat a l’escultor Jeroni Xanxo la realització d’un nou altar per la capella de la Pietat dedicat al sepulcre de Nos-
tra Dona, també conegut com el retaule dels Apòstols. La figura jacent de Maria, la peça de més qualitat i delicadesa del conjunt 
centrava la composició del retaule envoltada dels apòstols.

MDU 167_Urna policromada de Sant Ermengol. S. XVII
Fou decorada per Gaspar Altisent al 1616. Dins de les arcades hi són representades escenes de la vida de Sant Ermengol: la instau-
ració de la canònica; la conquesta de Guissona; la construcció dels ponts sobre el Segre; l’accident a Pont de Bar; l’enterrament i 
tot un seguit de miracles.

MDU 144_Mare de Déu de Montserrat. (1659)
IImatge de gran qualitat, es manté dins les formules renaixentistes. Presenta la mare de Déu asseguda en un tron envoltat per les 
muntanyes de Montserrat i amb el nen a la falda. Destaca el treball dels daurats i estofats tant dels vestits com de les muntanyes 
amb dibuixos d’arbres amb flors, i dues petites capelles situades dalt d’uns turons. A la part inferior de l’escultura una inscripció amb 
la data 1659. Es presenta damunt peanya

MDU 165/166_Taules procedents dels sarcòfags dels bisbes Abril i Pere d’Urtx. S. XVI
Es presenten en la cara de sengles volums restituint els sarcòfags

MDU 1231_Escultura jacent del bisbe Simeó de Guinda
Es presenta sobre tarima sota els sarcòfags dels bisbes Abril i Pere d’Urtx

Taula de l’enterrament de Ponç de Planés procedent del retaule de la capella de Santes Creus. S. XVII
Es presenta en paret de nova construcció sota el cor i es posa en relació, mitjantçant interactiu explicatiu, amb la figura i l’obra de 
Joan Brodieu

ACU UI -1721_Cantoral (s. XVI-XVII)
Es presenta dins vitrina individual i es posa en relació, mitjantçant interactiu explicatiu, amb la figura i l’obra de Joan Brodieu

MDU 793_Porra o macer
Es presenta dins vitrina individual  i es posa en relació, mitjantçant interactiu explicatiu, amb la figura i l’obra de Joan Brodieu

MDU 1162-1178 Les teles dels patriarques. S. XVI
Conjunt de setze teles de grans dimensions procedents del conjunt catedralici de Santa Maria d’Urgell. Pintures de gran qualitat i 
delicadesa que representen figures de l’antic testament: tres profetes, el patriarca Jacob i els seus 12 fills, representants de les 12 
les tribus d’Israel. Aquestes teles havien de decorar la sala on se celebraren les reunions sinodals del Bisbat. Es presenten en els 
espais adjacents a la capella.



3. NETEJA I RESTAURACIÓ DE LA PINTURA DECORATIVA 

3.1 Descripció dels procediments bàsics d’intervenció:

A/NETEJA MECÀNICA EN SEC

Neteja de deposicions superficials mitjançant paletines de pèl de cerda i/o raspalls no abrasius. 
Comprovació de l’estabilitat de la capa pictòrica a fi de definir la pressió en la neteja.
En les parts on s’ha de conservar la capa pictòrica el procediment serà més suau, on la capa pictòrica sigui llisa, el procediment serà 
un repintat, la neteja, en aquest cas serà més contundent.
Si en l’operació de neteja es posa en perill la capa pictòrica amb motius decoratius, es realitzaran fixacions prèvies al procediment, 
i s’utilitzarà el material adequat segons els assajos preliminars.

B/FIXACIÓ DE LA CAPA PICTÒRICA

Fixació de capa pictòrica amb producte a definir segons les proves. S’utilitzaran diferents consolidants o fixadors tals com resina 
acrílica, silicat de potasi, caseima, silicat d’etil...a fi de determinar el producte més òptim en quan a consolidació-fixació, i en quant 
a residu o alteració de la capa pictòrica que ocasionés un canvi de to o taques permanents.
Es tindrà en compte els productes a utilitzar en la reintegració cromàtica.
L’aplicació s’efectuarà amb paletina de pèl de cerda o vaporitzat a baixa pressió, segons les necessitats.

