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1. DG  Dades generals  
 

1. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Memòria Valorada Subministre mobiliari a la Biblioteca 
Montserrat Roig 

Tipus d’intervenció: subministrament. 

Emplaçament: Biblioteca Montserrat Roig. C/ Verge de Montserrat 3 

Promotor/s: Nom: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
CIF: P-0821000-G 
Adreça: Pl. De la Vila  
Telèfon: 93.685.80.00 

Autor del projecte: Nom: Isidre Viñas Llebot, Arquitecte municipal 
Col·laboradora. Imma Sabater, arquitecta. 

 
2. Termini d’execució i garantia 

 
 S’estima un termini de subministrament de 2 mesos i una garantia de 24 mesos. 
 

3. Resum de pressupost 
 

 El pressupost del subministrament ascendeix a la quantitat de 326.957,95€. El tipus 
d’iva a aplicar es del 21% i ascendeix a 68.661,17€. El total de l’obra iva inclòs 
ascendeix a 395.619,12€.  

 
4. Classificació del contractista 

 
 S’estima que pel tipus d’obra i pressupost no és necessària classificació de contractista. 

 

5. Planing de l’obra en setmanes 
 

CONCRECIO MOBILIARI         
PRODUCCIO         
INSTAL·LACIÓ         

 

 

 
Isidre Viñas i Llebot       
Arquitecte Municipal,      
Cap de Departament de Projectes    

 
 
Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2016. 



 
 

2. MD Memòria descriptiva  
 
 
1. Objecte del projecte 
 
L’objecte de la memòria valorada es la definició del mobiliari a instal·lar a la Biblioteca 
Montserrat Roig. 
 
La memòria inclou la definició i valoració del mobiliari per a tot l’edifici incloent la recuperació i 
manipulació de part del mobiliari actual. 
 
El mobiliari a subministrar inclou 
 

• Prestatgeries noves 
• Condicionament de prestatgeries existents 
• Cadires Butaques i tamborets 
• Taules 
• Mobiliari fet a mida per taulells, etc. 
• Complements 
• Senyalètica 

 
 
2. Antecedents 
 
Descripció general de l’edifici i obres que s’estan executant  
  

L’edifici de 4 plantes esta actualment en procés de rehabilitació. 
 
Les obres han de finalitzar el proper mes de octubre de 2016. 
 
El projecte té per objectiu actualitzar l’equipament existent per a donar resposta als nous 
reptes, millorar l’eficiència del servei i augmentar significativament el seu ús. 
 
Els principals eixos d’intervenció són: 
 
• L’ampliació, reorganització i actualització dels espais de la biblioteca. 
• La millora de la presentació del fons, oferint-se de forma més expositiva i atractiva per 
l’usuari 
mitjançant centres d’interès. 
• L’evolució tecnològica i la implementació de la radiofreqüència (RFID) en substitució de 
l’avui 
desfasat sistema de préstec per mitjà dels codi de barres. 

 
L’ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha adjudicat mitjançant concurs públic la redacció 



 
del projecte a l’arquitecte. PERE SANTAMARIA GARCIA. 

 
El projecte actua dins de l’àmbit del propi edifici no afectant en cap cas espais exteriors per 
tan es pot entendre com una reforma interior que no afecta paràmetres urbanístics.  

 
El projecte de l’obra mes amunt esmentat presenta les característiques següents: 
 
S’actua en un edifici existent, i es disposa d’una superfície aproximada de 1815m2 de 
programa. 
 
Els espais de la biblioteca es distribuiran en quatre plantes: planta baixa, dues plantes 
superiors i planta inferior. 
 
Programa funcional 
El programa de la biblioteca s’estructura en les següents zones: 
• Zona d’acollida i promoció 
• Zona general 
• Zona infantil 
• Zona de treball intern 
• Zones logístiques i de circulació 
Planta baixa 
 
La planta baixa, disposa d’un accés  directe des del parc, permetent així el funcionament 
independent d’aquesta planta respecte a la resta de l’edifici. 

 
En aquesta planta s’hi localitzen part del programa de la zona d’acollida i promoció, la zona 
de treball intern i la biblioteca infantil. 

 
Les sales polivalent, amb el corresponent magatzem, la sala de formació i l’espai de suport 
es situen properes a l’accés i totes comunicades a través d’un vestíbul que es pot 
independitzar de la resta de l’edifici. 

 
La zona de treball intern, formada per despatx de direcció, sala de descans pel personal, 
magatzem i dipòsit documental, també es situen en aquesta planta, a la zona propera al 
nucli de d’escala i ascensor que comunica aquesta planta amb les plantes superiors. 

 
La biblioteca infantil i el servei associat es situen a la zona que ocupava l’antic porxo, 
oberta cap al parc amb un llarg taulell corregut i amb accés directe des del vestíbul 
d’aquesta planta. 

 
En aquesta planta desemboca l’escala d’emergència, situada a la cantonada sud-est de 
l’edifici i amb sortida directa al carrer Germans Carreras. 

 
Planta primera 
 
La planta primera es troba a la cota de la placeta del carrer Joan XXIII, per on es manté 
l’accés principal a l’edifici. Aquest accés es configura sota un porxo, que serà parcialment 
construït per motius de programa. 

 



 
A la zona de l’entrada s’hi localitza l’àrea de retorn, el taulell d’informació, les màquines 
d’autoservei i catàleg, l’àrea de diaris i revistes i l’àrea de música i imatge. 

 
Una franja allargada recolzada sobre la façana del carrer Verge de Montserrat conté 
l’escala i ascensor, una àrea més acotada dedicada al fons Montserrat Roig, l’espai de 
treball intern, el bloc de serveis i l’escala d’emergència. 

 
El bloc de serveis es localitza al mateix lloc en totes les plantes i sempre està format per 
servei adaptat masculí, servei adaptat femení i neteja. 

 
L’escala general de l’edifici és de llosa de formigó 2 trams i l’ascensor és de vidre. 
 
Planta segona 

 
A la planta segona s’hi disposa part de l’àrea d’informació i fons general, amb el 
corresponent taulell d’informació, zona de consulta, 2 centres d’interès i bloc de serveis. 

 
En totes les plantes, la façana que dóna al parc està formada per una seqüència de 
massís/finestra que configura uns espais reculats entre vidre i pilar de 1,80m d’amplada i 
0,55m de profunditat. En aquests espais s’hi col·loquen seients individual amb ordinador. 

 
Planta tercera 
 
En aquesta planta s’hi troba la resta del fons general, amb el corresponent taulell 
d’informació, zona de consulta, 2 centres d’interès i bloc de serveis. 

 
Els espais reculats de la façana del parc es destinen en aquest cas a una taula encastada 
amb 2 punts de treball. 
  

