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ANNEX 2 – RELACIÓ DE DESCRIPCIONS 

 
Aquestes descripcions són a títol orientatiu. Es permeten variacions, però cal mantenir les 
característiques principals, els aspectes funcionals i la qualitat dels acabats. 
 
Les mides indicades són aproximades, però dins de l’aproximació cal respectar-les.  
 
Els colors i imitacions fusta dels taulers de melamina han de ser els indicats a les 
descripcions. També cal mantenir els altres colors de pintura assenyalats. 
 
S’admeten millores, però només es valoraran si es consideren d’interès per a la UPC. 
 
 
DESCRIPCIÓ 1  

TAULES D’OFICINA, DE REUNIÓ I DE LECTURA 

Correspon a mobiliari destinat a configurar espais de treball, sales de reunió, sala de 
lectura de biblioteca i sales polivalents. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Taula amb estructura i potes metàl·liques, sobre de la taula i faldó d’aglomerat acabat de 
mitja densitat (melamina) a dues cares. Amb diferents mides, acabats i opcions de 
modulabilitat. 

Sobre de la taula: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3, amb cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes 
arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina. El tauler ha d’incloure rosques 
metàl·liques per a l’assemblatge dels elements, ala i faldó. 

Faldó: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment 
laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 kg/m3, amb 
cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats a les parts visibles amb cola termofusible i 
arestes arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina. 

Estructura de la taula: Estructura formada per dos laterals d’acer en forma d'U invertida i 
una barra de reforç d’unió dels dos laterals. 

Laterals: fabricats en tub d'acer laminat en fred, format per un travesser de 50x30x2 mm i 
dos muntants de 55x55x1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitzarà 
per encast i soldadura per arc (sistema MIG).  

Barra de reforç d’unió dels dos laterals: fabricada en tub d'acer decapat de 50x20x1,5 mm 
i dues planxes d’acer doblegades unides amb soldadura per arc (sistema MIG). La unió 
entre els laterals i la barra de reforç es realitzarà mitjançant caragols. 

L'assemblatge entre el sobre de la taula i seva l'estructura es realitzarà mitjançant 4 punts 
d’ancoratge amb caragols.  

La barra de reforç estarà retirada de l'extrem de la taula mínim 30 cm, per evitar el 
contacte del cos amb qualsevol part metàl·lica de l'estructura. 
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Tota l’estructura estarà acabada en pintura epoxi i disposarà d’un sistema d’anivellació en 
contacte amb el paviment. 

Ala de la taula: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares  i de densitat 600 
kg/m3, amb cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes 
arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina.  

Tant el tauler de la taula con el tauler de l’ala estan anivellats a la mateixa alçada. L’ala 
es pot muntar als dos costats de la taula. 

Estructura de l’ala: Fabricada en tub d’acer laminat en fred formada per un travesser 
50x30x2 mm i dos muntants de 55x55x1,5 mm. 

La unió entre els muntants i el travesser es realitzarà per encast i soldadura per arc 
(sistema MIG). Disposarà d’un sistema d’anivellació en contacte amb el paviment. 

Base per a taula rodona (per a referències T6.1 i T6.2): Base tipus peanya metàl·lica, 
formada per una columna de tub d’acer de diàmetre 76 mm i una base circular de 
diàmetre 565 mm amb sistema d’anivellació en contacte amb el paviment totalment 
estable. El disseny de l’estructura ha de garantir la màxima estabilitat i durabilitat de la 
taula. Acabat en pintura epoxi. 

Taules de reunió grans: Quan la taula per la seva dimensió porti potes intermèdies, 
aquestes estaran reculades. 

Canal d’electrificació vertical i horitzontal: Realitzades mitjançant xapa d'acer 
laminada en fred de 0,8 mm, qualitat DC01. Fixació al sobre de la taula mitjançant 
cargols. 

Plafons separadors frontal i lateral de 50 cm d’alçada (per a referència T19.3): 
Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment laminat 
mitja densitat (melamina) de 80 g/m2 a dues cares, amb cantells en ABS de 2 mm de 
gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la 
melamina. Suports d’alumini pintats en blanc (RAL 9016) per l’ancoratge dels plafons al 
sobre de la taula.  

Color de les estructures: 

- Color plata (RAL 9006). 
 

- Color blanc (RAL 9016). 

Disseny, colors i imitació fusta dels taulers:  

- Melamina acabat mat. Que no reflecteixi la llum incident. 
 

- Color blanc. A títol només orientatiu, ref. W911 ST15 de la marca EGGER, o ref. B015 
de la marca POLIREY. 

 
- Color gris. A títol només orientatiu, ref. U701 ST9 de la marca EGGER, o ref. F008 de 

la marca POLIREY. 
 

- Color plata. A títol només orientatiu, ref. F509 Aluminium de la marca EGGER, o ref. 
I004 Inox Brossé de la marca POLIREY. 
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- Imitació fusta de roure, amb vetes però sense nusos. A títol només orientatiu, ref. 
H3006 ST22 de la marca EGGER, o ref. C098 de la marca POLYREY. 

 
- Imitació fusta de wengué, amb vetes però sense nusos. A títol només orientatiu, ref. 

