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1. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Mobiliari de la biblioteca de Santa Susanna 

Emplaçament: Edifici del Centre Cívic a la Rambla dels Països Catalans. 

Municipi: Santa Susanna 

Projecte:  STM (serveis tècnics municipals) 

  Isabel Carrillo Gallardo, arquitecta 

  Lluís Pujol Casademont, arquitecte tècnic 

  Tel. 93 7677175 

  Assistència de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

Promotor: Ajuntament de Santa Susanna 

2. Informació prèvia 

2.1 Objecte del projecte 

El projecte té com a objecte conformar la documentació necessària per poder portar a terme el subministra i 
instal·lació del mobiliari i equipament de la futura biblioteca del municipi de Santa Susanna. 

2.2 Situació 

La biblioteca es troba emplaçada dins l’edifici d’usus polivalents anomenat centre cívic situat a la Rambla dels 
Països Catalans nº2. 

2.3 Antecedents 

Actualment el servei de biblioteca municipal s’ofereix en un local de la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament. 
Aquest espai disposa d’uns escassos 40,00m2, totalment insuficients per poder oferir un servei amb un mínim 
de condicions. 

L’edifici del centre cívic L’edifici del centre cívic, on s’ubica l’espai de la futura biblioteca, va iniciar la seva 
construcció l’any 2012. La seva execució s’ha anat fent per fases segons es confirmava la disponibilitat 
pressupostària. 

La fase executada ha permès acabar l’envolvent de l’edifici i les dues zones destinades, una a llar d’avis, i 
l’altre a biblioteca. 

Resta per acabar la part destinada a aulari i sala polivalent a la planta baixa i aulari i espai jove a la planta 
primera. 

L’edifici va entrar en funcionament l’any 2015 al posar-se en marxa la Llar d’avis. 

2.4 Descripció de l’edificació i situació 

L’edifici consta de planta baixa i planta primera. L’accés principal es realitza per la Rambla dels Països 
Catalans tot i que es disposa d’un altre accés que dona servei al pati interior de l’edifici. 

La planta baixa disposa d’un revestiment de vidre tipus U-GLASS de tres quatre colors diferents. La planta 
primera disposa de tres volums de forma irregular e inclinada amb façana de vidre. L’edifici disposa 
d’ascensor entre plantes. 
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2.6 Compliment del programa bàsic i equipament d’ús públic 

Els valor que s’ha pres com a referència són els extrets del programa funcional facilitat per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

Zona General: 
 Revistes: 90 
 CD i DVD: 1.650 
 Volums: 8.400 (300 dels quals han d’estar al costat dels CD/DVD) 
 Còmics: 75 

Punts de consulta Zona General: 
 Àrea de Revistes: 16 
 Àrea de Música i imatge: 5 
 Àrea General: 32 

 Zona Infantil: 
 Revistes: 10 
 CD i DVD: 500 
 Contes (situats en bucs): 780 
 Volums: 2.250 

Punts de consulta Zona Infantil: 22 

2.7 Plànols i reportatge fotogràfic de l’edifici 

    
planta baixa      planta primera 

  
fotografies estat actual PB. Font:STM 
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fotografies estat actual P1ª. Font:STM 

2.8. Pressupost de l’actuació 

 

El pressupost ascendeix a la quantitat de TRES CENTS TRES MIL TRENTA-UN EUROS I TRENTA-UN 
CÈNTIMS (303.031,31€). 

 

Santa Susanna, juliol de 2016 

 

 

 

Lluís Pujol Casademont     Isabel Carrillo Gallardo 
Arquitecte Tècnic Municipal     Arquitecta Municipal 
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CAPÍTOL Nº2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

PRESTATGERIES

PLANTA PRIMERA Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Prestatgeria PA-1 1 1.641,26 1.641,26 €
Prestatgeria simple formada per quatre mòduls d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm +
6 cm), 180 cm d'alçada i 4 prestatges en cada mòdul. Longitud de 280cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i dos colors ral a decidir per la D.F. Hi
haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat 5cm i plafó a la part posterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-2 1 1.009,76 1.009,76 €
Prestatgeria simple formada per dos mòduls d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6
cm), 180 cm d'alçada i 4 prestatges en cada mòdul. Longitud de 180cm. Acer amb pols d'epoxi poliester
termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi haurà marc
perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat 5cm i plafó a la part part posterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-3 1 2.120,49 2.120,49 €
Prestatgeria simple formada per quatre mòduls d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm +
6 cm), 180 cm d'alçada i 4 prestatges en cada mòdul. Longitud de 360cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi
haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-5 1 2.760,00 2.760,00 €
Prestatgeria simple per a revistes formada per cinc mòduls, dos dels quals d'1m de longitud amb
prestatgeries inclinades per a revistes infantils, d'estructura d'acer a doble cara de 36 cm de fondària (30 cm +
6 cm), 180 cm d'alçada i 4 prestatgeries. Longitud de 480cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester
termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi haurà marc
perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm i un plafó a la part part posterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-6 1 1.717,87 1.717,87 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 120 cm d'alçada i 3
prestatges en cada mòdul. Longitud de 406cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de
mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi haurà marc perimetral
formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm i un plafó a la part part posterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-7 1 1.595,51 1.595,51 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 120 cm d'alçada i
2 prestatges en cada mòdul sobre rodes amb sistema de fre. Longitud de 200cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi
haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-8 1 7.115,81 7.115,81 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 180 cm d'alçada i 4
prestatges inclinats per a revistes amb sistema d’emmagatzematge incorporat en cada mòdul. (Cada
prestatge té una alçada de 40 cm). Longitud de 900 cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible
de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi haurà marc perimetral
formant una caixa contínua de gruix 5cm i un plafó a la part part posterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-10 1 460,80 460,80 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 5
prestatges en cada mòdul. Longitud de 90cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de mínim
60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

PRESTATGERIES    1



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

UT Prestatgeria PA-11 1 702,44 702,44 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 5
prestatges en cada mòdul. Longitud de 250cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de
mínim 60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT Prestatgeria PA-12 2 1.258,77 2.517,54 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i
5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 180cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de
mínim 60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 2,00
planta primera

TOTAL PLANTA ACCÉS 21.641,48 €

PLANTA SUPERIOR Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Prestatgeria PS-1 1 2.898,00 2.898,00 €
Prestatgeria simple formada per set mòduls d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6
cm), 180 cm d'alçada i 4 prestatges en cada mòdul. Longitud de 490cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors a decidir per la D.F. Hi
haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT Prestatgeria PS-2 2 781,80 1.563,60 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara formada per dos mòduls de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm +
30 cm), 90 cm d'alçada i 2 prestatges en cada mòdul sobre rodes amb sistema de fre. Longitud de 140cm.
Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos
colors a decidir per la D.F. Hi haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 2,00

UT Prestatgeria PS-3 1 1.484,34 1.484,34 €
Prestatgeria d'estructura d'acer simple formada per tres mòduls a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6
cm ), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 210cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F. Inclou portes
de vidre amb pany i clau. Hi haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm i
plafó per la part posterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT Prestatgeria PS-4 5 2.028,02 10.140,10 €
Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 180 cm d'alçada i
4 prestatges en cada mòdul. Longitud de 290cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de
mínim 60 microns i màxim 100 microns i amb dos colors color a decidir per la D.F. Hi haurà marc perimetral
formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 5,00

UT Prestatgeria PS-5 1 652,05 652,05 €
Prestatgeria d'estructura d'acer simple formada per un mòdul a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm
), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 90cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester
termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F. Hi haurà marc
perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT Prestatgeria PS-6 1 4.157,53 4.157,53 €
Prestatgeria d'estructura d'acer simple formada per vuit mòduls a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6
cm ), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 840 cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F. Hi haurà marc
perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