 
 
3. Descripció de la Proposta. 
 
   

La memòria valorada inclou el moblament integral de l’edifici, tant de mobiliari estàndard 
com del fet a mida, tanmateix també s’inclou el reciclatge de part del mobiliari existent 
dipositat actualment en magatzems municipals.  
 
El mobiliari s’ha distribuït en set grups, que son 
 

• Prestatgeries noves 
• Condicionament de prestatgeries existents 
• Cadires Butaques i tamborets 
• Taules 
• Mobiliari fet a mida per taulells, etc. 
• Complements 
• Senyalética 
 
 



 
Les qualitats i definició del mobiliari queda explicitada en el pressupost i documentació 
annexa, les marques son únicament orientatives tot i que serveixen de barem de qualitat, 
no s’acceptaran models alternatius de qualitat inferior a la dels exemples 

 
 

 
 
 

Isidre Viñas i Llebot       
Arquitecte Municipal,      
Cap de Departament de Projectes    
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2016. 
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III AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



 



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

PRESTATGERIES

Parc. AMID. PREU S/IVA TOTAL

PRESTATGERIES NOVES

Subministrament d'estructura, prestatges i plafons d'acabament. Inclou aguantallibres en 
cada prestatge, senyalització superior de prestatgeria i senyalització de prestatge.

UT Prestatgeria PR-1 1 1.770,68 1.770,68
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 180  cms 
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) Amb plafons de fusta
laterals de l´amplada de les columnes existents . Longitud de 300 cm.desemvolupats en
un tram de 200 i un de 100 respectivament, i que allargaran aquesta longitud amb plafó de
fusta fins a la seva entrega amb la paret fent angle. Acer color blanc i plafons de fusta
laminada de 15 mm aplacats de HPL blanc i cantells envernissats. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria PR-2 4 3.413,24 13.652,95
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 100  cms 
d'alçada i 2 prestatges inclinats per a revistes amb sistema d’emmagatzematge
incorporat en cada mòdul .(Cada prestatge té una alçada de 40 cm) Amb plafons de fusta
laterals, a la part superior i la part posterior. Els plafons laterals i superior tindran una
amplada que absorbirà el gruix dels posteriors . Longitud de 500 cm.desemvolupats en un
tram de 300 i un de 200, fent angle a 90º. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de
15mm aplacats de HPL blanc i cantells envernissats. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria Pparet/0 1 1.393,12 1.393,12
Prestatgeria d'estructura d'acer encastada a la paret de 32 cm de fondària (30 cm +2 cm),
210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals. Longitud de
270cm. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de 15mm aplacats de HPL blanc i
cantells envernissats. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria Pparet/1 1 2.472,51 2.472,51
Prestatgeria d'estructura d'acer encastada a la paret de 29 cm de fondària (27 cm +2 cm),
210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals. Longitud de
540 cm.en tres trams, un de 110 cm, un de 140cm i un de 290 cm respectivament. Acer
color blanc i plafons de fusta laminada de 15mm aplacats de HPL blanc i cantells
ernissats. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria Pparet/2 1 1.615,61 1.615,61
Prestatgeria d'estructura d'acer encastada a la paret de 29 cm de fondària (27 cm +2 cm),
210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals. Longitud de
240 cm.en dos trams,un de de 160 i un de 80cm respectivament. Acer color blanc i plafons 
de fusta laminada de 15mm aplacats de HPL blanc i cantells ernissats.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria Pparet/3 1 3.472,67 3.472,67
Prestatgeria d'estructura d'acer encastada a la paret de 29 cm de fondària (27 cm +2 cm),
210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals. Longitud de
750 cm.en cinc trams. 3 de 160 cm 1 de 80cms i un de 110 cm respectivament. Acer
color blanc i plafons de fusta laminada de 15mm aplacats de HPL blanc i cantells
envernissats. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P1 12 1.600,83 19.210,00
Prestatgeria d'estructura d'acer a una doble de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm),
150 cm d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul, amb plafóns de fusta laterals i a la cara
superior. Longitud de 180 cm. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de 15mm
aplacats de HPL blanc i cantells envernissats. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

PRESTATGERIES    1



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

UT Prestatgeria P2 3 1.749,88 5.249,64
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 100 cm
d'alçada i 2 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals, a la part superior i en
la part posterior.. Longitud de 360 cm. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de
15mm aplacats de HPL blanc i cantells envernissats.Hi hauran uns plafons laterals per
regularitzar l´amplada de la prestatgeria amb les columnes entre on va col·locada. Així
mateix, la tapa tindrà la fondaria de la columna per regularitzar. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P3 1 1.485,42 1.485,42
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 150 cm
d'alçada i 3 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals,a la part posterior i a
la cara superior. Longitud de 270 cm. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de
15mm aplacats de HPL blanc i cantells envernissats.Hi hauran uns plafons laterals per
regularitzar l´amplada de la prestatgeria amb les columnes entre on va col·locada. Així
mateix, la tapa tindrà la fondaria de la columna per regularitzar.  

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P5 5 978,74 4.893,71
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 100 cm
d'alçada i 2 prestatges en cada mòdul, sense plafons de fusta. Longitud de 270 cm. Acer
color blanc 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P6 1 4.380,95 4.380,95
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 120 cm
d'alçada i 3 bucs extraibles amb separacions per a còmics en cada mòdul, amb plafons de
fusta laterals .Longitud de 540 cm. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de 15mm
aplacats de HPL blanc i cantells envernissats.Tindrà que tindra un sistema que eviti la
possibilitat de caure endavant 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P7 6 1.304,22 7.825,35
Prestatgeria d'estructura d'acer a una doble de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm),
100 cm d'alçada i 2 prestatges en cada mòdul, amb plafóns de fusta laterals i a la cara
superior. Longitud de 180 cm. Acer color blanc i plafons de fusta laminada de 15mm
aplacats de HPL blanc i cantells envernissats. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P9 1 3.389,77 3.389,77
Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46 cm de fondària (40 cm + 6 cm), 120 cm
d'alçada.iLongitud de 680 cm. en dos trams. Un de 540cm amb 3 bucs extraibles amb
separacions per a CD-DVD en cada mòdul, i un de 140 cm amb 2 prestages en alçada
amb 6 separadors fixos per prestatge. Amb plafons de fusta laterals. Acer color blanc i
plafons de fusta laminada de 15mm aplacats de HPL blanc i cantells envernissats. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

PRESTATGES ESPECIALS I COMPLEMENTS Parc. AMID.