H1599 ST15 de la marca EGGER, o ref. C026 de la marca POLYREY.    

Es valorarà que les taules descrites siguin del mateix fabricant i de la mateixa sèrie que el 
bucs de calaixos (descripció 2) i que els armaris d’oficina (descripció 3).  

 

DESCRIPCIÓ 2  

BUCS DE CALAIXOS 

Correspon a  mobiliari destinat a configurar espais de treball. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Buc amb rodes de 3 calaixos. Cubeta, tapa i frontis d’aglomerat acabat de mitja densitat 
(melamina) a dues cares i cos dels calaixos metàl·lics, inclou safata portaobjectes 
compartimentada. Sistema de seguretat antibolcada i sistema de tancament simultani 
amb pany i clau.  

Mides aproximades: 

 Ample: 43,4 cm.  
 Fons: 52,5 cm.  
 Alçada: 58,7 cm. 

Sobre del buc: Fabricat en taulell d’aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3, amb cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes 
arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina. 

Laterals, baix i frontis: Fabricat en taulell d’aglomerat de partícules de 19 mm de gruix 
amb recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 
600 kg/m3, amb cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i 
arestes arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina. 

Posterior: Fabricat en tauler d’aglomerat de partícules de 8 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3. Aquest taulell anirà engalzat amb el sobre, baix i lateral. Les carcasses de les 
cubetes han d’anar encolades amb cola blanca i amb clavilles. 

Calaixos: Fabricats en xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, perforada en la part lateral per a 
l’ancoratge de separadors de calaix. Cada calaix disposarà de guies telescòpiques de 
rodament a boles, extracció parcial, mecanisme antibolcada, sistema de tancament 
simultani de tots els calaixos amb pany i clau i tancament de seguretat per la no 
permissió de doble obertura de calaixos. Acabats en pintura negra. Capacitat de càrrega 
12 kg. 

Rodes giratòries: Fabricades en polipropilè (cobertura) i poliamida (rodament). Diàmetre 
de les rodes 50 mm. Inclou pern per a assemblatge amb la carcassa de la cubeta. 
Acabat negre.  

Safata portaobjectes: Cada buc disposarà d’una safata portaobjectes compartimentada 
que s’adeqüi al calaix. 
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Disseny, colors i imitació fusta dels taulers: Vegeu Descripció 1. 

Es valorarà que els bucs descrits siguin del mateix fabricant i de la mateixa sèrie que les 
taules (descripció 1) i que els armaris d’oficina (descripció 3).  

 

 

DESCRIPCIÓ 3  

ARMARIS D’OFICINA 

Correspon a mobiliari destinat a configurar espais de treball, sales de reunió i sales 
polivalents. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Armari amb portes batents. Estructura i portes d’aglomerat acabat de mitja densitat 
(melamina) a dues cares. Prestatges regulables metàl·lics. Sistema de tancament amb 
tirador, pany i clau. Amb diferents mides, acabats i opcions de modulabilitat. 

Sobres i baixos: Fabricats en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3, amb cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes 
arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina. Els taulells inclouen rosques 
metàl·liques per a l’assemblatge amb els diferents components de l’armari. 

Posterior: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 8 mm de gruix amb recobriment 
laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 725 kg/m3. 
Aquest taulell anirà engalzat amb el sobre, baix i lateral. 

Laterals: Fabricats en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment 
laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 kg/m3, amb 
cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides a 
2 mm, mateix disseny que la melamina. Inclou sistema de mecanització interior per a 
l’ancoratge dels prestatges cada 32 mm. 

Portes: Fabricades en tauler aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment 
laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 kg/m3, amb 
cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides a 
2 mm, mateix disseny que la melamina. Portes amb tiradors ergonòmics i pany amb clau. 
Inclou sistema de tancament de falleba estàndard, amb la possibilitat de bombins  
ensinistrats i claus iguals en acabat plata (RAL 9006). Varetes interiors zincades. 
Frontisses d’obertura a 110º. 

Prestatges regulables: Fabricats en xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de gruix, 
grossor total del prestatge 29 mm. Acabats amb pintura epoxi color plata (RAL 9006). Els 
prestatges permetran la col·locació de carpetes penjants en la part inferior. 

Disseny, colors i imitació fusta dels taulers: Vegeu descripció 1. 

Es valorarà que els armaris descrits siguin del mateix fabricant i de la mateixa sèrie que 
les taules (descripció 1) i que els bucs (descripció 2).  
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DESCRPICIÓ 4  

TAULES PER A MENJADOR DE PERSONAL 

Correspon a mobiliari destinat a configurar espais per a menjador de personal. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Taula amb estructura metàl·lica i sobre d’aglomerat amb acabat estratificat. 

Sobre de la taula: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 19 mm de gruix, amb 
recobriment estratificat de 0,8 mm  per ambdues cares i de densitat de 721 Kg/m3. 
Cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides a 
2 mm, mateix disseny que l’estratificat. 

El tauler ha d’incloure rosques metàl·liques per a l’assemblatge amb l’estructura de la 
taula.  