PRESTATGERIES    2



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

UT Prestatgeria PS-7 1 7.226,18 7.226,18 €
Prestatgeria d'estructura d'acer simple formada per catorze mòduls a una cara de 36 cm de fondària (30 cm +
6 cm ), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Sistema d'iluminació integrat a la part superior.
Longitud de 1280 cm. Acer pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100
microns icolor a decidir per la D.F. Hi haurà marc perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de
5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT Prestatgeria PS-8 1 264,64 264,64 €
Prestatgeria d'estructura d'acer simple formada per dos mòduls a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6
cm ), 210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul. Longitud de 178 cm. Acer pintat amb pols d'epoxi
poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns i color a decidir per la D.F. Hi haurà marc
perimetral formant una caixa contínua de gruix aproximat de 5cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

TOTAL PLANTA SUPERIOR 28.386,44 €

PRESTATGES ESPECIALS I COMPLEMENTS Parc. AMID. PREU TOTAL

ML Prestatges inclinats 35,00 0,00 €
Prestatges inclinats per exposar documents i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. La longitud de
cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

ML Prestatges per a CD i DVD 4,00 895,12 3.580,48 €
Buc amb rods per a material audiovisual (cd's i dvd's) de dimensions 90x40x90 cm metàl·lic amb trasera
realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol de 5cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i
cantells polits, tot acabat pintat pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim
100 microns i dos colors. L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera
doble), d'1,5mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat (color exterior diferent interior).
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0,8mm de gruix, acabat pintat (colorexterior diferent
interior). Rodes amb fre per paviments durs. Inclou:

Calaix fix superior i dos calaixos telescòpics amb sistema de guies metàl·liques amb rodaments de fàcil
extracció, regulables en alçada. Calaixos de xapa d'hacer plegada i laminada en fred de 0,8mm de gruix.
Distribució interior mitjançant cinc cartel·les interiors . Base del calaix de goma estriada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 4,00
planta primera

ML Prestatges per a CD i DVD 6,00 942,30 5.653,80 €
Buc doble per a material audiovisual (cd's i dvd's) de dimensions 90x70x130 cm metàl·lic amb trasera
realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol de 5cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i
cantells polits, tot acabat pintat amb pols d'epoxi poliester termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100
microns i dos colors. L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble),
d'1,5mm de gruix, per permetre l'encaix de prestatges, acabat pintat (color exterior diferent interior). Trasera
de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0,8mm de gruix, acabat pintat (color exterior diferent interior).
Rodes amb fre per paviments durs. Inclou:

Calaix fix superior i dos calaixos telescòpics amb sistema de guies metàl·liques amb rodaments de fàcil
extracció, regulables en alçada. Calaixos de xapa d'acer plegada i laminada en fred de 0,8mm de gruix.
Distribució interior mitjançant cinc cartel·les interiors. Base del calaix de goma estriada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 6,00

TOTAL PRESTATGES ESPECIALS 9.234,28 €

TOTAL PRESTATGERIES 59.262,20 €
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CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS

Parc. AMID. PREU TOTAL

UT C1. Cadira EINA 70,00 143,81 € 10.066,67 €
Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Lluscà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i
respatller de polipropilè injectat reciclable, de color a decidir per la D.F. Estructura de tub d'acer lacada i
apilable. Suports del respatller d'alumini injectat. Apilable. S’inclouen topalls per evitar el soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 40,00
planta primera 31,00

UT C2. Cadira EINA amb braços 60,00 213,33 € 12.800,00 €
Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Lluscà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i
respatller acolxat i tapissat amb tel·la de 0,8mm, de color i tipus a decidir per la D.F. Estructura de tub d'acer
lacada i apilable. Suports del respatller d'alumini injectat. Amb braços, apilable i amb sistema de connexió
lateral. S’inclouen topalls per evitar el soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 60,00
planta primera

UT C3. Cadira EINA amb pala per a escriure 16,00 275,24 € 4.403,81 €
Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Lluscà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i
respatller acolxat i tapissat amb tel·la de 0,8mm, de color i tipus a decidir per la D.F. Estructura de tub d'acer
lacada i apilable. Suports del respatller d'alumini injectat. Pala lateral per poder escriure, braços, apilable i
amb sistema de connexió lateral. S’inclouen topalls per evitar el soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 16,00
planta primera

UT C4. Carro transport cadires EINA 4,00 193,91 € 775,65 €
Carro metàl·lic per transportar cadires, model EINA, disseny de Josep Lluscà, o bé model d'equivalent
qualitat i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 4,00
planta primera

UT C5. Cadira infantil CHAIR 66 3,00 186,96 € 560,87 €
Cadira infantil model CHAIR 66, disseny d’Alvar Aalto, d'ARTEK, o bé model, d'equivalent qualitat i preu, de
fusta de faig i seient de laminat plàstic, color a decidir per la D.F. Alçada del seient de 38 cm (l’alçada de la
cadira original és de 44 cm i s’inclou retallar les potes a 38 cm). S’inclouen topalls per evitar el soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 6,00
planta primera

UT C6. Cadira operativa FRANCA 6,00 278,26 € 1.669,57 €
Cadira operativa model FRANCA, disseny de Pascual Salvador, o bé model d'equivalent qualitat i preu. Amb
seient i respatller regulables en alçada i profunditat, amb braços, mecanisme sincro i base de cinc radis amb
rodes. Seient i respatller entapissats amb trevira. Color a decidir per la D.F.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 5,00
planta primera 1,00

UT C7. Butaca NÓMADA 23,00 469,57 € 10.800,00 €
Butaca model NÓMADA, de SANCAL, o bé model d'equivalent qualitat i preu. Entapissada a base de teixit
de poliéster High Loft2 acabat amb tractament Permablok (recubriment de vinil). Tipus Valencia, Silvertex o
equivalent en qualitat i preu. Color a definir per la DF, amb braços de fusta de faig, vernissat.. S’inclouen
topalls per evitar el soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
planta baixa 7,00

planta primera 16,00

UT C8. Butaca MINI VIP 8,00 215,65 € 1.725,22 €
Butaca model MINI VIP, disseny de Josep Lluscà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, Entapissada a
base de teixit de poliester High Loft2 acabat amb tractament Permablok(recubriment de vinil) .Tipus
València, Silvertex o equivalent en qualitat i preu..Colora decidir per la D.F. S’inclouen topalls per evitar el
soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
planta baixa 8,00

planta primera

UT C9. Tamboret 648, alçada mitjana (h=66cm), seient metàl·lic 9,00 297,14 € 2.674,29 €
Tamboret 648 de TMSILLERIAS, o bé model d'equivalent qualitat i preu, format per un seient de fusta
laminada contraxapada tapissada de gruix 35mm de forma ergonòmica. Estructura de fusta massissa de
faig d'alçada fins el seient de 65 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 4,00
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planta primera 5,00

UT C10. Tamboret infantil PUZZLE, h=28 cm 6,00 131,30 € 787,83 €
Tamboret infantil model PUZZLE, disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker, o bé model d'equivalent
qualitat i preu, de fusta de bedoll. Diàmetre 35 cm. Alçada 28 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 6,00
planta primera

UT C11. Cadira d'exterior ÄPPLARÖ 13,00 78,26 € 1.017,39 €
Cadira d’exterior de fusta ÄPPLARÖ, d'IKEA, amb braços o bé model d’equivalent qualitat i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 8,00
planta primera 5,00

TOTAL CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS 47.281,28 €
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TAULES

Parc. AMID. PREU TOTAL

UT T1 2 118,18 236,36
Taula infantil model “PUZZLE”, o model d'equivalent qualitat i preu, de bedoll (disseny de Birgitte Borup i
Carsten Becker) de 90 x 90 cm. Alçada 46 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 2,00
planta primera