ML Prestatges inclinats 20,00 27,76 555,23
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 10,00 128,83 1.288,28
Prestatges per a posar CD I dvd i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. Cada
prestatge té dos nivells que permeten emmagatzemar els CD I DVD. La longitud de cada
prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries. (Tipus de prestatge a
consultar amb els tècnics bibliotecaris).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL PRESTATGERIES NOVES
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PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

PRESTATGERIES SEMIRECICLADES DE LA BIBLIOTECA EXIST ENT

Aprofitant l'estructura, els prestatges i els aguantallibres de les prestatgeries de la 
biblioteca existent. S'han de desmuntar prestatgeries i tornar a muntar segons plànols. Els 
plafons d'acabament seran nous, s'han de subministrar i col·locar. Inclou subministrament 
de senyalització superior de prestatgeria i senyalització de prestatge. 

UT Prestatgeria P4 15 528,76 7.931,39
Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm)
i 210 cm d’alçada.i 5 prestatges en cada mòdul, amb plafons de fusta laterals.Longitud
total de 270 cm.Acer color blanc i plafons de color blanc de conglomerat de 15 mm
aplacats d´estratificat, amb cantells de ABS del mateix color.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P4´ 2 972,63 1.945,27
Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm)
i 210 cm d’alçada. Longitud total de 270 cm desenvolupats en 180 cm amb una alçada de
210 cm (5 prestatges en cada mòdul) i 90 cm amb una alçada de 90/210 cm (2 prestatges
inferiors i un superior. L´espai restant estarà folrat amb plafons de fusta i preparat per
ubicar un ordinador de consulta. Hi haurà plafóns de fusta en els laterals Acer color blanc
i plafons de color blanc de conglomerat de 15 mm aplacats d´estratificat, amb cantells de
ABS del mateix color.Acabat a concretar amb la direcció facultativa

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Prestatgeria P8 3 508,96 1.526,88
Prestatgeria d'estructura d'acer a una doble de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm),
210 cm d'alçada i 5 prestatges en cada mòdul, amb plafóns de fusta laterals i . Longitud
de 180 cm. Acer color blanc i plafons de color blanc de conglomerat de 15mm aplacats
d´estratificat, amb cantells de ABS del mateix color. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Peces de subjecció per prestatges de tapa 60 6,86 411,86
Subministramentt de peces de subjecció per els prestatges de tapa equistents de mides i
caracteristiques similars als existents

UT Muntatge prestatgeries existents PX 1 399,78 399,78
Conjunt de prestatgeries per al magatzem formades per 10 móduls de prestageria de la
existent , de 36 cms de fondaria, 210 cms d´alçada i 6 prestastges en alçada

Mides a concretar en obra amb la direcció facultativa
S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL PRESTATGERIES SEMIRECICLADES 

TOTAL PRESTATGERIES 84.871,05 €
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CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS

Parc. AMID.PREU S/IVA TOTAL

UT Cadira C1 49 100,39 4.919,13
Cadira apilable model LOTTUS d´ENEA o equivalent en qualitat i preu. Seient sobre
estructura de quatre potes lacades en color negre. Carcassa de polipropilè color negre i
topalls per evitar el soroll . Alçada del respatller 77,5cms
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cadira C1 inf 12 90,21 1.082,54
Cadira apilable model LOTTUS d´ENEA o equivalent en qualitat i preu. Seient sobre
estructura de quatre potes lacades en color vermell. Carcassa de polipropilè color
vermell i topalls per evitar el soroll. Alçada del respatller 61cms (a acabar de definir
per DF segons l'alçada de la taula).

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cadira C2 5 365,23 1.826,15
Cadira operativa  Model STAY  de ACTIU, o equivalent en qualitat i preu. Antiestàtica  i 
giratòria, amb braços. Seient regulable en profunditat. Respatller amb marc perimetral 
totalment entapissat i regulable . Mecanisme Sincro amb regulació de tensió. Amb 
cilindre d'elevació a gas. Base d´alumini injectat amb 5 radis amb rodes antiestàtiques 
silencioses. Entapissada amb tela  grup H color gris fosc.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cadira C3 93 157,47 14.644,57
Cadira apilable amb braços model LOTTUS d´ENEA o equivalent en qualitat i preu.
Seient sobre estructura de patí lacat en color negre. Carcassa de polipropilè color
negre Inclourà sistema de fixació entre cadires, protectors per apilar-les i topalls per
evitar el soroll Alçada del respatller 77,5cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co4 Carro transport cadires 8 201,89 1.615,14
Carro metàl·lic per transportar cadires, model LOTTUS, o equivalent en qualitat i preu,
amb possibilitat d'apilar 12 cadires.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Cadira C4 39 199,14 7.766,58
Cadira amb rodes sense braços model LOTTUS d´ENEA o equivalent en qualitat i preu.
Seient sobre estructura amb pistó pneumàtic de alçada regulable lacada en color negre.
Carcassa de polipropilè color negre .Alçada del respatller entre 74,5-87,5 cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Butaca C5 8 191,18 1.529,42
Butaca (quatre potes i braços) apilable model LOTTUS d´ENEA o equivalent en qualitat i
preu. Seient sobre estructura de quatre potes lacades en color negre. Carcassa de
polipropilè color negre i topalls per evitar el soroll. Amb braços. Alçada del respatller
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tamboret Tb1 6 174,45 1.046,68
Tamboret model LOTTUS d´ENEA o equivalent en qualitat i preu. Seient sobre
estructura de patí amb travessers lacat en color negre. Carcassa de polipropilè color
negre i topalls per evitar el soroll . Alçada del seient 65 cms
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tamboret Tb2 3 284,11 852,34
Tamboret d´alçada regulable model URBAN PLUS 30 d´ACTIU o equivalent en qualitat i
preu. Seient de polipropilè entapissat i respatller amb marc perimetral totalment
entapissat amb teixit elàstic Amb cilindre d'elevació a gas i reposapeus. Base d´alumini
polit amb 5 radis amb taps de goma anti-lliscants i i ara per reposar els peus.
Entapissada amb tela  grup H color gris fosc. Alçada del seient  entre 59 i 84cms.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT Butaca B1 2 360,45 720,90
Butaca infantil model Clover de Diadre o equivalent en qualitat i preu, amb forma
orgànica. En polipropilè de color taronja. Alçada seient de 42,5cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Butaca B2 4 1.437,71 5.750,82
Butaca d´adults en forma de L model MENÚ de SANCAL o model equivalent en qualitat i
preu, amb peus de varilla d´acer de 14mm pintada en epoxi setinat en color negre i
estructura de fusta folrada d´escuma CMHR de 30Kg de 10mm d'espessor i totalment
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc. Format per un mòdul recte de 150x64cms i un en cantonera de
121x121x64 cms. Alçada 101cms
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Banc  B3 13 329,49 4.283,31
Banc d´adults sense respatller model MENÚ de SANCAL o model equivalent en qualitat i
preu, amb peus de varilla d´acer de 14mm pintada en epoxi setinat en color negre i
estructura fusta folrada d´escuma CMHR de 30Kg de 10mm d'espessor i totalment
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc. Format per un mòdul recte de 120x45cms alçada 45cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Banc  B3´´ 1 514,54 514,54
Banc d´adults sense respatller model MENÚ de SANCAL o model equivalent en qualitat i
preu, amb peus de varilla d´acer de 14mm pintada en epoxi setinat en color negre i
estructura fusta folrada d´escuma CMHR de 30Kg de 10mm d'espessor i totalment
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc. Format per mòdul recte de 240x45cms alçada 45cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Banc  B4 1 836,55 836,55
Banc d´adults sense respatller amb peus de varilla d´acer de 14 mm pintada en epoxi
setinat en color negre i estructura de fusta folrada d´escuma CMHR de 30Kg de 10mm
d'espessor folrada d´escuma i totalment entapissada a base de teixit de polièster High
Loft2 acabat amb tractament Permablok(recobriment de vini l) .Tipus Valencia,
Silvertex  o equivalent en qualitat i preu. Color gris fosc. De 120x180 cms alçada 35cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Butaca B5 4 954,00 3.816,00
Butaca d´adults model Butterfly (BFK) disseny de Bonet-Kurchan-Ferrari, de
butterflyOriginal o model equivalent en qualitat i preu, amb peus de varilla calibrada
d'acer de 12mm pintada en epoxi en color negre i funda de pell color negre . Alçada
91cms, amplada 79cms, fondària 67cms