Estructura de la taula:  

- 4 travessers d’acer de 50 x 15 mm i 1,5 mm de gruix  
 

- 4 potes d’acer de 20 x 30 mm i 1,5 mm de gruix  
 

L'assemblatge entre el sobre de la taula i seva l'estructura es realitzarà mitjançant 4 punts 
d’ancoratge amb caragols. 

Tota l’estructura estarà acabada en pintura epoxi color plata (RAL 9006). Disposarà d’un 
sistema d’anivellació en contacte amb el paviment.  

Base per a taula rodona (per a referència T02): Base tipus peanya metàl·lica, formada 
per una columna de tub d’acer de  diàmetre 76 mm i una base circular de diàmetre 565 
mm amb sistema d’anivellació en contacte amb el paviment totalment estable El disseny 
de l’estructura ha de garantir la màxima estabilitat i durabilitat de la taula. Acabat en 
pintura epoxi color plata (RAL 9006). 

 

DESCRPICIÓ 5  

PLAÇA D’AULA 

Correspon a mobiliari destinat a aules. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Plaça d’estudiant per a aula, consistent en seient abatible i sobre de treball continu. Tant 
els seient com els sobres es fitxen al paviment mitjançant cargols. Distribució segons 
plànols. 

Permet muntar-se en diferents amplades entre eixos, en funció de les necessitats de 
l'aula. Peu individual ajustable a l’ample de plaça. 

Sobre de treball en tauler aglomerat de partícules de 30 mm de gruix, estratificat 
postformat, amb  de 40 cm. Portadocuments de vareta metàl·lica de Ø 6 mm. 

Respatller en contraxapat de faig de 11 mm de gruix, conformat amb radi en el plànol 
vertical, acabat amb estratificat. La fixació està oculta de tot el conjunt de l'estructura i es 
realitza mitjançant 4 cargols que rosquen en unes femelles inserides en el contraxapat.  
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Seient de contraxapat de faig de 11 mm de gruix, conformat amb doble curvatura 
anatòmica, acabat amb estratificat. Aquest seient es munta sobre perfil metàl·lic de 20x20 
mm, que es fixa al mecanisme d'elevació. El sistema d'elevació del seient és automàtic 
mitjançant un ressort lineal. En el cas de tenir que substituir algun d'aquests ressorts, no 
és necessari cap tipus de desmuntatge. 

L’acabat dels sobres de treball, els respatllers i els seients és estratificat imitació fusta de 
roure, amb vetes però sense nusos (vegeu detall en descripció 1). 

L'estructura de suport de tot el conjunt en tub de 60x30 mm, suport del sobre de 30x30 
mm, suport del respatller mitjançant dos angles i suport del seient amb dos elements 
metàl·lics de 5 mm de gruix als quals se li solden els elements que permeten l'articulació 
del seient, sobre un eix de Ø 20 mm.  

Tota l’estructura estarà acabada en pintura epoxi, color gris fosc RAL 7024, setinat. 

S’adjunten plànols de les aules de plantes 0, 1 i 2 de l’edifici A, amb la distribució de les 
places de mobiliari (Annex 5). 

 

DESCRIPCIÓ 6  

TAULA D’AULA PER A PROFESSORAT 

Correspon a mobiliari destinat a aules.  

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Taula de dimensions140x70x75 cm. Amb sobre, faldó i estructura d’aglomerat acabat de 
mitja densitat (melamina) a dues cares. Inclou un buc per a equips informàtics. 

Sobre de la taula: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3. Cantell del sobre recobert d’ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible 
del mateix color que el tauler i amb les arestes arrodonides. El tauler ha d’incloure 
rosques metàl·liques per a l’assemblatge amb la resta d’elements. El sobre de la taula 
incorporarà un forat passa cables i un embellidor plàstic Ø 7 cm. 

Faldó: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment 
laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 kg/m3.  
Cantell del sobre recobert d’ABS de 0,8 mm de gruix aplicats a les parts visibles amb cola 
termofusible del mateix color que el tauler i amb arestes arrodonides. 

Lateral de la taula: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3. Cantell del sobre recobert d’ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible 
del mateix color que el tauler i amb les arestes arrodonides. El tauler ha d’incloure 
rosques metàl·liques per a l’assemblatge amb la resta d’elements i distanciador de 
polipropilè entre el sobre i el lateral. 

Buc per a equips informàtics: La taula disposarà d’un armariet incorporat de mides 
50x70x73 cm amb porta batent i prestatge interior extraïble. Aquest element podrà anar a 
part dreta o a l’esquerra de la taula. 

El buc o armariet estarà fabricat en tauler aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
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kg/m3.  Cantell del sobre recobert d’ABS de 0,8 mm de gruix aplicats a les parts visibles 
amb cola termofusible del mateix color que el tauler i amb arestes bisellades. 

Porta amb tirador d’alumini anoditzat i pany amb clau Inclou sistema de tancament de 
falleba estàndard, amb la possibilitat de bombins ensinistrats i claus iguals en acabat 
plata. Varetes interiors zincades. Frontisses d’obertura a 270º. 

Prestatge interior amb sistema de rodament per a la seva extracció.  

La unió entre el buc o armariet i el sobre es realitzarà mitjançant cargols. 