UT T2 1 153,14 153,14
Taula infantil circular de 100 cm de diàmetre. Alçada de 65 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i
sobre de fusta cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
planta baixa 1,00

planta primera

UT T3 5 168,18 840,91
Taula de 140 x 70 cm. Alçada de 72 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F. i sobre de fusta
cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
planta baixa 2,00

planta primera 3,00

UT T4 1 168,18 168,18
Taula d'adults circular de 140 cm de diàmetre. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color a decidir per
la D.F i sobre de fusta cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
planta baixa

planta primera 1,00

UT T5 1 190,91 190,91
Taula d'adults circular de 120 cm de diàmetre. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color a decidir per
la D.F i sobre de fusta cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
planta baixa 1,00

planta primera

UT T6 1 193,64 193,64
Taula d'adults de 160 x 90 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i sobre
de fusta cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT T7 3 177,27 531,82
Taula de despatx de 140 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 140 cm
de longitud. Tindrà safata ala part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i
passacables al sobre. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i sobre de fusta cantejada acabat
estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 2,00
planta primera

UT T8 1 185,45 185,45
Taula de despatx de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 140 cm
de longitud. Tindrà safata ala part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i
passacables al sobre. Estructura d'acer color a decidir per la D.F. i sobre de sobre de fusta cantejada acabat
estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT T9 1 150,91 150,91
Taula lateral de despatx de 100 x 65 cm. Alçada de 64 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i
sobre de fusta cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT T10 1 90,91 90,91
Taula d'adults de 90 x 90 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i sobre de
fusta cantejada acabat estratificat plàstic.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera
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UT T11 2 387,27 774,55
Taula d'adults de 240 x 140 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color or a decidir per la D.F. i
sobre de fusta cantejada acabat estratificat plàstic. Tindrà safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i passacables per cada unitat de treball al sobre, així com columna de
pujada dels cables de terra i caixa de connexions elèctrica amb quatre connexions amb tapa de registre a
sobre.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera 1,00

UT T12-1 2 229,09 458,18
Taula d'adults de 160 x 140 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i sobre
de fusta cantejada acabat estratificat plàstic. Tindrà safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat
en tota la seva fondària i passacables per cada unitat de treball al sobre, així com columna de pujada dels
cables de terra.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 4,00
planta primera

UT T12-2 2 229,09 458,18
Taula d'adults de 160 x 140 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color a decidir per la D.F i sobre
de fusta cantejada acabat estratificat plàstic. Tindrà safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat
en tota la seva fondària i passacables al sobre, així com columna de pujada dels cables de terra i caixa de
connexions elèctrica amb quatre connexions amb tapa de registre a sobre.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 4,00
planta primera

UT T13 4 1.012,91 4.051,64
Taula d'adults rectangular de 140 x 80 cm plegable amb rodes i sobre d'una sola peça de compacte laminat
acabat estratificat plàstic d'alta densitat (HPL) i gruix mínim 30mm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura
formada per columna i extensió en tub d'acer lacat i peu de fundició premsada lacat, amb dues rodes per
pota amb fre. Tapa de registre abatible integrada del mateix material que la taula. Tindrà safata a la part
inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i passacables al sobre, així com columna de
pujada dels cables de terra.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 4,00
planta primera

UT T14 3 254,55 763,64
Taula d'adults de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer de color a decidir per la D.F.i
sobre de fusta cantejada acabat estratificat plàstic. Hi haurà un faldó vertical frontal de 160 cm de longitud el
qual sobresortirà 10cm sobre la taula. Tindrà safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota
la seva fondària i passacables al sobre, així com columna de pujada dels cables de terra.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 3,00
planta primera

UT T15 2 159,09 318,18
Taula de centre de 140x70 cm, amb sobre i potes de fusta cantejada acabat estratificat plàstic. Alçada de
35. El cantell del sobre i les potes serà de 5 cm. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. (S'inclou
plànol d'una taula tipus).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera 1,00

UT T16 3 138,18 414,55
Taula de centre circular de 70 cm de diàmetre, amb sobre i potes de fusta cantejada acabat estratificat
plàstic.Alçada de 35cm. El cantell del sobre i les potes serà de 5 cm. Disseny a consultar amb la direcció
facultativa. (S'inclou plànol d'una taula tipus).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 3,00

TOTAL TAULES 9.981,14 €

ALTRES Parc. AMID. PREU TOTAL

UT TC-1  Taula contínua 1 2.060,00 2.060,00
Taula contínua de fusta de 30 mm de gruix revestida de estratificat plàstic d’1 mm, color a definir, amb
cantell acabat estratificat plàstic.. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 515 cm.Els elements verticals
estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Els cantells
s’aplacaran amb una xapa de fusta de 3 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, aixÍ
com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada. Es disposaran de
tres caixes encastades amb tapa registrable per a connexions elèctriques.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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planta baixa

planta primera 1,00

UT TC-2 Taula contínua 1 1.960,00 1.960,00
Taula contínua de fusta de 30 mm de gruix revestida de estratificat plàstic d’1 mm, color a definir, amb
cantell acabat estratificat plàstic. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 490 cm.Els elements verticals
estaran formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Els cantells
s’aplacaran amb una xapa de fusta de 3 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, així
com una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada. es preveuen cinc
forats passacables.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT TC-3  Taula contínua 1 988,00 988,00
Taula contínua de fusta de 30 mm de gruix revestida d'estratificat plàstic d’1 mm, color a definir, amb cantell
acabat estratificat plàstic. Alçada 72 cm. Fondària 70 cm. Longitud 247cm. Els elements verticals estaran
formats per un tauler de 30 mm xapat de fusta amb un gruix no inferior a 0,8 mm. Els cantells s’aplacaran
amb una xapa de fusta de 3 mm. Hi haurà un plafó vertical posterior per protegir la paret, aixis com una
safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat a tota la seva amplada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT TC-4  Taula contínua 1 1.204,35 1.204,35
Taulell contínu compacte laminat d'alta pressió HPL amb melamina d'alta resistència a totes dues cares de
15 mm de gruix, color a definir. Alçada 72 cm. Fondària 60 cm. Longitud 130cm. Els elements verticals,
portes i sòcol estaran formats per un tauler de les mateixes caracterísitiques. Inclou col·locació d'aigüera
d'acer circular d:40/50cm, aixeta braç i accessoris i desguàs+sifó, tot muntat i connectat.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT TCO- 1 Taula consulta a peu dret 1 2.227,50 2.227,50
Taula de fusta de 50mm de gruix. Estarà formada per un sobre i dos laterals de fusta en tota la seva
fondària revestida d'estratificat plàstic d'1mm de gruix, color a definir, amb un cantell acabat estratificat
plàstic. Alçada 100 cm. Amplada 405cm. Fondària 100 cm. En una cara, s'inclou una peça de secció circular
i diàmetre de 5 cm d'acer inoxidable que es situarà longitudinalment en la part inferior per donar rigidesa a la
taula. A l´altre cara hi haurà l´espai per inquirir la prestatgeria PS-6. Disseny a consultar amb la direcció
facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT TCO-2 Taula consulta a peu dret 1 2.687,50 2.687,50
Taula de fusta de 50mm de gruix. Estarà formada per un sobre i dos laterals de fusta en tota la seva
fondària revestida d'estratificat plàstic d'1mm de gruix, color a definir, amb un cantell acabat estratificat
plàstic. Alçada 100 cm. Amplada 430cm. Fondària 66 cm. En una cara, s'inclou una peça de secció circular i
diàmetre de 5 cm d'acer inoxidable que es situarà longitudinalment en la part inferior per donar rigidesa a la
taula. Disseny a consultar amb la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT TCO-3 Taula consulta a peu dret 3 625,00 1.875,00
Taula de fusta de 50mm de gruix. Estarà formada per un sobre i dos laterals de fusta en tota la seva
fondària revestida d'estratificat plàstic d'1mm de gruix, color a definir, amb un cantell acabat estratificat
plàstic. Alçada 100 cm. Amplada 100cm. Fondària 66 cm. En una cara, s'inclou una peça de secció circular i
diàmetre de 5 cm d'acer inoxidable que es situarà longitudinalment en la part inferior per donar rigidesa a la
taula. A l´altre cara hi haurà l´espai per inquirir la prestatgeria PS-4. Disseny a consultar amb la direcció
facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 3,00