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf B6 5 190,80 954,00
Puf per adults model CHAT EE de Sancal o equivalent en qualitat, preu i disseny. Mides: 
d=45cm i 44cm alçada. Estructura de fusta folrada en escuma CMHR 30Kg. Seient 
d'escuma de 35kg densitat CMHR. Tacs anti-lliscants Entapissats en Valencia o 
Silvertex.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf B7 5 427,50 2.137,50
Puf per adults model CHAT MD de Sancal o equivalent en qualitat, preu i disseny. Mides 
d=116cm i 35cm alçada. Estructura de fusta folrada en escuma CMHR 30Kg. Seient 
d'escuma de 35kg densitat CMHR. Tacs anti-lliscants Entapissats en Valencia o 
Silvertex.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Sofà B8 1 2.101,32 2.101,32
Sofà per adults circular amb respatller, de SPACEIST o model equivalent en qualitat i
preu, i totalment entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb
tractament Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valenc ia, Silvertex o equivalent
en qualitat i preu. Color gris fosc amb potes negres Format per 4 mòduls circulars d´un
quart de cercle i de mides de 40cms de diàmetre interior, fondària de seient de 52cms i
alçades de 72/44cms.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT Butaca B9 9 966,60 8.699,40
Butaca d´adults model CATIFA 80 de ARPER o model equivalent en qualitat i preu, amb
estructura de patí de varilla calibrada d´acer pintada en epoxi en color negre i
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Butaca B10 4 1.019,70 4.078,80
Butaca d´adults model CATIFA 70 de ARPER o model equivalent en qualitat i preu, amb
estructura de patí de varilla calibrada d´acer pintada en epoxi en color negre i
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Reposapeus B11 4 568,80 2.275,20
Reposapeus d´adults model CATIFA 70 de ARPER o model equivalent en qualitat i preu,
amb estructura de patí de varilla calibrada d´acer pintada en epoxi en color negre i
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Butaca B12 4 1.109,70 4.438,80
Butaca d´adults model COLINA M de ARPER o model equivalent en qualitat i preu, amb
estructura de patí de varilla calibrada d´acer pintada en epoxi en color negre i
entapissada a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractamen t
Permablok(recobriment de vinil) .Tipus Valencia, Silvert ex o equivalent en qualitat i
preu. Color gris fosc.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Butaca  penjant B13 1 4.216,50 4.216,50
Butaca informal, model Hanguing Bubble Chair, disseny d´Eero Arnio ,d´ADELTA,,o bé
model d'equivalent qualitat i preu, d´estructura acrílica transparent amb marc exterior
d´acer inoxidable, amb cadena per fixació i coixí entapissat. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tau - Taula auxiliar 33 117,00 3.861,00
Taula auxiliar model LAN de Inclass o equivalent en qualitat, preu i disseny. Mides: 
amplada 28cm, fondària 42cm, alçada 66cm, pes 5,2 kg. Peu de tub d'acer rodó de 
d=40mm, base de xapa d'acer, color negre. Sobre de MDF de 15mm de gruix xapat en 
FAIG ó ROURE i lacat en color a escollir per DF. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf 1 8 189,37 1.514,95
Puf quadrat infantil  d´escuma d´alta densitat (24Kg /metre cúbic) i revestit totalment  de 
teixit de polièster  de fàcil manteniment. De 90 cms de costat i 50 cms d´alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf 2 9 165,52 1.489,66
Puf quadrat infantil  d´escuma d´alta densitat (24Kg /metre cúbic) i revestit totalment  de 
teixit de polièster  de fàcil manteniment .De 90 cms de costat i 30 cms d´alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf 3 9 69,30 623,70
Puf quadrat infantil  d´escuma d´alta densitat (24Kg /metre cúbic) i revestit totalment  de 
teixit de polièster  de fàcil manteniment . De 45 cms de costat i 30 cms d´alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf 4 4 57,59 230,37
Puf circular infantil  model WOW 480 de Pedrali o model equivalent en qualitat i preu, en 
polietilens color vermell. De 40cms de diàmetre  i 45 cms d´alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Puf 5 4 93,60 374,40
Puf circular infantil  model WOW 470 de Pedrali o model equivalent en qualitat i preu, en 
polietilens color vermell. De 66cms de diàmetre  i 29 cms d´alçada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS 88.200,27 €
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TAULES

TAULES Parc. AMID. PREU S/IVA TOTAL

UT T1 Taula de 160 x 120 cm electrificàble amb cableja t amagat-Sala 3 679,05 2.037,16
Taula de 160 x 120 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc i sobre de
tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de
treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador
laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color blanc a definir per la
DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i sortides elèctriques al sobre.(hi haurà una unitat amb
sortida pasacables) El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable.   
Inclou electrificaions tipus TWIST de Bachman amb 2 schokos i cable de 200cm.                             

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT T2 Taula de 240 x 120 cm electrificàble amb cableja t amagat-sala 1 991,67 991,67
Taula de 240 x 120 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc i sobre de
tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de
treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador
laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color blanc a definir per la
DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i sortides elèctriques al sobre. El cablejat quedarà 
totalment amagat  i la safata serà registrable.                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT T3 Taula de 240 x 120 cm electrificàble -sala 2 873,38 1.746,75
Taula de 240 x 120 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc i sobre de
tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de
treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador
laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color blanc a definir per la
DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària que serà registra ble. Acoblat en el sobre hi serà
l´expositor E3 . Disseny a consultar amb la D.F.                             

