
 
 

 
 
 
 
 
ÚS DELS ESPAIS INSTITUCIONALS DE L’EDIFICI HISTÒRIC EN EXPOSICIONS  
Normes per a muntadors i responsables d’instal·lacions expositives 
 

Tenint en compte que l’Edifici Històric està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, els muntadors 
d’exposicions hauran de complir les següents normes d’actuació durant el muntatge i desmuntatge de 
l’exposició: 

1. Tenir en compte que s’està treballant en un edifici històric que s’ha de preservar. 

2. No fer malbé l’estructura del vestíbul (o altres espais ocupats): columnes, parets, terra, portes, 
finestres, etc. 

3. No alterar el seu aspecte original, ja sigui en conjunt o en detall. 

4. Quan s’hagi de pintar alguna peça de la instal·lació, preparar l’espai molt acuradament per tal de no 
tacar-lo amb pintura. 

5. No fer forats a les parets, terra, etc. 

6. No utilitzar estris punxants en parets, terra, etc. 

7. Durant els processos de muntatge i desmuntatge, fer el mínim soroll possible per tal de respectar el 
funcionament normal de la universitat. 

8. Abans del muntatge, contactar amb els responsables de les instal·lacions elèctriques de la UB per 
coordinar el tema de la il·luminació. 

9. Fer la neteja final de la instal·lació abans de la inauguració: escombrar el terra de residus (serradures, 
etc.) o restes de material (claus, cintes, papers, etc.) del muntatge i retirar els residus i totes les restes 
inservibles en bosses d’escombraries pròpies. 

Així mateix, cal que, un cop inaugurada, els professionals encarregats de la instal·lació expositiva tinguin 
cura del manteniment periòdic d’aquesta, concretament de: 

a) Neteja periòdica de la instal·lació, si escau 

b) Revisió de les condicions de seguretat de les estructures contenidores 

c) Supervisió de l’estat de conservació i seguretat dels objectes exposats 

d) Reposició de les estructures malmeses 

e) Supervisió del funcionament de les instal·lacions elèctriques i audiovisuals 
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