C/REINTEGRACIÓ CROMÀTICA

Procediment pictòric amb aglutinant a definir segons el producte utilitzat en la consolidació- fixacióde la capa pictòrica. Es realitzaran 
proves amb bases al silicat i amb base resina acrílica.
La reintegració dels motius decoratius serà sempre amb criteri il.lusionista, igualant el color de la part perduda al color original de la 
zona a reintegrar, amb la voluntat d’unificar cromàticament el conjunt.

D/ REPINTAT

Procediment pictòric amb aglutinant a definir segons el producte utilitzat en la consolidació-fixació de la capa pictòrica.
Es realitzaran proves amb pintura amb base silicats i amb resina acrílica, a fi d’utilitzar el més adequat i estable amb la intenció de 
recobrir de nou la zona a repintar i amb la possiblitat d’escollir o modificar el color actual de la zona a repintar.

3.2 Descripció dels treballs a realitzar

A/ ACCÉS I PROTECCIONS

Subministrament, muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica per a l’accés a la zona de treball. 
Col·locació de xarxa de protecció de caiguda d’objectes, homologada amb certificació.

Protecció de les parts dels terres, paraments i tots els elements necessaris, a fi d’evitar danys durant el moviment i muntatge i des-
muntatge de la bastida tubular.

Protecció i afiançament del retaule de l’àbsis amb materials adequats al contacte i resistents, fixats a la bastida per tal d’evitar el 
contacte en cas de possibles desprendiments d’eines, restes o fins i tot  pols, sobre el retaule.

El contacte amb el retaule s’efectuarà amb operaris especialitzats amb titulació de restauració de béns culturals acreditada.
Durant el muntatge i desmuntatge es disposarà d’un operari amb titulació en restauració de béns culturals per tal de supervisar els 
treballs



B/ INTERVENCIÓ A LA NAU CENTRAL

Senefa superior amb ogives
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de les parts perdudes de la paret posterior, seguint els colors originals, criteri il.lusionista.

Silleria, sòcol i emmarcats de les obertures superiors.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de les percupalicions, seguintels colors originals (carreuat i senefes), criteri il.lusionista.
Reintegració cromàtica de les parts perdudes de la paret posterior, seguint els colors originals  (carreuat i senefes), 
criteri il.lusionista.

Columnes i Capitells.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.

Motllura perimetral.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.

Senefa sota motllura perimetral.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de les faltes i llacunes dels motius decoratius, de la part lateral, paret claustre propera al presviteri seguint 
els colors originals, criteri il.lusionista.

Parament Vertical.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Eliminació de restes de carreutat.
Eliminació del sòcol.
Repintat dels paraments verticals del terra a la senefa
sota motllura, color a definir, mate. Inclòs paraments interiors de les obertures de la paret lareral (claustre).

Emmarcats de les obertures laterals i porta lateral.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de les parts masillades per tal de dissipar la seva visió.
Repintat de les parts llises que presentin continuitat amb el parament vertical de la nau central, color a definir, mat.

Separació Nau Central - Àbsis.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica dels motius decoratius dels nervis de l’arc perimetral, seguint els colors originals. Treball amb l’objectiu de 
dissipar les llacunes, no per reproducció exacte.

C/ INTERVENCIÓ A L’ABSIS

Parets laterals, cortinatges
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Repicat de l’estucat actual amb problemes d’humitats de remontament capilar, col.locació de morter drenant amb textura albeolar, 
per tal de contenir les aflorescències. Acabat superficial amb morter de calç hidràulica NH3. Acabat lliscat.
Millora de la textura dels paraments amb extracció de les parts inconexes i afinat de nou amb morter específic.
Reintegració cromàtica de la part superior, reproduint de nou els punts de subjecció del cortinatge i els motius decoratius superiors



i inferiors, seguint els colors originals. Criteri il.lusionista.
Repintat de les parts llises, color a definir, mate.
Reintegració cromàtica de l’últim dobleg del cortinatge, seguint els colors originals, criteri il.lusionista.
Es preveu ser conservador a l’intervenir en les motius decoratius, per tal d’evitar grans pèrdues i reproduccions.