 

 

DESCRIPCIÓ 7  

TAULA BIPLAÇA PER A AULA 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

 Dimensions: 130 x 50 cm i 75 cm d’alçària. 

 Estructura d’acer composta per 3 elements: 

- Dos potes en forma de “T” invertida: fabricades amb tub d’acer decapat i polit de 
80 x 40 mm i gruix de 1,5 mm (muntants) i de 50 x 20 mm i gruix de 1,5 mm 
(travessers inferiors), laminats en calent, units mitjançant soldadura.  

Als dos extrems dels travessers inferiors es col·locaran unes guaspes de 
polipropilè. Per sota de cada travesser es muntaran dos topalls elastòmers 
agafats mitjançant cargols d’acer inoxidable.   

- Un marc perimetral per al suport del sobre de la taula: fabricat amb tub d’acer 
decapat i polit de 20 x 20 mm i un gruix de 1,5 mm, laminat en calent. Cantons 
tallats a 45 º i units mitjançant soldadura, entre ells i al lateral de l’extrem superior 
de les potes.   

- Dos suports per a la safata portadocuments: fabricats amb angles d’acer decapat 
de 20 x 12 mm i un gruix de 1,5 mm, laminat en calent. Units mitjançant soldadura 
al lateral de les potes.  

 Tota l’estructura d’acer s’acabarà amb pintura epòxid termoendurida, previ desgreixat. 
Color gris fosc RAL 7024 setinat.  

 Sobre de tauler d’aglomerat de partícules, revestit per les dues cares amb melamina.    
Dimensions 1.300 x 500 cm i 19 mm de gruix.  

El sobre es fixarà al marc perimetral mitjançant 6 cargols. 

 Safata portadocuments de tauler d’aglomerat de partícules, revestit per les dues cares 
amb melamina. Dimensions 1.186 x 320 mm i 19 mm de gruix.  

La safata es fixarà als suports d’angle mitjançant 4 cargols (2 per cada suport). Per 
assegurar la seva rigidesa, també es muntaran dos cilindres zincats de Ø exterior 10 
mm i 81 mm de llargada, amb rosca interior. Els extrems superiors es penjaran del 
sobre mitjançant dos espàrrecs sense cap, M6x20 DIN 916, roscats a dos femelles 
roscades al sobre. La safata es fixarà als extrems inferiors del cilindres mitjançant dos 
cargols M6x35 DIN 7991.  
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 Característiques dels taulers de melamina: 

- Densitat mínima: 600 kg/m3. 

- Gramatge mínim del revestiment de melamina. Abans d’impressió: 60 g/m2. 
Desprès d’impressió: 120 g/m2. 

- Melamina acabat mat, disseny imitació fusta de roure, amb vetes  però sense 
nusos. A títol només orientatiu, ref. H3006 ST22 de la marca EGGER, o ref. C098 
de la marca POLYREY. 

- Cantells termoplàstics de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes 
arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina.  

- D’acord amb la norma UNE-EN 14322 (Tableros derivados de la madera. 
Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, requisitos y 
clasificación) i la norma UNE-EN 14323 (Tableros derivados de la madera. 
Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Métodos de ensayo). 

 Aquestes característiques tenen la consideració de mínimes i podran ser ampliades 
amb solucions tècniques i millores als materials i acabats, de tal forma que puguin ser 
avaluades positivament en cas que fossin considerades d’interès per a la UPC. 

S’adjunta plànol amb dimensions i detalls constructius (vegeu Annex 6). 

 

DESCRIPCIÓ 8   

TAULA PER A AULA INFORMÀTICA 

Correspon a mobiliari destinat a aules informàtiques. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Taula amb estructura metàl·lica i sobre d’aglomerat acabat de mitja densitat (melamina) a 
dues cares. 

Sobre de la taula: Fabricat en tauler aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb 
recobriment laminat mitja densitat (melamina) de 120 g/m2 a dues cares i de densitat 600 
kg/m3, amb cantells en ABS de 2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arestes 
arrodonides a 2 mm, mateix disseny que la melamina.  

Melamina acabat mat. Que no reflecteixi la llum incident. 

Color gris. A títol només orientatiu, ref. U701 ST9 de la marca EGGER, o ref. F008 de la 
marca POLIREY. 

Estructura de la taula:  

- 4 travessers d’acer de 50 x 15 mm i 1,5 mm de gruix  
 

- 4 potes d’acer de 20 x 30 mm i 1,5 mm de gruix  

L'assemblatge entre el sobre de la taula i seva l'estructura es realitzarà mitjançant 4 punts 
d’ancoratge amb caragols. 

Tota l’estructura estarà acabada en pintura epoxi color plara (RAL 9006) i disposarà d’un 
sistema d’anivellació en contacte amb el paviment. 
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DESCRIPCIÓ 9  

 
CADIRA DE CONFIDENT I DE SALES DE REUNIONS  

Correspon a mobiliari destinat a despatxos i sales de reunió. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Cadira amb braços apilable. Estructura de 4 potes, fabricada en tub rodó d'acer de Ø 22 
mm i 1,5 mm gruix, acabat pintura de polièster color gris.  