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT T4 Taula d'adults circular amb peu central -Sala 1 483,57 483,57
Taula d'adults circular de 90 cm de diàmetre. Alçada 36 cm . Estructura d'acer color blanc a
base d´un peu central i sobre de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en
plaques interiors com exteriors). L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L’acabat de la
part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del
tauler. Color blanc a definir per la DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT T6 Taula de 180 x 66 cm electrificàble amb cablejat  amagat-sala 2 620,06 1.240,13
Taula de 180 x 66 cm. Alçada 90 cm . Estructura d'acer color blanc amb travesser
inferior per l´arriostrament i sobre de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant
en plaques interiors com exteriors). L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de
la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del
tauler En els dos costats hi hauran laterals de les mateixes característiques del sobre.
Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior
del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides elèctriques al sobre. El
cablejat quedarà totalment amagat  i la safata serà registrable.                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT T7 Taula de 90 x 66 cm electrificàble amb cablejat amagat-sala 2 521,77 1.043,55
Taula de 90 x 66 cm. Alçada 90 cm . Estructura d'acer color blanc amb travesser
inferior per l´arriostrament i sobre de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant
en plaques interiors com exteriors). L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de
la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del
tauler En els dos costats hi hauran laterals de les mateixes característiques del sobre.
Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior
del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides elèctriques al sobre. El
cablejat quedarà totalment amagat  i la safata serà registrable.                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT T9 Taula de 180 x 120 cm electrificàble amb cableja t amagat-Sala 4 689,38 2.757,51
Taula de 180 x 120 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc i sobre de
tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de
treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador
laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color blanc a definir per la
DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i sortides elèctriques al sobre.(hi haurà una unitat amb
sortida pasacables) El cablejat quedarà totalment amagat  i la safata serà registrable.                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT T10 Taula de 180 x 75 cm electrificàble amb cableja t amagat-Formació 10 409,39 4.093,93
Taula de 180 x 75 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc i sobre de
tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de
treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador
laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color blanc a definir per la
DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables al sobre. El cablejat quedarà
totalment amagat  i la safata serà registra ble.                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT TFald- Espais d´activitats 3 456,61 1.369,82
Taula de 120 x 75 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc i sobre de
tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de
treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador
laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. Color blanc a definir per la
DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i sortida pasacables al sobre. El cablejat quedarà
totalment amagat i la safata serà registra ble. Al frontal hi tindrà un faldó desmuntable
de 85cms d´alçada i 120cms d´amplada                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tpleg- Espais de suport 10 432,67 4.326,74
Taula plegable Model DUBLO,disseny de Luis Peiró o bé model d’equivalent qualitat i
preu, de 140 x 70 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura de potes plegables d´alumini
extrusionat amb nivelladors i de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en
plaques interiors com exteriors). L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de
la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del
tauler. Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar,
es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

TAULES    2



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

UT Tdesp - Treball intern 1 1.131,90 1.131,90
Taula de 210 x 160 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. Estructura d'acer color blanc amb
travesser inferior per l´arriostrament i estructura centr al. Sobre de tauler contraxapat
de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat de la part
superior del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey
de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula
serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d’alta
pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler. En els dos costats hi hauran laterals de les
mateixes característiques del sobre Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.
Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i
sortides pasacables al sobre. El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà
registra ble.  Tindrà un plafó a tota l´amplada de la taula de 40cm.                          

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tdir - Treball intern 1 1.030,73 1.030,73
Taula de despatx de 210 x 80 cm. Alçada entre 70 i 72 cm. amb ala lateral de 150 x50cms.
Estructura d'acer color blanc amb travesser inferior per l´arriostram ent i estructura
central. Sobre de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques
interiors com exteriors). L’acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu
d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . L’acabat de la part
inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del
tauler. En els dos costats i a la part frontal hi hauran laterals de les mateixes
característiques del sobre Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.
Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i
sortides pasacables  al sobre. El cablejat quedarà totalment amagat  i la safata serà registra ble.                                

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Taula Elevable - Sala 2 1.880,21 3.760,43
Taula elevable de 240 x 120cm. Alçada regulable per sistema automàtic entre 50 i 85cms
Estructura d'acer color blanc i sobre de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll
tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat de la part superior del tauler serà un
laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . 
L’acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que
l’acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el
corbament del tauler Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. L´estructura
estarà formada per un bastidor amb 4 potes amb elevació periscòpica independent que
aniran sincronitzades. Amb 2 caixes de control per els motors i 1 cable de cascada de caixa
de control per la sincronització, model 4ELS de Suspain Tècnica o similar en qualitat i preu.
L'accionament serà amb comandament de radio-freqüència

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT CTT- Carret transport taules 2 208,05 416,11
Carret per el transport de taules plegables model Dublo, o model equivalent en qualitat i 
preu, amb rodes . Per a 6 unitats
S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL TAULES 26.429,99 €
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MOBILIARI DE BIBLIOTECA

Parc. AMID. PREU S/IVA TOTAL

PA TAULELL INFANTIL 1 3.041,46 3.041,46
Taulell en forma de U construït totalment en de tauler de fusta de contraxapat de 30 mm  
(laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors) L´acabat del tauler sera un
laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. .
Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre els elements
verticals i els horitzontals serà a biaix. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per
al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables en els sobres de treball, a
on indiqui la D.F. El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable
.L´alçada dels mòduls serà de 73cms excepte els que s´especifiquin.  Estarà format per:

1 mòdul davanter amb el sobre de 280 cms d´amplada i 70cms de fondària , amb un
frontal centrat, deixant els àmbits de les puntes per l´atenció als discapacitats  180cm 
d´amplada amb un doble plafó registables fins a la mida de 70cms de fondària del sobre.

1 mòdul lateral sense sobre de 110x50cm, amb frontal a 73cms d´alçada en tota la
llargada i dos prestatges, estant el més alt a 35cm del terra, per ubicar la impressora al
públic. Amb forat passacable en aquest prestatge 

1 mòdul lateral amb sobre de 110x50cm, amb frontal al mig en tota la llargada i dos
prestatges regulables a cada banda  

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

PA TAULELL D´ACOLLIDA 1 3.339,00 3.339,00
Taulell en forma de U construït totalment en de tauler de fusta de contraxapat de 30 mm  
(laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).L´acabat del tauler serà serà un
laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. .
Color blanc a definir per la DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. La unió entre els panels serà
a biaix .Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva
fondària i sortides pasacables en els sobres de treball, a on indiqui la D.F. El cablejat
quedarà totalment amagat i la safata serà registrable .L´alçada dels mòduls serà de 73cms
excepte els que s´especifiquin.  Estarà format per:

1 mòdul davanter de 348 cms d´amplada desenvolupat en dos part. Una amb un sobre
de 118 cms d´amplada i 70 cm de fondària, amb una alçada de 93 cms i que tindrà un
doble plafó revisable de 25cms d´amplada. L´altre tindrà un sobre de 230cms d´amplada
i 70cms de fondària, amb una alçada de 73cm . El frontal d´aquest mòdul serà 50cms
més curt per permetre l´atenció als discapacitats.