Senefa perimetral i paret darrere teulada.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Sellat de fissura existent amb morter de calç aèrea i pols de marbre, prèvia humidificació, assegurant la penetració del morter.
Repintat de la part posterior i color a definir.
Marcatge de l’arc perimetral, per definir-ne la seva posició en funció d’emmarcament del retaule. Acabat amb color neutre, sense 
reproducció dels motius florals.

Dos sostres triangulars laterals.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de faltes i llacunes seguint els colors originals.

Sistema de nervis i claus de volta sobre l’àbsis.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de faltes i llacunes seguint els colors originals en les parts que presenten motius decoratius. Actuació amb 
intenció de dissipar l’atenció de l’observador, eliminant punts de focalització sense una reproducció total.
Sellat de fissures existents amb morter de calç aèrea i pols de marbre, prèvia humidificaició, assegurant la penetració del morter.

Sostres entre nervis.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.

Interior zona ogives amb finestres.
Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica dels motius decoratius dels sostres, emmarcats de les obertures circulars i sota finesta, seguint les colors 
originals. Criteri il.lusionista.
Repintat dels brancals de les obertures circulars i parts llises dels perímetres dels motius decoratius, color a definir.
Sellat de fissures existents amb morter de calç aèrea i pols de marbre, prèvia humidificaició, assegurant la penetració del morter. 
L’objectiu principal és aconseguir una dissipació visual de les pèrdues i taques provocades per les humitats.

Vidrieres Circulars de l’àbsis
Repintat de les vidrieres circulars de l’àbsis.
Neteja amb aigua i sabó neutre.
Reproducció del despesejament seguint les parts conservades.
Reposició dels colors originals a cada cel.la.
La col.locació dels vidres perduts no està contemplada.



4. IL·LUMINACIÓ 

La proposta d’il·luminació persegueix el doble objectiu de conferir una atmosfera adient a la capella de la Pietat i, al mateix temps, 
donar relleu als objectes exposats. Tots els elements luminiscents seran de tecnologia led, de baix consum energètic i regulables 
en intensitat, la qual es deixarà ajustada als requeriments de conservació dels objectes. Es preveu igualment filtrar l’entrada de llum 
natural a través dels vitralls mitjantçant filtre solar muntat sobre marc metàl·lic per la part interior de la nau central evitant l’entrada 
de radiació UV i IR. Les fonts de llum de les luminàries previstes tenen una TC d’aprox. 3000K),  IRC superior a 90, i estan lliures de 
radiacions UV i IR. El sistema de carrils incorpora també l’enllumenat d’emergència. La il·luminació de les vitrines s’efectua en tots 
els casos des de l’exterior del cos de la vitrines, amb l’excepció de V1 ( La creu de la Pietat) que incorpora una petita il·luminació led 
de reforç a l’interior de vitrina, instal·lada de manera que el minim calor que es genera es dissipi cap al cos inferior (peanya), aillat 
del cos superior que conté l’objecte.

A/ ESPAIS ADJACENTS A LA CAPELLA

Es dotaran de carril universal trifàsic col·locat o bé en la superfície dels sostres o bé suspesos, sempre a 380 cm d’alçada. Es combi-
naran projectors Led puntuals amb lent spot i projectors Led amb lent Flood. Les vitrines s’il·luminaran tant zenitalment com frontal i 
es reforçaran amb una contra des de l’interior de la vitrina. S’incorporan les lluminàries necessàries tant de servei com d’emergència.
Les escales d’accés es remarcaran amb led linial de baixa intensitat

B/ NAU CENTRAL I ABSIS

Es dotarà de carril universal trifàsic col·locat damunt la cornisa de manera que quedi ocult a lavista. Des del carril es combinaran 
projectors led puntuals amb lent spot i projectors led amb lent flood. S’instal·larà led linial en la cara superior del carril per tal de 
donar una bany de llum suau i continu als sostres. S’instal·larà un perímetre de led lnial per darrera l’altar major  per tal de resaltar-ne 
el volum i separar visualment l’altar de la paret del fons. S’incorporan les lluminàries necessàries tant de servei com d’emergència.