UT TCO-4  Taula consulta a peu dret 2 687,50 1.375,00
Taula de fusta de 50mm de gruix. Estarà formada per un sobre i dos laterals de fusta en tota la seva
fondària revestida d'estratificat plàstic d'1mm de gruix, color a definir, amb un cantell acabat estratificat
plàstic. Alçada 100 cm. Amplada 100cm. Fondària 66 cm. Inclou encaix de pilar. En una cara, s'inclou una
peça de secció circular i diàmetre de 5 cm d'acer inoxidable que es situarà longitudinalment en la part
inferior per donar rigidesa a la taula. A l´altre cara hi haurà l´espai per inquirir la prestatgeria PS-4. Disseny
a consultar amb la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 2,00

UT TCO-5 Taula consulta a peu dret 1 1.995,00 1.995,00
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Taula de fusta de 50mm de gruix. Estarà formada per un sobre i dos laterals de fusta en tota la seva
fondària revestida d'estratificat plàstic d'1mm de gruix, color a definir, amb un cantell acabat estratificat
plàstic. Alçada 100 cm. Amplada 420cm. Fondària 60 cm. En una cara, s'inclou una peça de secció circular i
diàmetre de 5 cm d'acer inoxidable que es situarà longitudinalment en la part inferior per donar rigidesa a la
taula. Disseny a consultar amb la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

TOTAL ALTRES TAULES 16.372,35 €

TOTAL TAULES 26.353,49 €
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MOBILIARI DE BIBLIOTECA

Parc. AMID. PREU TOTAL

PA TAULELL TA-1 1 5.720,00 5.720,00
Taulell de forma circular a l´àrea d´accés de fusta acabada amb estratificat plàstic, de mides:

Llargada 880, fondària 75, alçada 72, amb espai per atenció personalitzada al frontal. Tindrà que envoltar la
columna existent.

 Disseny a consultar con la direcció facultativa

S´inclou :

·  Canal per al pas del cablejat interior en tota la seva amplada

·  Safata a la part inferior del tauler per recollir el cablatge del maquinari.

·  Forats passacables als sobres de treball a indicar per la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

PA TAULELL TA-2 1 5.395,00 5.395,00
Taulell de forma circular a l´àrea d´accés de fusta acabada amb estratificat plàstic, de mides:

Llargada 830, fondària 75, alçada 72, amb espai per atenció personalitzada al frontal. Tindrà que envoltar la
columna existent.

 Disseny a consultar con la direcció facultativa

S´inclou :

·  Canal per al pas del cablejat interior en tota la seva amplada

·  Safata a la part inferior del tauler per recollir el cablatge del maquinari.

·  Forats passacables als sobres de treball a indicar per la direcció facultativa.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT Buc de tres calaixos per taulell 3 198,50 595,50
Buc de 3 calaixos de fusta acabada amb estratificat plàstic, amb plomer al calaix superior, amb pany i clau i
amb rodes. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Buc de dos calaixos per taulell 1 158,80 158,80
Buc de 2 calaixos de fusta acabada amb estratificat plàstic, un superior amb plomer al calaix i un inferior per
posar-hi expedients, amb pany i clau i amb rodes. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT M3 3 551,40 1.654,20
Buc de còmics adults de fusta acabada amb estratificat plàstic.amb 3 divisions horitzontals, 4 divisions 
verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel
sòcol del propi moble. 

Alçada 90 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 3,00

UT M4 1 606,54 606,54
Buc de còmics manga per adults de fusta acabada amb estratificat plàstic amb 4 divisions horitzontals, 4x2
divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran
amagades pel sòcol del propi moble. 

Alçada 90 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT M5 1 551,40 551,40
Buc de còmics manga infantil de fusta acabada amb estratificat plàstic amb 4 divisions horitzontals, 4x2
divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran
amagades pel sòcol del propi moble. 

Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

UT M6 10 523,83 5.238,30
Buc de contes de fusta acabada amb estratificat plàstic, amb 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals i
base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del
propi moble. 

Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 10,00
planta primera
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UT M8-1 1 606,54 606,54
Mòdul per a consulta d'ordinador / auto-escolta de CD / visionatge DVD a peu dret de fusta acabada amb
estratificat plàstic, color a definir per la direcció facultativa. Tindrà un doble plafó practicable per poder
amagar la instal·lació i safata a la part interior per recollir el cablatge del maquinari. (S'inclou plànol d'un
mòdul tipus). Alçada100/70cm. Amplada 140 cm. Fondària 60 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

M8-2 1 578,97 578,97
Mòdul per a consulta d'ordinador / auto-escolta de CD / visionatge DVD a peu dret de fusta acabada amb
estratificat plàstic a definir per la direcció facultativa. Tindrà un doble plafó practicable per poder amagar la
instal·lació i safata a la part interior per recollir el cablatge del maquinari. (S'inclou plànol d'un mòdul tipus).
Alçada120/90cm. Amplada 140 cm. Fondària 60 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT M9 1 556,91 556,91
Mòdul per a consulta auto-escolta de CD / visionatge DVD a peu dret de fusta acabada amb estratificat
plàstic, color a definir per la direcció facultativa. Tindrà un doble plafó practicable per poder amagar la
instal·lació i safata a la part interior per recollir el cablatge del maquinari. Alçada 130/90. Amplada 120 cm.
Fondària 60 cm. S'inclou forat passacables.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT M10 1 2.144,33 2.144,33
Armariets de fusta acabada amb estratificat plàstic, amb pany de moneda, clau, número i clau mestra que
obri tots els armariets. Les portes de metacrilat de 10mm de gruix, color blanc translúcid, frontisses ocultes i
tanca tipus guixeta de retorn de moneda. El conjunt dels armariets configuraran un moble acoblat als envans 
existents de 185 cm d'alçada (s’inclou un sòcol de 25 cm d’alçada), 200 cm d'amplada i 50 cm de fondària.
Estarà format per:

·  15 portes de 40x50cms
S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa

planta primera 1,00

UT M11 1 375,00 375,00
Armari de fusta acabada amb estratificat plàstic amb clau, amb 2 calaixos per posar expedients. Amplada 85
cm. Fondària 45 cm. Alçada 180 cm. (Cada calaix té 30 cm d'alçada i el sòcol és de 25 cm).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

UT M12 1 325,00 325,00
Armari de acabada amb estratificat plàstic, amb clau, amb 2 portes i prestatges interiors per guardar
material. Amplada 85 cm. Fondària 45 cm. Alçada 120 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

UT M13 1 375,00 375,00
Armari de fusta acabada amb estratificat plàstic , amb portes de vidre en la part superior i portes massisses
en la part inferior per guardar material de cuina. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. Alçada 180 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

UT M14 1 790,29 790,29
Armari de fusta acabada amb estratificat plàstic per a col·locar la televisió, 315m d’amplada, 36 cm de
fondària i 60 cm d’alçada amb portes amb clau  i un prestatge a l´interior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

UT M15 1 486,33 486,33
Tarima de fusta acabada amb estratificat plàstic, amb 2 plafons frontals registables i safata de canalització
per al pas de cables. Disseny a consultar amb la direcció facultativa.