1 mòdul lateral de 110x50cm, amb plafó al mig a 70 cms d´alçada en tota la llargada i
dos prestatges a cada banda.

1 mòdul posterior de 348 cms d´amplada desenvolupat en dos part. Una amb un sobre 
de 118 cms d´amplada i 50 cm de fondària, amb una alçada de 93 cms i que tindrà un
doble plafó revisable de 25cms d´amplada i un armari amb portes i pany amb 3 prestatges
a l´interior. L´altre tindrà un sobre de 230cms d´amplada i 50cms de fondària, amb un
plafó al mig a 70cms i 2 prestatges a cada banda.

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

PA TAULELL INFORMACIÓ P2 1 3.139,65 3.139,65
Taulell en forma de U construït totalment en de tauler de fusta de contraxapat de 30 mm   
(laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L´acabat del tauler serà un
laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix.
L’acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que
l’acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el
corbament del tauler. Color blanc a definir per la DF. Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre
els panels serà a biaix Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat 
en tota la seva fondària i sortides pasacables en els sobres de treball, a on indiqui la D.F.
El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable .L´alçada dels mòduls
serà de 73cms excepte els que s´especifiquin.  Estarà format per:

1 mòdul davanter amb el sobre de 300 cms d´amplada i 70cms de fondària , amb un
frontal deixant l´ àmbit en un extrem per l´atenció als discapacitats de 250 d´amplada i  un 
doble plafó per ubicar dos prestatges en el lateral de 70cms

1 mòdul lateral sense sobre de 110x50cm, amb frontal a 73cms d´alçada en tota la
llargada i dos prestatges, estant el més alt a 35cm del terra, per ubicar la impressora al
públic. Amb forat passacable en aquest prestatge 

1 mòdul lateral amb sobre de 110x50cm, amb frontal al mig en tota la llargada i dos
prestatges regulables a cada banda  

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.
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PA TAULELL INFORMACIÓ P3 1 3.410,87 3.410,87
Taulell en forma de U construït totalment en de tauler de fusta de contraxapat de 30 mm  
(laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors)L acabat del tauler serà de
tauHPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L´acabat del t auler serà un
laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Poli rey de 0,8 mm de gruix.
L’acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que
l’acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el
corbament del tauler. Color blanc a definir per la DF. . Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre
els panels serà a biaix Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat 
en tota la seva fondària i sortides pasacables en els sobres de treball, a on indiqui la D.F.
El cablejat quedarà totalment amagat i la safata serà registrable .L´alçada dels mòduls
serà de 73cms excepte els que s´especifiquin.  Estarà format per:

1 mòdul davanter amb el sobre de 300 cms d´amplada i 70cms de fondària , amb un
frontal deixant l´ àmbit en un extrem per l´atenció als discapacitats de 250 d´amplada i  un 
doble plafó per ubicar dos prestatges en el lateral de 70cms

1 mòdul lateral sense sobre de 110x50cm, amb frontal a 73cms d´alçada en tota la
llargada i dos prestatges, estant el més alt a 35cm del terra, per ubicar la impressora al
públic. Amb forat passacable en aquest prestatge 

1 mòdul lateral amb sobre de 110x50cm, amb frontal al mig en tota la llargada i dos
prestatges regulables a cada banda  

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Buc de tres calaixos per taulell 7 189,77 1.328,36
Buc de 3 calaixos metàl·lics, 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 M0 Tarima saló d´actes 1 3.160,50 3.160,50
Entarimat de forma rectangular de fusta folrada amb paviment lleuger, color a definir.
Alçada de 30cm.Dimensions aproximades de l´entarimat: Amplada 686 cm. Fondària
200. (Veure plànols de mobiliari). S’inclou un sòcol davanter i en el lateral vist de tauler
contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat
del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm
de gruix. L’acabat de la part interior del tauler serà, o bé igual que l’acabat de la part
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) per evitar el corbament del
tauler.Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar,
es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. La unió entre els panels
serà a biaix Tapa r assegurar l´acabat en l´entrega de la tarima amb les parets. i forats
per les sortides d´instal·lacions elèctriques

 S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT M1 Graderia /entarimat 1 4.089,00 4.089,00
Graderia /entarimat de forma trapezoïdal de fusta folrada amb paviment lleuger, color a
definir. Alçades de 30cms el primer nivell i 60cms el segon. Alineat amb aquest, hi estarà
integrats un buc de còmics infantils de 298cms d´ampla i 40 cms de fondàr ia de  
tauler laminat de contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en les plaques interiors com
exteriors) decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix..
Color blanc a definir per la DF .Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades. La unió entre els panels serà
a biaix . amb 8 divisions horitzontals i base de goma. Dimensions aproximades de
l´entarimat: Amplada 760 cm. Fondàries 190/230cm. (Veure plànols de mobiliari).
S’inclou un sòcol davanter i en el lateral vist de tauler laminat decoratiu d’alta pressió
(HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. L’acabat de la part interior del tauler
serà, o bé igual que l’acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d’alta
pressió (HPL) per evitar el corbament del tauler, en color blanc com la resta Tapa  per assegurar l´acabat en l´entrega de la tarima amb les parets. (Consultar amb la direcció facultativa).

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT M2 10 329,36 3.293,55
Buc de contes de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques
interiors com exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL)
tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF .Els cantells
del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades.La unió entre els panels serà a biaix . 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 mo ble . 