5. SISTEMA DE PEANYES I VITRINES 

Els objectes d’orfebreria i metal·listeria es presentaran dins vitrina. Els objectes de talla policromada i les pintures s’exposaran en 
peanyes o en paret de nova construcció amb els ancoratjes adients.

A/ PEANYES

Les peanyes i altres elements de suport dels objectes es realitzaran en tauler de DM de 19 mm de gruix amb els reforços interiors 
necessaris. Presentaran sòcol reculat a la seva part inferior i peus regulables o rodes allà on sigui necessari. L’acabat de la fusteria 
serà pintat semilacat amb esmalt acrílic a l’aigua lliure d’emanacions d’aldehids, color RAL 9010. Les parts estructurals de fusteria en 
base a llata de pi o similars inclouran tractament antitèrmits.

B/ VITRINES

Les parts de fusteria exteriors i de suport interior dels objectes es realitzaran en tauler de DM de 19 mm de gruix amb els reforços 
interiors necessaris. Presentaran sòcol reculat a la seva part inferior i peus regulables allà on sigui necessari. L’acabat de la fusteria 
serà pintat semilacat amb esmalt acrílic a l’aigua lliure d’emanacions d’aldehids, color RAL 9010 mat. Les parts de fusteria a l’interior 
de les urnes es realitzaran en tauler Mediland de baixes emissions d’aldehids i es pintaran igualment amb esmalt acrílic a l’aigua lliu-
re color RAL 9010 mat.Totes les vitrines estaran dotades de caixò o càmera interior destinada a contenir PROSORB i altres sistemes 
de control passiu. Les parts de metal·listeria de les vitrines es realitzaran en tub d’acer pintat epoxi i assecat al forn del mateix RAL 
9010 mat. Les urnes seran en vidre de seguretat laminat Optiwhite 8+8 mm amb les juntes polides. La construcció del conjunt de la 
urna ha de permetre una vista neta de totes les cares sense marcs ni muntants. En el cas de les vitrines exemptes, l’accés a l’interior 
s’efecturà mitjançant una porta batent amb frontisses connectades a la part frontal de la porta de la base, que està unida al frontal 
del vidre. En el cas de la vitrina mural, a dues cares l’accés s’efectua també mitjantçant sengles portes batents amb frontisses con-
nectades una a la part inferior del frontal de vidre i una altra a la part superior. En tots els casos,les juntes verticals aniran segellades 
amb silicona lliure d’emissions i el mecanisme de tancament de seguretat pressionarà mecànicament el vidre que dona accés a la 
vitrina contra la junta disposada al voltant del perímetre de l’obertura, conferint un grau d’estanquitat a l’aigua i a l’aire equivalent al 



nivell de protecció IP55 i assegurant un intercanvi interior/exterior d’aire igual o inferior al 0’1 % diari  (0,004% per hora). Cada vitrina 
disposarà de datalogger amb connexió WIFFI per permetre la descàrrega de dades a través del núvol.

6. MARCS I SUPORTS ESPECÍFICS DELS OBJECTES
S’emmarcaran les 16 teles dels Profetes i Patriarques amb marc-caixa de fusta de roure tractat a fi i efecte de minimitzar emissions de 
tota mena i acabat encerat, de secció 20/70 mm, amb trassera i vidre antireflectant qualitat museu. Els marcs es prepararan a taller 
i es muntaran in situ.

Es realitzaran suports específics per a objectes en els cassos que sigui necessari. Es prendran les mides in situ i es realitzaran en ma-
terials inerts, preferiblement acer inoxidable i metacrilat.

7. FILTRATGE DE VITRALLS
Amb la finalitat d’homogeneitzar la visió dels finestrals de la nau i de l’absis i de filtrar l’entrada de llum natural minimitzant-la en 
un 80%, s’aplicarà, per davant de cada obertura un marc metàl·lic de suport d’un metacrilat laminat amb filtre solar. La subjecció es 
farà mitjantçant mecanismes de pressió laterals sobre els intradosos de manera que només sigui necessari anclar als murs en un únic 
punt per marc.