Amplada 665cm. Fondària 40 cm. Alçada 120 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

UT M16 Carro vertical per a llibres 8 315,00 2.520,00
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Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura i prestatges metàl·lics amb bastidor
metàl·lic . Rodes de goma giratories 360° i de Ø10cms mínim. Agafador a 90 cm d, alçada. Els prestatges
seran regulables i l´ inferior serà a 25cm del terra. Mides segons plànols de detall.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 6,00

planta primera 2,00

UT M17 Carro horitzontal per a llibres 2 315,00 630,00
Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura i prestatges metàl·lics o bé amb
bastidor metàl·lic i reforç per als prestatges . Rodes de goma giratories 360° i de Ø10cms mínim. Agafador
a 90 cm d, alçada. El prestatge inferior serà a 25cm del terra i l´espai lliure entre prestatges serà de 35cm
com a mínim. Mides segons plànols de detall.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera 1,00

UT M18 Bucs d'oficina 4 198,50 794,00
Buc de 3 calaixos de fusta fusta acabada amb estratificat plàstic, amb plomer al calaix superior, amb rodes i
amb clau. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 3,00

planta primera

UT M 20 Paralel·lepípede aparell moneder 1 120,00 120,00
Paralel·lepípede per inquibir un aparell moneder, de fusta acabada amb estratificat plàstic, amb lateral dret
practicable, de mides aproximades 35cms d´alçada,35 cms de fondària i 20 cms d´amplada, acabat i
disseny a definir per  la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00

planta primera

UT Grada de fusta a la zona infantil 7,90 432,74 3.418,65 €

Grada de fusta per la zona infantil de superfície 7,90 m2 de fusta laminada contraxapada de 30mm de gruix 
formada per parament perimetral, costelles de la mateixa fusta cada 40cm i enplafonat a dos nivells amb 
fusta del mateix gruix i acabat de fusta de faig de 3mm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Mampara taula 1,00 215,00 215,00 €

Mampara de fusta darrera taula treball zona infantil de fusta acabada amb estratificat plàstic per les dues 
cares, de mides 140cm d'ampada i 160 cm d'alçada, de 20cm de gruix, estructura d'acer perimetral.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL MOBILIARI 33.855,77 €
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COMPLEMENTS

Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Plantes naturals 4 89,33 357,33 €
Plantes naturals d'interior amb test d’acer inoxidable, sistema d'autoregatge incorporat i amb rodes.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Llum de peu 4 93,33 373,33 €
Llum de peu model "LAMPARA TMC / TMC 1956 – 18c" (disseny de Miguel Milà), amb peu de llautó pintat
negre, meitat superior del muntant en acer cromat, i pantalla de metacrilat blanc, o d'equivalent qualitat i
preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Paperera d'inox 16 38,50 616,00 €
Paperera cilíndrica d’acer inoxidable i base de protecció de goma. Alçada aproximada 35 cm. Diàmetre
aproximat 25 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Paperera de reciclatge 1 347,20 347,20 €
Paperera per reciclatge d’acer inoxidable per a residus sòlids. Disposarà de compartiments independents
per a plastic,orgànic i rebuig així com els pictogrames indicatius. Disseny a consultar amb la direcció
facultativa. .Capacitat total de 100 litres aproximadament..

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Rellotge de paret d=40cm 3 30,85 92,54 €
Rellotge per penjar a la paret. Diàmetre de l'esfera no inferior a 40 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Paraigüer 3 69,87 209,60 €
Paraigüer model “PARAGÜERO BARCELONES - 40c” (disseny de Pep Bonet), de fossa, acer i alumini,
dimensions de 59 x 16 x 56 cm, o d’equivalent qualitat i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Penja-robes 6 115,00 690,00 €
Penja-robes de peu model “MIRAC” de “11” (disseny de Massana-Tremoleda), amb alumini anoditzat plata,
base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats, amb una alçada de 192 cm, o
d’equivalent qualitat i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Penja-robes infantil 1 48,00 48,00 €

Penja-robes infantil model Paradise Tree, disseny de Oiva Toikka o equivalent amb qualitat, preu i disseny.
Realitzat en polietilè. Dotat de 10 penjadors de diferents colors amb formes infantils.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Sistema per guardar cotxets 1 352,32 352,32 €
Sistema de moneda i clau per a lligar els carrets infantils. Disseny a consultar amb la direcció facultativa

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Conjunt de 2 peus i cinta retràctil 1 165,00 165,00 €
Conjunt de 2 peus metàl·lics separadors i cinta retràctil, de 95 cm d'alçada, per a separació d'àrees i
guiatge de persones, model "Next Eco" de Planning Sisplamo, o equivalent en qualitat i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Plafó mural 3 173,57 520,71 €
Plafó mural folrat de roba, color a definir, preparat per poder penjar papers amb xinxetes. Dimensions
aproximades de 125 x 90 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Expositor auto-portant 2 628,30 1.256,60 €
Expositor auto-portant de documents en diferents suports (revistes, llibres, CD, vídeos, etc.), format per una
estructura metàl·lica que permet acoblar diferents tipus de prestatges.Amb rodes. Model SYSTEM ARC
Media Tower de BCI o model d'equivalent qualitat i preu.Alçada 180cm Amplada 69cms 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Expositor auto-portant amb plafó metàl·lic perforat 2 736,23 1.472,46 €
Expositor vertical amb peus model ACTA-401 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i
preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un plafó metàl·lic perforat, a dues cares, per
poder penjar documents amb imants. S'inclouen 12 imants i joc de rodes per a les dues bases. Dimensions
aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Expositor mural amb plafó metàl·lic perforat 2 358,10 716,20 €
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Expositor vertical mural, model ACTA-410 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu.
Estarà format per un plafó metàl·lic perforat, a una cara, subjecte a la paret, per poder penjar documents
amb imants. S'inclouen 12 imants. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm.
Col·locat on indiqui la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Expositor auto-portant de novetats 1 736,23 736,23 €
Expositor vertical amb peus model ACTA-330 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i
preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un tres expositors inclinats, a una cara, per a
poder exposar novetats. S'inclouen els jocs de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del
plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Expositor auto-portant per a tríptics 1 736,23 736,23 €
Expositor vertical amb peus model ACTA-300 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i
preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un plafó amb portadocuments de format
TRIPTIC (vertical) a una cara. S'inclou un joc de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del
plafó: Alçada 100 cm. Amplada 80 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Carretó 4 rodes per a transport de caixes 1 324,00 324,00 €

Carretó plegable de 4 rodes per empènyer-la per davant marca CLAX model 2004Y11558 o equivalent
amb qualitat, preu i disseny

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Bústia de suggeriments 1 48,00 48,00 €
Bústia amb clau model "Mira V-1302" de Arregui o equivalent en qualitat i preu.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Carro coixins 1 761,67 761,67 €
Carro amb rodes d’estructura tubular amb 15 coixins circulars entapissats amb tela ignífuga de diferents
S'inclou el subministrament i el muntatge.

Ml Guia penja-cuadres 35 20,00 700,00 €

Guia d´alumini lacat blanc per a exposicions fixat al sostre o paret. Part proporcional de ganxos i fil de nylon
per a penjar.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tamboret rodant 2 66,08 132,16 €

Tamboret rodant de plàstic model KAISER+KRAFT Ref.: 926301 o equivalent amb qualitat, preu i disseny,
càrrega màx. 150 Kg. Amb colors a definir.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Punt d'ancoratge de sobretaula per cadenats d'ordinadors 12 17,14 205,68 €

Punt d'ancoratge de seguretat tipus K64613WW de Keningston o equivalent en qualitat i preu. Consisteix en 
una anella metàl·lica oscil·lant amb una base també metàl·lica cargolada a la taula i un protector de plàstic 
que oculta els cargols.

S'inclou el subministrament i el muntatge

UT Salvadits per a les portes 1 33,58 33,58 €

Salvadits per acoblar a la porta d´accés de l´àrea infantil, en PVC llis de 2mm de gruix, amb fixació
adhesiva,de 120cms d´alçada .