 
Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm.
 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT M3 Conjunt expositor i coixí 2 1.661,25 3.322,50
Conjunt d´expositors i coixins format per 4 bucs per a material audiovisual (CD -
DVD) de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L´acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica
o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades.La unió entre els panels serà a biaix . La part superior es distribuirà en 5
divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. I 5x2 divisions verticals. La
distància des del terra fins a la base del nivell en alçada és 55 cm i dos coixins
rectangulars folrats de material vinílic sobre un sòcol de fusta de les mateixes
característiques dels bucs amb una al alçada total de seient de 35cm i una amplada de
90cms
Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT TC+P Taula correguda especial 5 2.779,18 13.895,91
Conjunt modular de ttaules per 3 usuaris en una banda i amb espai per ubicar les
prestatgeries P5 ( que consten al capítol de prestatgeries), a l´altre
Cada mòdul taula està format per: Una estructura d'acer color blanc i sobre de mides
276cms d´amplada i 75cms de fondària de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de
bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a
definir per la DF. Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant
les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre els panels serà a biaix . Tindrà
una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i
sortides elèctriques al sobre. El cablejat quedarà totalment amagat per un doble plafó de
fusta acoblat a l´estructura posterior de la taula i la safata serà registrable. L´alçada de la
taula serà de 70-72cms                             

Un plafó frontal. I uns laterals de fusta de les mateixes característiques del sobre que per
el seu dimensionat permetran ubicar a la banda oposada als usuaris la prestatgeria, creant 
la sensació de cabina d´estudi 

Un d´aquests laterals serà compartit per a no doblar gruixos

Les mides aproximades d´aquest plafons seran de 115cm d´amplada per 71/103 en el cas
dels laterals extrems i de 155cms d´amplada per 103 cms d´alçada en el cas dels laterals
compartits
El plafó frontal tindrà l´amplada de la taula, és dir 276cms i l´alçada de 103cms de la 
prestatgeria
Entre els plafons laterals que conformen l'àmbit de les prestatgeries , hi haurà una tapa
superior de les mateixes característiques de la resta del conjunt

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT TE Taula endolls 4 548,10 2.192,40
Taula per endolls fixada al terra de  75cms d´alçada, formada per. :

Base formada per una pletina de 2mm d´acer polit lacada en color blanca preparada per
la fixació al terra , amb un cilindre soldat de 50mm d´alçada i 375mm de diametre exterior
, mecanitzat per a la fixació del peu central
  Peu central cilindric d´acer polit pintat en blanc de diametre exterior de 400mm i 
730mmd´alçada,  mecanitzat per a la fixació amb la base i el sobre

Sobre de de tauler contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica
o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF. Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades
.A la part inferior tindrà una pletina de 2mm d´acer polit lacat en color blanca preparada
per la fixació al sobre i amb amb un cilindre soldat de 50mm d´alçada i 375mm de
diametre exterior , mecanitzat per a la fixació del peu central

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT E1 Expositor 12 346,80 4.161,61
Expositor de novetats a doble cara en forma de V invertida i rodes , amb estructura
plegable amb frontisses superiors de tub d´acer lacat blanc de 20mm de diametre,amb
subjecció a la part superior i dos prestatges de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de 
bedoll tant en plaques interiors com exteriors) L’acabat del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix.en color blanc
a definir per la D.F . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant
les arestes arrodonides i envernissades, que es subjecten a l´estructura per bulons
cargolats. Amb topalls 

 Alçada 180cm. Amplada 60cm. Fondària 60cm.Disseny a consultar amb la D.F.
 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E2 Expositor 7 401,95 2.813,68
Expositor de novetats a doble cara en forma rectangular, amb estructura de tub d´acer
lacat blanccromat de tub de 20mm de diàmetre formada per dos marcs rectangulars de
135 x110, separats entre si 30cms i que es connecten entre sí per 10 tubs de 10mm de
diamentre a on es connectaran , per un sistema de bulons cargolats 3 prestatges de tauler
contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors) L’acabat
del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm
de gruix.Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes
arrodonides i envernissades.Aquesta estructura anirà sobre unes potes de tub d´acer
cromat de 20mmd e diàmetre en forma de V invertida i que estaran connectades entre
elles per donar rigidesa al conjunt.

Alçada 180cm. Amplada total 133. Fondària 30cms. Disseny a consultar amb la D.F.

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E3 Expositor CD-DVD 6 328,50 1.971,00
Buc expositor per a material audiovisual (CD - DVD) de tauler contraxapat de 15 mm
(laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L´acabat del tauler serà un
laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color 
blanc a definir per la DF .Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran
deixant les arestes arrodonides i envernissades La unió entre els panels serà a biaix .
.Amb 7 divisions  en amplada amb separacions mòbils i base de goma.

Alçada 15cm. Amplada total 120. Fondària 60cms. Disseny a consultar amb la D.F.

Aquest expositors aniran acoblats sobre les taules  T3
 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E4 Punt de consulta 2 701,04 1.402,07
Punt de consulta a peu dret de120 x 60 cm. Alçada 85 cm. Estructura d'acer color blanc
de 96x57cms amb anivelladors i sobre, frontals davanter i posterior de tauler 
contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey
de 0,8 mm de gruix . Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre
els panels serà a biaix . Els frontals davanter i posterior quedaran a 7cm del terra. Els
laterals de l´estructura estaran tapats per tauler de les mateixes característiques del
anterior, sent revisable un del per poder manipular la safata que hi haurà a la part inferior
del sobre per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables al sobre.
El cablejat quedarà totalment amagat  .                                

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E5 Taula de recolzament 1 436,50 436,50
Taula de recolzament a peu dret de 90 x 45 cm. Alçada 85 cm. Estructura d'acer color
blanc de 66x42cms amb anivelladors i sobre, frontals davanter i posterior de tauler 
contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey
de 0,8 mm de gruix . Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre
els panels serà a biaix .  Els frontals davanter i posterior quedaran a 40cm del terra.                              

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E6 Taula expositor 8 401,39 3.211,09
Taula expositor 80 x 80 cm. Alçada 50 cm. Estructura d'acer color blanc de 77x77cms
amb anivelladors i sobre, frontals davanter i posterior i laterals de tauler contraxapat 
de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat del tauler
serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de
gruix . Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar,
es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre els panels
serà a biaix   Els frontals davanter i posterior i els laterals quedaran a 25cm del terra .                              

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT E7 Taula expositor 1 396,59 396,59
Taula expositor escultura 60 x 60 cm. Alçada 100 cm. Estructura d'acer color blanc de 
57x57cms amb anivelladors i sobre, frontals davanter i posterior i laterals de tauler 
contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey
de 0,8 mm de gruix . Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre
els panels serà a biaix . Els frontals davanter i posterior i els laterals quedaran a 50cm
del terra .                              