8. INTERACTIUS
Es preveu distribuir 2 punts interactius amb dispositiu “all in one” de 22” amb pantalla multitàctil, CPU integrada i Sistema Operatiu 
Windows 10. Els dispositius es munten, un directament sobre moble de fusteria en posició horitzontal i l’altre, inclinat 45º, sobre 
suport autoportant construit en tub d’acer sorrejat i envernissat mat collat al paviment. 

9. ELEMENTS GRÀFICS INFORMATIUS
Només es preveuen dos textos de contextualització general, un a l’inici del recorregut i l’altre en l’espai previ a l’accés a la nau central 
de la capella, realitzats en vinil de tall i aplicats als paraments verticals de nova construcció. La resta d’elements informatius consis-
tiran en cartel·les amb fitxa d’objecte i breu text de comentari realitzades en alumini lacat i serigrafia digital, aplicades, sempre que 
sigui possible a la peanya o a l’element de suport de l’objecte.

10. ALTRES ELEMENTS
La porta de la part superior del cor s’ocultarà mitjantçant cortina de vellut de cotó de 460gr/m2, nivell de protecció al foc M1 en 
color verd. El cortinatge es confeccionarà conformant plecs al 200% de l’amplada a cobrir. S’instalarà mitjantçant barra portant. Per 
a l’acabat del frontal de l’altar principal i de l’altar del retaule MD 75, es confeccionaran sengles frontals a base d’impressió digital 
de sublimació sobre material textil aplicat a suport rigid lleuger.
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Relació de planimetries

1. Planta Objectes i Continguts

2. Planta Mobiliari

3. Planta Il·luminació

4. Planta Electricitat

5. Planta Pintura

6. Planols constructius de la museografia
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PLANTA OBJECTES I CONTINGUTS
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P1*

P7

P6

P3+P4+P5

P2

V3

PLANTA MOBILIARI

Paret, peanya o tarima exempta construida en tauler DM. Acabat semilacat RAL 9010
*P1 porta rodes
Vitrina

Pantalla tàctil all in one 22” Multitactil Inclou PC i SO Windows 10. 
i1 col·locat en suport autoportant en tub d’acer sorrejat i envernissat mat

V2

V4

V1
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PLANTA IL·LUMINACIÓ

   6 Proyectores MR-16 negros7wt 15º spot 3000ºK.

29 Proyectores MR-16 blancos 7wt 15º spot 3000ºK.
   3 Proyectores Recorte DP90 negros 12,8wt 19º/40º 3000ºK.

29 Proyectores Pin Spot blancos 15wt 4º spot 3000ºK.

C-1,2,3

-----------------------------L-5(vitralls)
---L-5

---L- 4(retaule)

---L-5

L-5
L-1(escalera)-------------------------------------------
L-2(vitrina)---------------------------------------------
(dentro peana)

L-3(dentro peana)-------------------

C-16,17,18(reserva cornisa)------------------------------

C-13,14,15

---------C-10,11,12-------C-10,11,12

C-7,8,9
--------------------------C-7,8,9

----C- 4,5,6
----------------------------C- 4,5,6

C-1,2,3-------------------------------------

C-1,2,3------------------------------------------ C-1,2,3

C-1,2,3C-1,2,3--------------------------------------------

C-1,2,3---------------------------------------------

C-1,2,3 (encima vitrina)------------

 --------------------------L-6(reserva terra)---L-6(reseva terra)

C-13,14,15

---------------------C-16,17,18(reserva cornisa)
L-7(tira led lineal cornisa)-------------------------------- -------------------- L-7(tira led lineal cornisa)