Respatller i seient en polipropilè amb càrrega de fibra de vidre del 25 %, reciclable amb 
superfície texturada antilliscant mat. El respatller i el seient són dos peces independents, 
però visualment amb continuïtat entre ells. 

Carcassa inferior del seient en polipropilè per ocultar les fixacions i facilitar l’apilat.  

Braços en poliamida del mateix color que seient i respatller. 

El punt de contacte amb el paviment ha de ser amb material flexible per tal d’eliminar el 
soroll al desplaçar la cadira. 

Mides aproximades:      

Alçada total: 81 cm.  

Alçada seient : 44,5 cm 

Amplada total: 54 cm     

Amplada seient: 39,5 cm 

Fondària total: 54 cm     

Fondària seient: 47 cm 

Alçada braços: 66 cm 

Pes aproximat: 5,5 kg. Color del polipropilè: blanc o negre.        

 

DESCRIPCIÓ 10 

CADIRA D’AULA I DE BIBLIOTECA 

Correspon a mobiliari destinat a aules i sala de lectura de biblioteca. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Cadira sense braços apilable. Estructura de 4 potes, fabricada en tub rodó d'acer de Ø 22 
mm i 1,5 mm gruix, acabat pintura de polièster color gris.  

Respatller i seient en polipropilè amb càrrega de fibra de vidre del 25 %, reciclable amb 
superfície texturada antilliscant mat. El respatller i el seient són dos peces independents, 
però visualment amb continuïtat entre ells. 
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Carcassa inferior del seient en polipropilè per ocultar les fixacions i facilitar l’apilat.  

El punt de contacte amb el paviment ha de ser amb material flexible per tal d’eliminar el 
soroll al desplaçar la cadira. 

Mides aproximades:   

- Alçada total: 81 cm   
      

- Alçada seient : 44,5 cm  
 

- Amplada total: 47 cm      
 

- Amplada seient: 39,5 cm 
 

- Fondària total: 54 cm      
 

- Fondària seient: 47 cm. 

Pes aproximat: 4,7 kg. Color del polipropilè: blanc o negre. 

 

DESCRIPCIÓ 11   

CADIRA PER A MENJADOR DE PERSONAL 

Correspon a  mobiliari destinat a configurar espais per a menjadors de personal. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Cadira sense braços per a ús interior i exterior, 4 potes. Fabricada íntegrament en 
injecció de fibra de vidre amb polipropilè. Protecció contra els rajos UV. Apilable.  

Mides aproximades:  

- Alçada total: 80 cm. 
 

- Alçada seient : 47,5 cm.  
 

- Amplada total: 48 cm. 
 

- Fondària total: 54 cm. 

Pes aproximat: 4,3 kg. Color a determinar. 

 

DESCRIPCIÓ 12  

TAMBORET ALT AMB SEIENT I RESPATLLER DE POLIURETÀ EXPANDIT 

Correspon a mobiliari destinat a laboratoris de recerca. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Tamboret giratori amb rodes per a treball en taula de laboratori d’alçada 90 cm. 
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Seient i respatller mitjà amb suport lumbar fabricats en escuma de poliuretà expandit 
negre, aptes per a laboratori. Base del tamboret fabricat en polipropilè amb fibra de vidre 
de cinc radis i cinc rodes dobles de niló de diàmetre 50 mm de color negre amb fre. 
Incorpora anella reposapeus regulable en alçada acabat cromat. 

El tamboret disposarà de 3 palanques de regulació: regulació de l’alçada del seient 
mitjançant elevació a gas amb pistó, regulació d’inclinació seient i regulació d’inclinació 
del respatller amb possibilitat de bloqueig en qualsevol posició o posició de contacte 
permanent. També disposarà de regulació de l’alçada del respatller per cargol mecànic. 
Tots els mecanismes han de ser de fàcil accionament des de la posició d’assegut. 

Els materials de fabricació han de ser robusts, resistents i durables, resistent a l’abrasió i 
rentables i les superfícies han de ser arrodonides i amb absència de cantells. 

Mides aproximades: 

- Alçada seient: 54 - 73 cm  

- Amplada seient: 40 - 55 cm  

- Diàmetre de la base: 62 cm 

 

DESCRIPCIÓ 13 

TAMBORET BAIX AMB SEIENT I RESPATLLER DE POLIURETÀ EXPANDIT 

Correspon a mobiliari destinat a laboratoris de recerca. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Tamboret giratori amb rodes per a treball en taula de laboratori d’alçada 73 cm. 

Seient i respatller mitjà amb suport lumbar fabricats en escuma de poliuretà expandit 
negre, aptes per a laboratori. Base del tamboret fabricat en polipropilè amb fibra de vidre 
de cinc radis i cinc rodes dobles de niló de diàmetre 50 mm de color negre amb fre. 

El tamboret disposarà de 3 palanques de regulació: regulació de l’alçada del seient 
mitjançant elevació a gas amb pistó, regulació d’inclinació seient i regulació d’inclinació 
del respatller amb possibilitat de bloqueig en qualsevol posició o posició de contacte 
permanent. També disposarà de regulació de l’alçada del respatller per cargol mecànic. 
Tots els mecanismes han de ser de fàcil accionament des de la posició d’assegut. 

