
 

 

 

 

 

REQUERIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI 
EXPOSITIU PER A LA SALA D’EXPOSICIONS TEMPORALS DEL MUSEU ETNOLÒGIC DE 
BARCELONA 

 

 

Objecte del contracte: 

 

L’objecte del contracte és la producció de vitrines i estructures expositives per a equipar la 

sala d’exposicions temporals del Museu Etnològic de Barcelona. Aquest mobiliari es farà 

servir a totes les exposicions temporals que es presentin en aquest espai.  

 

Període d’execució: 

 

Els elements objecte d’aquest contracte hauran d’estar a la sala d’exposicions temporals del 

Museu Etnològic de Barcelona 20 dies des de l’adjudicació del contracte, perfectament 

acabats segons les indicacions dels plànols i amidaments.  

 

Condicions d’execució: 

 

 

1. Per a la fabricació de les vitrines es tindran en compte les indicacions especificades al 

document Annex materials conservació.  

 

2. L’empresa es farà càrrec de les despeses que es derivin   de   la reparació dels danys que 

ocasioni a qualsevol element de l’edifici durant la descàrrega del mobiliari i estructures 

objecte d’aquest contracte. 

 

3. La instal·lació elèctrica d’ il·luminació de l’interior de vitrines haurà de complir la normativa 

específica vigent. Totes les feines hauran de ser realitzades per professionals 

especialitzats i degudament acreditats. Prèviament es presentarà el projecte d’instal·lació. 

 

4. L’empresa es farà càrrec de qualsevol reparació derivada d’una incorrecta fabricació dels 

elements objecte d’aquest contracte o d’un mal funcionament dels elements d’il·luminació 

de l’interior de les vitrines.  

 



 

 

 

 

 

5. L’empresa ha de lliurar tots els elements objecte d’aquest encàrrec, perfectament acabats, 

a la planta 4 del Museu Etnològic de Barcelona.  

 

Preu de sortida del contracte:   

32.555,25 Import base + 6.836,60 (21% IVA) . Preu total amb IVA és de 39.391,85 euros. 

  

Presentació d’ofertes i consultes: A la bústia de correu electrònic jluzon@bcn.cat 

 

Criteris de selecció de les ofertes: L’oferta econòmica més baixa, tenint en compte els 

amidaments, les condicions d’execució del contracte i el manteniment . El preu inclourà tots 

els procediments per executar l’objecte del contracte, encara que no estiguin explicitats en els 

amidaments i les condicions d’execució del contracte. 

 

Annex materials de conservació 

Indicacions sobre suports i vitrines 

Materials per a la fabricació i pintura de vitrines.  

Els materials de fabricació i pintura de les vitrines no han de contenir: 

- clor 

- sofre 

- lignines 

- peròxids 

- productes ftàlics 

1- Pintures: 

Cal descartar, perquè alliberen gasos àcids: 

- Pintures a l’oli 

- Resines alkidiques 

- Vernissos uretans 



 

 

 

Són acceptables perquè alliberen menys substàncies: 

- Pintures- emulsions tipus làtex 

- Resines acríliques: sobre tot a l’interior de les vitrines es recomanen les resines acríliques 

de qualitat destinades a exteriors. 

- Resines de vinil-acríliques 

- Resines budatí-estiré  (tipus INSUL-AID de Gliden) bones per frenar el pas del vapor. 

Un cop aplicades les pintures cal esperar a que sequin bé, ja que alliberen gasos abans no es 

forma el film. El temps que cal esperar és entre dues setmanes i dos mesos. 

A més de les característiques pròpies cal valorar, quan s’utilitzen damunt fusta o d’altres 

materials que puguin emetre substàncies tòxiques, la seva capacitat per actuar com a barrera 

front aquestes emissions. 

Segons els fabricants, si es respecta el modus d’aplicació, posant una capa seguida de dos 

més d’acabat, una pintura-emulsió pot reduir entre un 60-85% els gasos. 

Pintures per estructures metàl·liques 

Es poden emprar: 

- Resines alkides cuites, poden alliberar productes volàtils a causa que la cocció de les 

estructures metàl·liques no és mai perfecte. 

- Revestiments en pols, és el més recomanat per espais tancats perquè no té cap solvent. 

- Acer galvanitzat 

- Acer inoxidable 

Mai utilitzar: 

- Resines alkides sense cocció  

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