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TREBALL INTERN Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Escala 5 graons 1 55,24 55,24 €
Escala amb 5 graons, amb plataforma i barra de seguretat,model i color a definir.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Escala 3 graons 1 37,00 37,00 €
Escala amb 3 graons, model i color a definir.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Caixa per a 30 claus 1 70,00 70,00 €
Caixa metàl.lica per a penjar-hi claus, amb una capacitat per a 30 claus, preparada per a fixar a paret.
Model 748 278 de Kaiser + Kraft o equivalent. Carcassa i porta d'acer, amb clau. Incloura els respectius
clauers.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Caixa forta amb porta-monedes 1 128,40 128,40 €

Caixa metàl.lica amb clau per monedes model KAISER+KRAFT Ref. 506380  o equivalent amb qualitat, 
preu i disseny. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT Reposa-peus per lloc de treball 7 40,00 280,00 €

Reposa-peus per el lloc de treball, mòdel Kesington-solesaver 561522 o equivalent amb qualitat, preu i
disseny. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cisalla de palanca 1 115,00 115,00 €

Cisalla de palanca de sobre taula amb protector fix transparent de la fulla de Mida A3, s'inclou el
subministrament i el muntatge.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cisalla de palanca 1 115,00 115,00 €

Cisalla de palanca de sobre taula amb protector fix transparent de la fulla de Mida A3, s'inclou el
subministrament i el muntatge.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT TC-5  Taula contínua 1 1.702,35 1.702,35
Taulell contínu compacte laminat d'alta pressió HPL amb melamina d'alta resistència a totes dues cares de
15 mm de gruix, color a definir. Alçada 72 cm. Fondària 60 cm. Longitud 130cm. Els elements verticals,
portes i sòcol estaran formats per un tauler de les mateixes caracterísitiques. Inclou col·locació d'aigüera
d'acer circular d:40/50cm, aixeta braç i accessoris i desguàs+sifó, tot muntat i connectat així com els
electrodomèstics (nevera, microones, cafetera).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

planta baixa 1,00
planta primera

EXTERIOR

UT Aparcament per a bicicletes 6 310,83 1.864,98 €
Aparcament per a bicicletes format per tub d´acer inoxidable amb forma du invertida que s´encasta al terra, 
o  d'equivalent qualitat i preu. Punt de col·locació  a definir per la direcció facultativa. 

S'inclou el subministrament i instal·lació.

UT Bústia de correus 1 52,84 52,84 €
Bústia d´exterior, d´acer inoxidable. Amb boca de dimensions que permetin el accés de grans formats
(diaris, revistes...), i pany de seguretat. Per fixar a paret. Punt de col·locació a definir per la direcció
facultativa. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Bústia manual de retorn de documents 1 4.905,00 4.905,00 €
Bústia interior de retorn de documents formada pels següents elements: A) Boca d’entrada dels documents
d'acer inoxidable, antivandàlica, cos d'acer galvanitzada i pintat , ubicació a determinar els tècnics
corresponents, sistema anti-burilles i element de protecció superior per la pluja inclosos . B) Element de
baixada dels documents des de la boca fins al carret amb un sistema de rodaments de doble capa. C)
Carret de recollida dels documents mòbil i amb rodes, amb sistema de molles i plataforma amb base tova
per esmortir la caiguda dels documents. Color a definir per la D.F.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

ALTRES COMPLEMENTS

UT Pelfut de fibra de coco 12 83,00 958,65 €
Inclou enderroc de paviment existent, càrrega i transport de runes a centre autoritzat, repicat de base morter 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Carro coixins 2 525,00 1.050,00 €
Carro amb rodes d alçada 120cm d estructura d acer lacat amb pintura epoxi de color blanc transportable
equipat amb 12 coixins de 35cm de diàmetre i 7cm de gruix  
S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Penjadors individuals 8 6,40 51,20 €

Penjador individual de 65mm cromats. Model MIRAC65 de MOBLES 114 o equivalent.
S'inclou el subministrament, el muntatge, comprovació  i formació / explicació de funcionament.

UT Contenidor bolquers 1 75,52 75,52 €
Contenidor de bolquers model WESCO ref: 6080.14. Recanvi de 100 usus pel contenidor ref: 6081.14 o bé 
equivalent
S'inclou el subministrament, el muntatge, comprovació  i formació / explicació de funcionament.

UT Canviador de bolquers 1 530,62 530,62 €
plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. Mides: 91x72x50cm. Inclou reforços paret de 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Paparera sanitària 5 60,50 302,50 €

Paparera quadrada d'hacer inoxidable amb tapa i obertura amb peu inferior de polipropilé de capacitat 15 lt. 
Model PP1214C de Mediclinics o d'equivalent qualitat i preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Dispensador de tovallola de paper 2 56,00 112,00 €
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Dispensador de tovalolla de paper, en hacer inoxidable, amb tanca de seguretat i capacitat per 400 
tovalloles, model DT016C de Mediclinics o d'equivalent qualitat i preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Eixugamans 2 315,00 630,00 €

Eixugamans d'hacer inoxidable, de 250w de potència, model Mediflow de Mediclinics o d'equivalent qualitat i 
preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Escombreta 5 68,00 340,00 €
Escombreta de llautó cromat, model ES0010C de Mediclinics o d'equivalent qualitat i preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Topalls 10 16,75 167,50 €
Topall metàl·lic encastat a terra amb anell de goma per cops amb l'obertura de les portes.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

TOTAL COMPLEMENTS 24.438,64 €
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CORTINES

Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Cortines 4 85,00 340,00 €

Cortines tipus "Foscurit" per enfosquir la sala d´activitats de la planta accés. Dimensions aproximades de la
finestra: 60 x 240 cm. . Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cortines 3 386,40 1.159,20 €

Cortines tipus "Foscurit" per enfosquir la sala d´activitats de la planta accés. Dimensions aproximades de la
finestra: 230cm x 240 cm.S´accionarà amb motor i comandament a distancia . Color i detalls a consultar amb la
direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cortines 1 638,40 638,40 €

Cortines tipus "Foscurit" per enfosquir la sala d´activitats de la planta accés. Dimensions aproximades de la
finestra: 380 cm x 240 cm.S´accionarà amb motor i comandament a distancia . Color i detalls a consultar amb la
direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL CORTINES 2.137,60 €
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SENYALÍSTICA

Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Rètol de matèria en prestatge 100 4,82 481,82 €
Rètol de matèria en prestatge, de l'amplada del mòdul. S’inclou els suport mòbil de plàstic. Inclou impressió del
text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/-5 m.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Rètol de matèria en prestatge 200 2,30 460,00 €
Rètol de matèria en prestatge, de l'amplada del mòdul. S’inclou els suport mòbil de plàstic. Inclou impressió del
text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 1 m.

UT Metacrilat per a CD 20 7,00 140,00 €
Peça de metacrilat de 15x15 cm per a retolació de CD, amb text a la part superior. Inclou impressió del text, que
es facilitarà pel personal bibliotecari.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Metacrilat per a CD 60 7,00 420,00 €
Peça de metacrilat translúcid de 15x15 cm per a retolació de CD.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Alfabet de lletres adhesives 4 25,00 100,00 €
Alfabet complet de lletres adhesives (per a col·locar, lletra a lletra, en metacrilat de retolació de CD).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Metacrilat per a DVD 20 9,00 180,00 €
Peça de metacrilat translúcid de 15x21 cm per a retolació de DVD. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Rètol de zona de 120 cm 4 75,00 300,00 €
Rètol de zona muntats en perfils d’alumini de 120 x 10 cm. Subministrament i col·locació. Tipografia, colors i text
a definir pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 20 m.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Rètol de zona de 50 cm 20 56,00 1.120,00 €
Rètol de zona muntats en perfils d’alumini de 50 x 10 cm. Subministrament i col.locació. Tipografia, colors i text a
definir pel personal bibliotecari.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Rètol de zona de 25 cm 10 18,00 180,00 €
Rètol de zona muntats en perfils d’alumini de 25 x 6 cm. Subministrament i col.locació.Tipografia, colors i text a
definir pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 3 m.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Directori 2 140,00 280,00 €
Directori dels espais de la biblioteca, representat gràficament sobre una placa metàl·lica, de 100 x 60 cm.
Disseny a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca, amb la possibilitat de representar gràficament les
plantes de l'edifici o bé el nom del

Directori general de les ... plantes

Directori de la Planta …

Directori de la Planta …

Directori d'ascensor (mida reduïda)