Els materials de fabricació han de ser robusts, resistents i durables, resistent a l’abrasió i 
rentables i les superfícies han de ser arrodonides i amb absència de cantells. 

Mides aproximades: 

- Alçada seient: 44-56 cm  

- Amplada seient: 40-55 cm  

- Diàmetre de la base 62 cm 
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DESCRIPCIÓ  14  

PISSARES PER A GUIX 

Correspon a equipament per a les aules teòriques. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Pissarra amb superfície magnètica de ceràmica esmaltada a l'acer, per a l'escriptura amb 
guix. Superfície de la pissarra color blau mat, sense reflexos i de gran contrast amb el 
guix. 

Safata d'alumini plata mat anoditzat per a guixos. Mateixa longitud que la pissarra, amb 
guia inferior per utilitzar accessoris i amb suport d’esborrador, amb topalls de plàstic 
arrodonits de color gris. 

Marc d'alumini plata mat anoditzat amb cantell arrodonits, acabats en plàstic als extrems 
de la safata i en les quatre cantonades de la pissarra. Muntatge de la pissarra totalment 
ocult. 

La pissarra serà d’una sola peça fins al 5,00 m de llargària i complirà amb la normativa 
europea EN 14434 (Requisits ergonòmics, tècnics i de seguretat en pissarres per a 
centres d’ensenyament). 

 

 

DESCRIPCIÓ  15  

PISSARES PER A RETOLADOR 

Correspon a equipament per a les aules informàtiques i sales de treball. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Pissarra amb superfície magnètica de ceràmica esmaltada a l'acer, per a l'escriptura amb 
retoladors. Superfície de la pissarra color blanc mat, sense reflexos. 

Safata d'alumini plata mat anoditzat per a guixos. Mateixa longitud que la pissarra, amb 
guia inferior per utilitzar accessoris i amb suport d’esborrador, amb topalls de plàstic 
arrodonits de color gris. 

Marc d'alumini plata mat anoditzat amb cantell arrodonits, acabats en plàstic als extrems 
de la safata i en les quatre cantonades de la pissarra. Muntatge de la pissarra totalment 
ocult. 

La pissarra serà d’una sola peça fins al 5,00 m de llargària i complirà amb la normativa 
europea EN 14434 (Requisits ergonòmics, tècnics i de seguretat en pissarres per a 
centres d’ensenyament). 

 

DESCRIPCIÓ 16  

PRESTAGERIES DE BIBLIOTECA 

Correspon a mobiliari destinat a configurar la sala de lectura de la biblioteca. 
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DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Prestatgeries / llibreries per a biblioteca color blanc amb laterals de fusta melanimada de 
25 mm d’espessor, sòcol i tapa superior. 

Prestatges de xapa d’acer color blanc de 0,8 mm a 2 mm de gruix, amb pintura 
electrostàtica, gruix de capa normalitzat de 90 μm, amb tractament anti-petjada, acabat 
mat i protecció anti-oxidant. 

Estructura desmuntable d’accés a una o dos cares, marc estabilitzador de tub d’acer de  
30x10mm sense panell posterior. Llibreria amb anivellació interior i sistema antibolcada. 

Regulació de prestatges i disponibilitat de superfície lliure d’obstacles. 

Tots els prestatges disposaran d’un separador de llibres subjectat al mateix i un suport 
per a etiquetes col·locat a tot el seu llarg. 

 

DESCRIPCIÓ 17  

PRESTAGERIES METÀL·LIQUES 

Correspon a  mobiliari destinat a configurar un espai per a arxius a la planta -2 de l’edifici A.  

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Prestatgeria metàl·lica sense cargols per a càrregues mitjanes. Dimensions 260 cm 
d'alçada x 100 cm de longitud x 60 cm de profunditat (30 + 30 cm) amb 7 nivells de 
càrrega amb una resistència de 100 Kg  per prestatge de 100 x 30 cm, amb total 200 kg 
per nivell. 

La prestatgeria estarà formada per: 

7 conjunts de 11 prestatgeries de 100 x 60 x 260 cm d’alçada. 

2 conjunts de 8 prestatgeries de 100 x 60 x 260 cm d’alçada.  

Sistema modular i desmuntable que mitjançant la unió dels laterals i les prestatges amb 
ganxos conformen l'estructura principal de la prestatgeria. Per aconseguir reforçar 
l'estructura longitudinalment i millorar les condicions d'estabilitat es col·locarà un sistema 
de travada posterior mitjançant tirants. 

Lateral exterior - lateral central: Consistent en un panell de xapa encadellat i plegat 
pels 4 costats, al que se li acoblen els ganxos de subjecció de les baldes i els tacs de 
plàstic que fan de potes. Estarà construït en xapa de 0,8 mm de gruix. 

Prestatge: Conforma el nivell de càrrega de la prestatgeria, consistent en un panell de 
xapa de gruix de 0,8 mm plegat pels 4 costats. La seva regulació serà cada 25 mm en 
alçada. 

Suport tirant de travada: Element d'unió entre els tirants de travada i els laterals 
exteriors, cargolat al lateral exterior i al tirant, consistent en una peça angular que 
presenta diferents perforacions. Construïda en xapa galvanitzada d'1,5 mm de gruix. 