------------------------------------------------------------C-19,20,21

------------------------------------------------------------C-19,20,21

------------------------------------------------------------C-19,20,21

Haz Luz 17 slu 
hl17@me.com
+34 600401680
07-02-2018

Emergencia

---Emergencia

Emergencia--------------------------------------------------

Emergencia-------------------------------------

---Emergencia

---Emergencia

Emergencia

Emergencia----------------------------------------------

Emergencia--------------------------------------------------

Emergencia--------------------------------------------------------

Emergencia

--------------------------Emergencia

--------------------------Emergencia
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Presa de corrent
Presa de corrent +dades ethernet (encastat en paviment)
Presa de corrent +dades ethernet (des de l’altell del cor)

PLANTA ELECTRICITAT
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PLANTA PINTURA

Neteja i restauració pintura decorativa
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V1

ALÇAT  FRONTAL ALÇAT LATERAL

ALÇAT POSTERIOR

PLANTA

1

12

3 3 3

3

2

100 cm

28
2 

cm

104 cm

2 cm

10
2 

cm

18
0 

cm

28
 c

m

10
0 

cm

10
4 

cm

MOBILIARI      esc: 1/20

1_ Base revestida en tauler Mediland de baixes emissions 
d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a 
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010. Estructura interna 
mecanitzada per a instal·lació de doble frontisa i receptacle 
interior per a material de control passiu“prosorb”. 

2_ Porta d’accés a l’interior de la vitrina mitjantçant doble 
frontisa, tancament amb pany i junta perimetral de silicona 
per a l’estanqueïtat interior. Vidre de seguretat laminat 
ultraclar 8/2mm

3_ Urna de vidre (tres cares laterals +sostre) en vidre de 
seguretat laminat ultraclar 8/2mm

1UT
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1 1

ALÇAT  FRONTAL ALÇAT LATERAL ALÇAT POSTERIOR

PLANTA

2

2

2

2

2

2

4

2

1

2

2

2

6

2

V2 
170 cm

160,5 cm

62
 c

m

14
2 

cm

10
7 

cm

35
 c

m

5 
cm

10
 c

m
10

 c
m

22
2 

cm

15
0 

cm

11
6 

cm

116 cm

112 cm

2 
cm

MOBILIARI      esc: 1/20

1_ Base revestida en tauler Mediland de 
baixes emissions d’aldehid, de19 mm de 
gruix, acabat semilacat a l’aigua (base 
acrílica) color RAL 9010 mat. Estructura 
interna mecanitzada per a instal·lació de 
frontisa inferior i receptacle interior per a 
material de control passiu“prosorb”. 

2_ Portes d’accés a l’interior de la vitrina 
mitjantçant doble frontisa, tancament 
amb pany i junta perimetral de silicona 
per a l’estanqueïtat interior. Vidre de 
seguretat laminat ultraclar 8/2mm

3_ Parets laterals en tauler Mediland de 
baixes emissions d’aldehid, de19 mm de 
gruix, acabat semilacat a l’aigua (base 
acrílica) color RAL 9010 mat.

4_ Cos superior revestit en tauler 
Mediland de baixes emissions d’aldehid, 
de19 mm de gruix, acabat semilacat a 
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 
mat. Estructura interna mecanitzada per 
a instal·lació de frontisa superior i per a 
contenir difusor.

5_ Difusor de metacrilat opal blanc 
8 mm de gruix encaixat en el marc que 
conforma la part superior del cos (4).

6_ Estructura interior formant paret 
divisoria i grada construida en tauler 
Mediland de baixes emissions d’aldehid, 
de19 mm de gruix, acabat semilacat a 
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat

1UT

30 cm

42 cm

17 cm

30 cm

34

5

5

registre per
a accedir a luminàries

trasdosat

3 
cm
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ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL

PLANTA

VISTA INFERIOR

P1

200 cm

50 cm

120 cm

Bastidor en llata de pi de secció 40X40 mm

Rodes de Niló i peus regulables
cargolats a pletina d’acer de 
1,5 mm de gruix

MOBILIARI      esc: 1/20

Peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat 
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Presenta 
4 rodes i 4 potes regulables