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Placa nom biblioteca 1 1.250,00 1.250,00 €
Placa de vidre laminat per posar el nom de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la làmina caldrà
consultar-lo amb l'Ajuntament. Anirà clavat a la façana de l'edifici amb peces d'acer inoxidable. Dimensions
aproximades de 45 x 45 cm. Submini

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Vinil horari 2 120,00 240,00 €
Vinil per posar l'horari de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la làmina caldrà consultar-lo amb
l'Ajuntament. Anirà clavat a la façana de l'edifici amb peces d'acer inoxidable. Dimensions aproximades de 25 x
25 cm. Submi

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Expositor de metacrilat de sobretaula 3 150,00 450,00 €
Expositor de metacrilat de sobre taula per posar prospectes, distribuïts en 3 o 4 nivells en alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Faristol metacrilat 30 29,00 870,00 €
Faristol de metacrilat de sobre taula per exposar llibres.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT Peça de metacrilat per a cartells 12 12,00 144,00 €
Peça de metacrilat de sobre taula per posar cartells (tipus marc de fotos). Dimensions de DIN A 4. (S'inclou
plànol d'una peça tipus).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Senyalització WC 1 37,00 37,00 €
Senyalització dels sanitaris model “SIRIA” (disseny de Massana-Tremoleda), o d’equivalent qualitat i preu.
Subministrament i col·locació.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Pictogrames 20 35,00 700,00 €
Mides, materials i quantitats a decidir segons les característiques de l'edifici, les necessitats i les normatives
vigents.

UT Bústia de retorn de documents 2 60,00 120,00 €
Vinils i/o altres elements gràfics a decidir segons si la bústia és interior o exterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Bústia de suggeriments 1 30,00 30,00 €
Vinils i/o altres elements gràfics a decidir per la direcció facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Altres 2,00 0,00 1.800,00 €
Possibilitat de necessitats de vinils i/o altres elements gràfics i decoratius per senyalitzar i identificar vidres,
espais de suport, etc.

TOTAL SENYALÍSTICA 9.302,82 €
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SISTEMA DE GESTIÓ I ANTI-FURTS (RFID)

Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Arc de seguretat simple 1 12.000,00 12.000,00 €
Unitat sensora constituïda per un arc simple, amplada mínima de 90 cm per cada pas i detecció d'antena fins a 2
m. d'alçada. Incorpora comptador de persones, notificació de missatge d'alarma, sistema d'alarma configurable
en funció de la direcció (entrada / sortida) i possibilitat de configuració remota des de la web.
Ha d'acomplir els estàndards ISO 15693, ISO 18000-3. Freqüència de 13,56 Mhz.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Màquina d'autopréstec 1 5.650,00 5.650,00 €
Màquina d'autopréstec, amb pantalla tàctil i impressora de rebuts. Ha de permetre el préstec i renovació, operar
en mode offline garantint que no es produeixin pèrdues de dades i que posteriorment puguin bolcar-se a
Millennium. Ha de fer la gestió anti-furts en el moment del préstec. Ha de tenir interfície multilngüe (català,
castellà i anglès) i l'usuari ha de poder escollir el de la seva preferència.   

Ha d'acomplir el protocol SIP2 i NCIP amb la unitat lectora d'etiquetes HF ISO 15693 i ISO 18000-3  

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Estació de treball 2 700,00 1.400,00 €
Estació de treball, permet la circulació de documents al taulell (préstec, renovació i devolució) així com la
gravació d'etiquetes RFID. Inclou el programari necessari per a gravar la informació de l'exemplar al xip RFID i
l'antena. Ha de poder funcionar correctament als taulells de la biblioteca siguin del material que siguin.
Han d'acomplir els estàndards ISO 15693, ISO 18000-3 i ISO 28560

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Etiquetes per llibres 10.000 0,15 1.500,00 €
Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz. per a llibres. La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de
dades de l’estàndard ISO 28560-3. Diputació de Barcelona decidirà quines dades concretes es codificaran en el
xip. Compatibles amb mobiliari.

UT Etiquetes per a CD i DVD 1.600 0,75 1.200,00 €
Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz. per a CD i DVD. La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model
de dades de l’estàndard ISO 28560-3. Diputació de Barcelona decidirà quines dades concretes es codificaran en
el xip. Compatibles amb mobiliari.

TOTAL SISTEMA DE GESTIÓ I ANTI-FURTS (RFID) 21.750,00 €
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AUDIOVISUALS

MOBILIARI AUXILIAR Parc. AMID. PREU TOTAL

UT Armari / carretó mòbil per a l'equip audiovisual 1 632,00 632,00 €
Moble / armari amb rodes per a presentacions multimèdia, amb capacitat per a guardar tot l'equip
audiovisual. De dimensions aproximades de 95x75x70 cm. Ha de reunir les següents característiques:
prestatges interiors per allotjar diferents mides d'equipament, portes amb tancament per tenir una seguretat
màxima, safata de projector extraïble, safata de projecció inclinable i regulable, fàcil accés als cables, punts
de gestió del cablejat, 4 rodes de gran resistència - 2 amb bloqueig-, disseny per acceptar un bloc d'endolls
de 6 vies; alimentació elèctrica individual per l'armari. Model MOBYGO 2 o similar en característiques i
preu. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

PANTALLA INFORMATIVA

UT Pantalla de visualització 1 1.069,00 1.069,00 €

Pantalla de visualització plana de mínim 50 " amb altaveus incorporats. Alta Definició. Connexions per a 
l'entrada de senyal de RF de TV,  entrada de senyal analògica XGA (DB15) i connexió RJ45. Pot portar 
incorporat un microprocessador que facilitarà la gestió dels continguts a oferir. En aquest cas no caldrà la 
unitat de processament externa.  Model Samsung MD46C o similar en característiques i preus. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Unitat de processament (només en cas que la pantalla de visualització no en porti) 1 573,00 573,00 €

Unitat de processament amb connexió a la xarxa ethernet i connexió XGA de sortida a monitor. 
S'inclou el subministrament, el muntatge, comprovació  i formació / explicació de funcionament.

UT Software reproductor i de gestió de continguts 1 571,00 571,00 €

Software de creació i administració de continguts, amb mòduls de gestió i automatizació i publicació de 
continguts. Ha de contenir  les eines necessàries per gestionar la informació aportada pels administradors, 
sincronitzar-la i reproduir-la en la pantalla. Ha de ser compatible amb la pantalla de visualització i la unitat de
processament. Model MagicInfo Lite o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge, comprovació  i formació / explicació de funcionament.

PANTALLA TÀCTIL

UT Pantalla de visualització 2 650,00 1.300,00 €

Monitor LCD multitàctil de mínim 10 punts. Alta definició. Mínim 20". Compatibilitat amb Windows 8. Model
Sharp LL-S201A o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Unitat de processament 2 720,00 1.440,00 €

Unitat de processament amb connexió a la xarxa ethernet i connexió XGA de sortida a monitor (pot estar 
integrada a la pantalla de visualització). Model PC reproductor SAMSUNG SBB-D32AX2/EN o similar en 
característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge, comprovació  i formació / explicació de funcionament.

UT Software reproductor i de gestió de continguts 2 571,00 1.142,00 €

Software de creació i administració de continguts, amb mòduls de gestió i automatizació i publicació de 
continguts. Ha de contenir  les eines necessàries per gestionar la informació aportada pels administradors, 
sincronitzar-la i reproduir-la en la pantalla. Ha de ser compatible amb la pantalla de visualització i la unitat de
processament. Model Magic Info-i Premium o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge, comprovació  i formació / explicació de funcionament.