Tirants de travada: Aquest element ha de proporcionar estabilitat en el sentit longitudinal 
a la prestatgeria. Es col·loquen per conjunts de dos creuats entre sí. 
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Ganxo: És l'element que suporta i uneix les baldes amb els laterals exteriors. La forma 
d'unió amb els diferents elements és encaixada en les ranures dels laterals i emmetxada 
amb la balda. Fabricat en acer estructural laminat en calent decapat amb un gruix de 2,5 
mm. 

Totes les peces de la prestatgeria estaran pintades de forma homogènia amb pintura en 
pols epoxi amb un recobriment de 40 micres com a mínim. Color a determinar segons 
mostrari del fabricant.  

 

DESCRIPCIÓ 18 

TARIMES DE LES AULES 

Correspon a equipament per a les aules. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

- Tarima per a aula construïda amb terra tècnic enregistrable. 
 

- Càrrega concentrada de treball: classe 3 (4,0 kN) 
 

- Càrrega límit (col·lapse): classe 3 (8,0 kN) 
 

- Classe de fletxa aplicada a la càrrega de treball: classe A (2,5 mm). 
 

- Coeficient de seguretat aplicable: C. límit / C. Treball = 2 
 

- Toleràncies dimensionals (UNE 12825): classe 1 
 

- Resistència al foc en el seu conjunt (nucli + revestiment): classe 0 (segons Decreto 
del Ministerio del Interior 03.09.01) 
 

- Resistència elèctrica de l’estructura: R ≤ 0,1 Ω (assaig fet per una proveta de 50 m2 de 
PTE) 

Terra enregistrable compost pels elements següents: 

- Plaques modulars de 60 x 60 cm amb nucli de anhidrita (sulfat de calci), de densitat 
1.500 kg/m3, gruix net de 30 mm. Amb tolerància dimensional i angular de les plaques 
de classe 1 (+/- 0,2 mm), incombustible, amb reacció al foc del nucli estructural de la 
placa de classe zero (ISO 1182/95). 
 

- Acabat inferior de les plaques amb làmina d’alumini de 0,05 mm de gruix. 
 

- Cantell perimetral enganxat mitjançant resina poliuretànica hidròfuga, antixoc i auto 
extingible. 

 
- Revestiment superior de linòleum de 3,2 mm de gruix (color a escollir), enganxat al 

nucli d’anhidrita mitjançant resina estructural poliuretànica hidròfuga i no inflamable. 
 

- Estructura portant totalment d’acer galvanitzat, formada per pedestals regulables amb 
cap i braços tridimensionals, tub de distancia Ø 20 mm, base Ø 90 mm amb vareta 
roscada M16 i rosca de regulació per a alçada, amb travessers cargolats al cap del 
pedestal, proveïts de nervis continus i secció omega de 27 x 25 x 1 mm d’elevat 
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moment d’inèrcia, i nus de connexió acoblat i fixat amb cargol Ø 4 mm, d’elevada 
rigidesa i resistència mecànica. 

 
Les tarimes es lliuraran totalment acabades. Inclou: 

- Rampa de DM ignífug de 19 mm de gruix, amb peces de suport sobre el paviment, 
revestida amb goma tipus Pirelli, color a escollir. Dimensions 90 x 300 cm. 
 

- Platina d’acer inoxidable per a la connexió de la part baixa de la rampa amb el 
paviment de terratzo. 
 

- Frontals de la tarima de DM ignífug, revestit amb linòleum. 
 

- Sòcol de DM lacat en blanc col·locat entre les plaques i les parets. Dimensions 8 cm 
d’alçada x 1,6 cm de gruix. 

 
- Cantonera antilliscant de PVC per al remat dels cantells de la tarima. 

 
- L’alçada total de la tarima serà de 28 cm. 

 
Per una major comprensió, vegeu fotografies:  

 
 

 

 

 

 

 

S’adjunten plànols de les aules de plantes 0, 1 i 2 de l’edifici A, amb la distribució de les 
plaques i de les rampes (Annex 5). 

 
RELACIÓ DE TARIMES 

Planta Núm. d’aula 
Superfície 

inclòs rampa 
0 A0.1 19,66 m2 
0 A0.2 15,19 m2 
0 A0.3 18,92 m2 
1 A1.2 24,65 m2 
1 A1.3 24,73 m2 
1 A1.4 20,82 m2 
1 A1.5 19,20 m2 
1 A1.6 15,21 m2 
1 A1.8 17,28 m2 
1 A1.9 17,03 m2 
1 A1.10 22,26 m2 
1 A1.11 24,99 m2 
1 A1.13 24,99 m2 
1 A1.14 25,40 m2 
2 A2.2 24,65 m2 
2 A2.3 24,73 m2 
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2 A2.4 20,82 m2 
2 A2.5 19,20 m2 
2 A2.6 15,21 m2 
2 A2.8 17,28 m2 
2 A2.9 17,03 m2 
2 A2.10 22,26 m2 
2 A2.11 24,99 m2 
2 A2.13 24,99 m2 
2 A2.14 25,40 m2 