1UT
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P2  1UT

V3  1UT

V4  1UT

MOBILIARI      esc: 1/20

11

ALÇAT LATERALSECCIÓ

2

4

5

1

ALÇAT FRONTAL
2 3

4

5

6

6

7

PLANTA
2 3

5

6

4

1

315 cm

34
0 

cm

17
0 

cm
25

 c
m

47
 c

m

70 cm

66 cm

60 cm

90,5 cm

92,5 cm

70
 c

m

24
,5

 c
m

80
 c

m

60
 c

m

62
 c

m
52

cm

50
cm

210 cm105 cm

P2

V3 V4

V4

24cm
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PLANTA/SECCIÓ

ALÇAT POSTERIOR
2 3

5

4

1

8

88

9 9

22
0 

cm

105 cm105 cm

105 cm

MOBILIARI      esc: 1/20

1_ Peanya/Paret (P2) construida 
en tauler DM de19 mm de gruix, 
acabat semilacat a l’aigua (base 
acrílica) color RAL 9010 mat. Per 
la part posterior presenta dues 
portes amb frontisa de piano i 
pany. 

2_ Vitrina (V4) tipus taula amb 
urna de 5 cares mecanitzada per 
a obertura mitjantçant braços 
telescòpics a gas, i tancament 
amb pany amb clau. Sobre interior 
i caixò per a material de control 
passiu“prosorb”construits en tauler 
Mediland de baixes emissions 
d’aldehid, de19 mm de gruix, 
acabat semilacat a l’aigua (base 
acrílica) color RAL 9010 mat.
Vidres de seguretat laminats 
ultraclars 8/2mm

3_ Suport interior en forma 
de faristol construit en tauler 
Mediland de baixes emissions 
d’aldehid, de19 mm de gruix, 
acabat semilacat a l’aigua (base 
acrílica) color RAL 9010 mat.

4_ Urna de 4 cares (V3) 
(frontal, laterals i sostre) en vidre 
de seguretat laminats ultraclars  
8/2mm encolat UV.

5_ Marc en forma de “L” per al 
tancament del perimetre inferior i 
del perímetre posterior de la urna 
(V3) construit  en tub d’acer de 
secció 20X20 mm, acabat pintat 
epoxi i assecat en forn color RAL 
9010 mat

6_ Peanya per a l’interior 
de la vitrina V3 amb caixò 
per a material de control 
passiu“prosorb”construit en tauler 
Mediland de baixes emissions 
d’aldehid, de19 mm de gruix, 
acabat semilacat a l’aigua (base 
acrílica) color RAL 9010 mat.

7_ Plafò posterior de la vitrina V3 
construit en tauler Mediland de 
baixes emissions d’aldehid, de19 
mm de gruix, acabat semilacat a 
l’aigua (base acrílica) color RAL 
9010 mat. Es colla a l’interior de 
l’estructura P2. Tira de neopré 
perimetral per a l’estanqueïtat de 
la vitrina.

8_ Portes d’accés a l’interior de 
l’estructura P2, amb pany.

9_ Galze per a l’encaix de les 
portes d’accés a l’interior de 
l’estructura P2.
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1

2

3

1

2

3

1

3

ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL SECCIÓ

PLANTA

P3 (1) / P4 (2) /P5 (3)

2

Sòcol 20 mm d’alçada, reculat 20 mm

158 cm

154 cm

164 cm

168 cm

270 cm

52
 c

m

50
 c

m

12
0 

cm
2 

cm 38
 c

m
8 cm

8 cm

52 cm

52 cm

MOBILIARI      esc: 1/20

1_ Peanya (P3) construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat 
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat per penjar a paret 
mitjantçant un marc bastidor de llata de pi de secció 40X40 mm collat 
al mur de la sala. La peanya encaixa en el bastidor i es fixa mitjantçant 
cargols.

1UT
2_ Peanya (P4) construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat 
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat per penjar a paret 
mitjantçant un marc bastidor de llata de pi de secció 40X40 mm collat 
al mur de la sala. La peanya encaixa en el bastidor i es fixa mitjantçant 
cargols.