SISTEMA DE MEGAFONIA

UT Amplificador 1 1.875,00 1.875,00 €

Amplificador  adequat per a difusió de música i avisos. Amb entrada de micròfon i entrades auxiliars, i 
sortida de gravació. Ha d'incorporar control de volum de greus i aguts. Potència de sortida 120 W mínim 5 
zones. Model TOA VM-2120 ER o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Pupitre de control 1 810,00 810,00 €

Pupitre de control. Ha de permetre definir fins a 10 zones. Model TOA RM-200M o similar en 
característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Mòdul de missatges (opcional) 1 920,00 920,00 €
Mòdul de missatges automàtics. Model TOA MSE-0082 o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Tarja de memòria 1 172,00 172,00 €

Tarja de memòria dels missatges.  Estimació aproximada de capacitat de missatges a qualitat estàndard (64 
Kbps) 30 minuts. Model TOA EV-CF128M UK o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.
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UT Altaveus 12 67,00 804,00 €

Altaveus aptes per a la reproducció de veu, música i alarmes. Diàmetre de 15 a 10".  Diferents escales de 
potència.   Preferiblement muntatge encastat a la cavitat del sostre. Model OPTIMUS PC-1869 o similar en 
característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Instal·lació cablejat megafonia 1 1.500,00 1.500,00 €
Instal·lació de cablejat per a la connexió dels altaveus mitjançant l'obertura de forats al fals sostre per
l'empotrament dels equips, canalització utilitzant el fals sostre i les caixes registre existents, cablejat interior
i preses de contacte. Inclou: subministrament de materials, muntatge i ajudes necessaries.

AUTOVISIONATGE / AUTOESCOLTA

UT Pantalles de visionatge 40" 2 480,65 961,30 €

Pantallesde visionatge  d'alta definició. Model SAMSUNG LED Smart TV - Serie EH5300 o similar en 
característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.

UT Suport de paret 2 50,00 100,00 €
Suport de paret per  a TV de 40".

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Reproductors de CD 2 185,00 370,00 €

Reproductor de CD. Ha de permetre reproduir fitxers d'ordinador amb música comprimida, com ara MP3 o 
WMA, i tenir suport per a reproduir a partir d'un connector USB.  Model MARANTZ  CD5001P o similar en 
característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori  i comprovació de funcionament.

UT Reproductors de DVD 2 185,00 370,00 €
Reproductor de DVD. Ha de permetre reproduir múltiples formats com ara mp3, CD o fotos, i tenir suport per
a reproduir a partir d'un connector USB. Model MARANTZ MST7001P o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori  i comprovació de funcionament.

UT Auriculars inalàmbrics 10 100,00 1.000,00 €
Auriculars inalàmbrics. Han d'incorporar diadema ajustable i control de volum integrat als cascos.
Preferiblement cascos acolchados. Model SENNHEISER RS o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament 

UT Auriculars amb cable 2 24,00 48,00 €
Auriculars amb cable. Han d'incorporar diadema ajustable i control de volum integrat als cascos.
Preferiblement cascos acolchados. Model SENNHEISER HD 201 o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament 

UT Conjunt emissor/receptor/carregador 2 40,00 80,00 €
Conjunt emissor/receptor/carregador. Model SENNHEISER RS 120 o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Carregador de piles AAA 2 40,00 80,00 €

Carregador de piles AAA
S'inclou el subministrament 

UT Equip HIFI de petit format (+moble amb rodes per transportar-lo) 1 422,00 422,00 €

Minicadena HIFI de 80 w de potència mínim per canal, amb reproductor de CD, compatible amb diferents 
formats de elctura com el MP3 i el  WMA, i connexió de memòria USB. Ha de tenir altaveus separats amb 
sortida de micròfon (incloure el moble amb rodes i els micròfons). Model Philips MCM726/12 o similar en 
característques i preus. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

EQUIPAMENT I SONORITZACIÓ SALA D'ACTES

UT Equalitzador 1 1.393,00 1.393,00 €

Equalitzador multicanal amb controls independents regulables de volum, greus, mitjos, aguts i efectes (rever 
i echo) per cada un dels canals. Dos entrades de senyal micròfon amb connexió estàndard tipus jack. 
Entrades auxiliars amb connexions tipus RCA.   Model OPTIMUS EQ-150 o similar en característiques i 
preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Amplificador 1 596,00 596,00 €

Amplificador estereofònic amb entrada auxiliar compatible amb la sortida de l’equalitzador. Sortida a 
altaveus amb selector de canals (mínim 2).Potència 240 W en línia de 100 V.Entrades: 4 x micro . 2 x 
aux/mic, 3 x aux.Totes les entrades tenen ajust de nivell, greus i aguts. Sortides: 1 x directa 2 x zones. 
Dimensions : 2U en rack de 19". Model  TOA A-1712ER o similar en característiques i preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Caixes acústiques 4 295,00 1.180,00 €
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Potència 40 W per línia de 100 V. Dos vies .Commutador rotatiu per selecció de potència: 40, 30, 15, 3 W. 
Dimensions: 244(W) x 373(H) x 235(D) mm. Model  OPTIMUS F-2000BT o similar en característiques i preu. 

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Suport caixes acústiques 4 37,00 148,00 €

Suport de sostre per caixes acústique. Model TOA  HY-CM20B o similar en característiques i preu. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Projector 1 1.490,00 1.490,00 €

Projector de 2500 a 3000 lux amb entrades VGA/XGA i vídeo compost en format de connexions RCA. 
Comandament a distància i zoom variable,en format XGA (1024 x 768). Model HITACHI CP -X300 o similar 
en característiques i preu.

S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.

UT Suport per projector 1 95,00 95,00 €

Suport de projector universal de paret o sostre per projectors  (mida regulable del braç telescòpic: 600 – 
1000 mm.) 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Pantalla de projecció 1 1.860,00 1.860,00 €

Pantalla de projecció motoritzadade de mides entre 250 -300cm .Vision White PRO BE. Model TRAULUX 
TLP180EF o similar en característiques i preu. 

UT Micròfons amb cable 4 128,00 512,00 €

Micròfon dinàmic per a veu. Model Shure SM58 o similar en característiques i preu. 

UT Micròfons inhalàmbrics de mà 1 263,00 263,00 €

Micròfon sense fil de mà  per a veu. Model Shure PG24/PG58  o similar en característiques i preu. 

UT Micròfons inhalàmbrics de solapa (pinça) 1 536,00 536,00 €

Micròfon sense fil de solapa (pinça)  per a veu. Model Shure PG14/185 o similar en característiques i preu. 

UT Peus de terra per als micròfons 1 61,00 61,00 €

Suport de micròfon de peu per a escenari, jirafa incorporada, rosca 3/8. Model K&M - 254 o similar en
característiques i preu. 

UT Peus de sobretaula per als micròfons 4 46,00 184,00 €
Suport de micròfon de sobretaula, que disposi de connector universal de 5/8 per a acoblar un sistema de
fixació de pinça, aranya o qualsevol altre compatible.

UT Instal·lació cablejat sala d'actes 1 1.500,00 1.500,00 €
Instal·lació de cablejat per a la connexió de caixes acústiques, projector, pantalla, equip de só i micros,
mitjançant l'obertura de tres registres de dimensions 30x30 al fals sostre, canalització pel fals sotre de tub
conductor, cablejat interior i preses de contacte. Inclou: subministrament de materials, muntatge i ajudes
necessaries.

TOTAL AUDIOVISUALS 26.057,30 €
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RESUM PER CAPÍTOLS

PRESTATGERIES 59.262,20 €

CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS 47.281,28 €

TAULES 26.353,49 €

MOBILIARI 33.855,77 €

COMPLEMENTS 24.438,64 €

CORTINES 2.137,60 €

SENYALÍSTICA 9.302,82 €

TOTAL PRESSUPOST MOBILIARI 202.631,80 €

SISTEMA DE GESTIÓ I ANTI-FURTS 21.750,00 €

AUDIOVISUALS 26.057,30 €

TOTAL PRESSUPOST  EQUIPAMENT 47.807,30 €

TOTAL PRESSUPOST MOBILIARI I EQUIPAMENT 250.439,10 €

IVA 21% 52.592,21 €

TOTAL PRESSUPOST MOBILIARI I EQUIPAMENT (IVA INCLÒS) 303.031,31 €
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