 TOTAL  526,89 m2 
 
 

DESCRIPCIÓ 19 

PRESTATGERIES MÒBILS COMPACTES - ARXIU 1 

Correspon a  mobiliari destinat a configurar un espai per a arxius a la planta -2 de l’edifici A. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Subministrament i col·locació d'armaris mòbils doble (compactus) de mides 3.170 mm de 
longitud x 800 mm., de profunditat (400+400) x 2.630 mm., d'alçada, amb 6 nivells de 
càrrega + nivell sostre, formats per 3 mòduls consecutius de 1.000 mm cadascun. Inclou 
plataforma d'elevació, carenat frontal, etiqueters identificatius i fons darrers metàl·lics. 2 
armaris fixes senzills de 3.170 mm, de longitud x 400 mm de fondària x 2.630 mm 
d'alçada, amb 6 nivells de càrrega + nivell sostre, formats per 3 mòduls consecutius de 
1.000 mm cadascun. Inclou plataforma d'elevació, carenat frontal i fons darrers metàl·lics. 

Conjunt de rails de translació (52,5 ml), format per rail de 50x27 mm + perfil interior de 
45x15 mm + perfil de rodadora calibrat de 16 x 16 mm. Conjunt de tarima de anivellació 
de rails (58 m2), formada per taulell MDF de 8 mm + taulell amb acabat melamínic de 
16mm. Inclou rampa frontal metàl·lica galvanitzada i rematada angular lateral.  

El conjunt d'armaris mòbils compactes tindrà una capacitat global de 576 metres lineals, 
18.300 mm de longitud x 3.170 mm de fondària x 2.630 mm d'alçada. 

Inclou sistema de retenció per evitar que una persona quedi atrapada en el seu interior en 

cas d’un accionament involuntari per part d’una altra persona. 

S’adjunta plànol de l’espai de planta -2 de l’edifici A on s’han d’instal·lar les prestatgeries 
mòbils compactes (Annex 6).  

 

DESCRIPCIÓ 20 

PRESTATGERIES MÒBILS COMPACTES - ARXIU 2 

Correspon a  mobiliari destinat a configurar espai per a arxius a la planta -2 de l’edifici A.  

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Subministrament i col·locació d'armaris mòbils dobles (compactus) de 6.230 mm de longitud x 800 
mm de fondària (400 + 400) x 2.630 mm d'alçada, amb 6 nivells de càrrega + nivell sostre, formats 
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per 5 mòduls consecutius de 1.200 mm cadascun. Inclou plataforma d'elevació, carenat frontal, 
etiqueters identificatius i fons darrers metàl·lics.  

P.P. de conjunt de rails de translació (43,6 ml), format per rail de 50 x 27 mm + perfil interior de 
45x15 mm + perfil de rodadora calibrat de 16x16 mm. Conjunt de tarima de anivellació de rails (73 
m2), formada per taulell MDF de 8 mm + taulell amb acabat melamínic de 16 mm. Inclou rampa 
frontal metàl·lica galvanitzada i rematada angular lateral.  

El conjunt dels 12 armaris mòbils compactes tindrà una capacitat de 936 metres lineals: 11.700 
mm de longitud x 6.230 mm de profunditat x 2.630 mm d'alçada de dimensions globals. 

Inclou sistema de retenció per evitar que una persona quedi atrapada en el seu interior en 

cas d’un accionament involuntari per part d’una altra persona. 

S’adjunta plànol de l’espai de planta -2 de l’edifici A on s’han d’instal·lar les prestatgeries 
mòbils compactes (Annex 8).  

 

DESCRIPCIÓ 21  

CADIRES ERGONÒMIQUES PER A LLOCS DE TREBALL 

Correspon a mobiliari destinat a despatxos i sales de treball. 

DESCRIPCIÓ I QUALITAT TÈCNICA 

Especificacions mínimes: 

Les cadires hauran de disposar de mecanismes de basculació sincronitzat, amb sistema 
de seguretat antigolpeig, regulació individual de la tensió de basculació i sistema 
d’elevació a gas amb base giratòria metàl·lica de cinc radis i rodes.  

- Seient amb regulació d’alçada i profunditat amb la part davantera en forma arrodonida.  

- Seient i respatller recobert de material transpirable.  

- Respatller alt amb subjecció lumbar i regulació d’alçada i inclinació.  

- Possibilitat de bloqueig en diferents punts de la inclinació del respatller.  

- Mecanismes de regulació fàcilment manejables en posició d’assegut i construïts a prova 
de canvis no intencionats.  

- Recolza braços ajustables en alçada, profunditat i orientació, amb recobriment tou.  

- Instruccions d’ús en castellà o català en cadascuna de les cadires que es lliuren.  

- Rodes de doble rodadora i possibilitat de canvi per rodes de rodadora tova.  

- Color negre.  

Aquestes característiques tenen la consideració de mínimes i podran ser millorades pels 
licitadors assenyalant aquelles prestacions addicionals que els seus productes ofereixen 
de tal forma que puguin ser avaluades positivament en cas que fossin considerades 
d’interès per a la UPC. 

 

Servei d’Infraestructures 

Barcelona, gener de 2016 