1UT
3_ Tarima (P5) construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat 
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat per recolzar en el 
paviment. Presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat 20 mm respecte 
del perímetre de la base de la tarima

1UT
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ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL

PLANTA

2

1

3

1

3

1

3

2

P6

253 cm

12
2 

cm

13
6 

cm

MOBILIARI      esc: 1/20

Conjunt en forma de grada (P6) conformat per 3 moduls 
independents (1, 2, 3) construits en tauler DM de19 mm de 
gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 
9010 mat. El mòdul 1 encaixa sobre el modul 2 mitjantçant 
un marc bastidor de llata de pi de secció 40X40 mm collat 
al sobre del modul 2. El mòdul 2 encaixa sobre el modul 3 
mitjantçant un marc bastidor de llata de pi de secció 40X40 
mm collat al sobre del modul 3. El mòdul 3 recolza en el 
paviment i presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat 20 
mm respecte del perímetre de la base del mòdul.

1UT
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ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL

PLANTA

ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL

PLANTA

ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL

PLANTA

1

2

3

Sòcol 20 mm d’alçada, 
reculat 20 mm

169 cm

30 cm

35 cm

255 cm

165 cm

217 cm 37 cm

40 cm

4 
cm

15 cm

25 cm

70 cm

35 cm

105 cm

31 cm
Bastidor en llata de pi 
40X40mm de secció
per a encaix de mòdul superior

213 cm

254 cm

2 
cm

4 
cm

60 cm

13
6 

cm10
1 

cm

MOBILIARI      esc: 1/20

MOBILIARI      esc: 1/20



:

 

Projecte :

Ubicació:

 

ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL

PLANTA

SUPORT i1

P7

ALÇAT LATERALALÇAT FRONTAL ALÇAT POSTERIOR

1

2 3

4

80 cm

120 cm

2 
cm

80 cm

15 cm

15 cm

1,5 cm

45 º

40 cm

30 cm

PLANTA

MOBILIARI      esc: 1/20 i 1/10

Peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat 
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. 
Presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat 20 mm respecte 
del perímetre de la base.

1UT

Estructura de suport per a pantalla tactil  
construida en tub d’acer de secció 40X15 
mm, acabat sorrejat i envernissat mat. 
Presenta pletina d’acer de 2 mm de gruix 
soldada en angle de 45º a la part superior 
de l’estructura mitjantçant dues carteles 
triangulars. La pletina presenta forats per 
a pas de cargol M6 format VESA 
(distància entre centres de forat de 10 cm). 
L’estructura es fixa al paviment mitjantçant 
espàrrecs roscats M10 inserits al paviment 
amb tac químic i femelles cegues.

1UT
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ALÇAT  FRONTAL SECCIÓ

SECCIÓ/DETALL

1 1

2

2

3

3

4

4

4

3

1

5

F1

115 cm

110 cm

260 cm

3 cm

5 
cm

MOBILIARI      esc: 1/20

1_ Marc resseguint la forma del  finestral d’arc apuntat construit en tub d’acer 30X30 mm de 
secció. Acabat sorrejat i envernissat mat

2_ Metacrilat de 4 mm de gruix adhesivat al marc i laminat amb filtre solar (80% de filtratge) 

3_ Barra de pressió per a suport de marc conformat per un tub d’acer de secció 4oX40 mm 
i aleta de 20 mm. Acabat sorrejat i envernissat mat Es subjecta a l’intradòs del finestral 
mitjantçant extensió regulable (4). El marc s’acaba de subjecta mitjantçant un cargol (5) 
al mur en la part superior

5 UTS
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MOBILIARI      esc: 1/20

ALÇAT  FRONTAL SECCIÓ/DETALL

1

2

3

1
2

3

F2

130 cm

130 cm

1_ Marc circular construit en tub d’acer 30X30 mm de secció. Acabat sorrejat i envernissat mat

2_ Metacrilat de 4 mm de gruix adhesivat al marc i laminat amb filtre solar (80% de filtratge) 

3_ Extensions graduables per al suport del marc dins l’intradòs del finestral mitjantçant pressió

5 UTS
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Presa de corrent
Presa de corrent +dades ethernet (encastat en paviment)
Presa de corrent +dades ethernet (des de l’altell del cor)

PLANTA ELECTRICITAT
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