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E8 Taula expositor amb sortides elèctriques 1 837,26 837,26
Taula amb expositora amb buc integrat i sortides elèctriques de120 x 60 cm. Alçada 60
cm. Estructura d'acer color blanc de 117x57cms amb nivelladors,amb 6 potes i sobre, 
frontals davanter i posterior i laterals de tauler contraxapat de 15mm (laminat de
bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . Color 
blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran
deixant les arestes arrodonides i envernissades. La unió entre els panels serà a biaix .
Els frontals davanter i posterior i els laterals quedaran a 20cm del terra. El sobre
superior tindrà integrat un expositor de fusta del mateix material, amb base de goma, que
estarà per sota del nivell del sobre i que ocuparà la meitat del mateix aproximadament. A
l´altre meitat safata a la part inferior del sobre per al pas del cablejat en tota la seva
fondària i sortides elèctriques e informàtiques (2ud) . El cablejat quedarà totalment
amagat  Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E9 Punt de consulta 2 998,04 1.996,08
Punt de consulta a peu dret de 184 x 66 cm. Alçada 90 cm. Estructura partidaamb 6
potes d'acer color blanc de 181x63cms amb anivelladors amb 6 potes i sobre i laterals
de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . Color blanc a definir per la DF . Els cantells del
tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades. Els frontals davanter i posterior quedaran a 45cm del terra. En la meitat
de la part inferior de la estructura metàlica de la taula hi hurà integrada, des de la base
fins a la estructura inferior del sobre,una prestatgeria de tauler de les mateixes
caracteristiques que la resta, amb fondo i 1 prestage. A l´altre meitat hi haurà safata a la
part inferior del sobre per al pas del cablejat en tota la seva fondària i forat pasacables. El
cablejat quedarà totalment amagat 

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT E10 Punt de consulta 1 1.551,00 1.551,00
Punt de consulta a peu dret de 274 x 66 cm. Alçada 90 cm. Estructura partida amb 6
potes d'acer color blanc de 271x63cms amb anivelladors amb 8 potes i sobre i
laterals de tauler contraxapat de 15 mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors
com exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus
Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix . Color blanc a definir per la DF . Els cantells del
tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades. La unió entre els panels serà a biaix . Els frontals davanter i posterior
quedaran a 45cm del terra. En els extrems de la part inferior de la estructura metàlica de
la taula hi hurà integrada, des de la base fins a la estructura inferior del sobre,una
prestatgeria de tauler de les mateixes caracteristiques que la resta, amb fondo i 1
prestage. A la part central,hi haurà una safata a la part inferior del sobre per al pas del
cablejat en tota la seva fondària i forat pasacables. El cablejat quedarà totalment amagat 

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT MO Seient corregut amb sortides elèctriques 1 960,00 960,00
Seient corregut tipus bancada acoblada a la paret amb plafons laterals i posteriors de
tauler contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors).
L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey
de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler contraxapat,
sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.La unió entre
els panels serà a biaix . Mides aproximades de 300cms de llargada, 60cms de fons i 70 
/ 35cms d´alçada. Amb coixins entapissats a base de teixit de polièster High Loft2
acabat amb tractament Permablok(recobriment de vinil) .Ti pus Valencia, Silvertex o 
equivalent en qualitat i preu. Color gris fosc. El remat de la part superior amb contacte
amb la paret existent tindrà una inclinació de 30º. Disseny a consultar con la D.F.

 Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT MTaller 1 2.139,00 2.139,00
Moble compacte per l´espai d´activitats infantil, de tauler contraxapat de 15mm (laminat
de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a
definir per la DF .Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les
arestes arrodonides i envernissades.La unió entre els panels serà a biaix . Amb portes,
totalment equipat, amb acabat a decidir per la direcció facultativa. Dimensions
aproximades: Alçada 85 cm . Fondària 55 cm . Amplada 436 cm . Tindrà protecció frontal
a la paret 15cm més a munt del sobre. S'inclouen els següents elements: Pica i mòduls
amb portes i calaixos.
Geometria segons plànols de treball. S'inclou el subministrament i el muntatge així com

la connexions d´aigua.

Ar-1 7 1.159,76 8.118,34
Armari de tauler contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica
o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF .Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades.La unió entre els panels serà a biaix . Sócol de 25cms Amb portes i
pany i 5 prestatges a l´interior Amplada 80 cm. Fondària 45 cm. Alçada 200 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Ar-2 12 293,18 3.518,12
Armariets pel personal, d´1 portas , tipus monobloc de compacte fenòlic de 10mm de grix.
Portes amb pany, clau , porta-etiquetes i reixeta de ventilació . Amp peus de PVC.
Dimensions 185cm alçada, 50cm d´amplada i 50cm de fondaria.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Ar-3 1 2.146,50 2.146,50
Conjunt format per 2 armaris de mides amplada 80 cm. Fondària 45 cm. Alçada 200 cm
de tauler contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica
o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF .Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades.
.La unió entre els panels serà a biaix. Sócol de 25cms Amb portes i pany i 5 prestatges
a l´interior, i un plafó amb tapa per alinear els armaris amb la porta i paret contigua.
Amplada total  de 315cm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Ar-4 3 717,25 2.151,75
Armari de tauler contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica
o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF .Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades..La unió entre els panels serà a biaix Sócol de 25cms Amb portes i
pany i 2 prestatges a l´interior Amplada 80 cm. Fondària 45 cm. Alçada 100 cm. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Ar-Vitrina 1 1.648,76 1.648,76
Armari de tauler contraxapat de 15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com
exteriors). L’acabat del tauler serà un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica
o Polirey de 0,8 mm de gruix. Color blanc a definir per la DF . Els cantells del tauler
contraxapat, sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i
envernissades.La unió entre els panels serà a biaix. Sócol de 25cms. Amb portes de
vidre corredisses amb pany i 5 prestatges a l´interior. Amplada 300 cm. Fondària 30 cm.
Alçada 210 cm. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

 Carro vertical per a llibres 6 360,72 2.164,32
Carro per al desplaçament de documents dins la bibliotec .de tauler contraxapat de
15mm (laminat de bedoll tant en plaques interiors com exteriors). L’acabat del tauler serà
un laminat decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polirey de 0,8 mm de gruix.
Color blanc a definir per la DF .Els cantells del tauler contraxapat, sense aplacar, es
fregaran deixant les arestes arrodonides i envernissades amb bastidor metàl·lic en color
blanc . Rodes de goma giratories 360° i de Ø10cms minim. Agafa dor a 90 cm d, alçada.
Els prestatges seràn regulables i l´ inferior serà a 25cm del terra. Mides segons plànols de
detall.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL MOBILIARI 85.836,88 €
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COMPLEMENTS

Parc. AMID. PREU S/IVA TOTAL

UT Co1 Llum de sobretaula H:750cm D:30cm 1 260,33 260,33
Llum de peu model "TripodeI M3" de Santa i Cole o equivalent en qualitat, preu i disseny.
Un feix de tres tubs metàl·lics units com en un joc de palets xinesos que aixeca una
pantalla encintada. Color a escollir per DF.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co2 Llum suspès del sostre D: 90cm 1 665,70 665,70
Llum suspès model "TripodeI GT7" de Santa i Cole o equivalent en qualitat, preu i
disseny. Estructura encintada que tamisa la llum amb molts matisos. Color a escollir per
DF.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co3 Rellotge mural quadrat 32cm x 32cm 4 134,63 538,51
Rellotge mural quadrat CM-6 de Vilagrasa o equivalent en qualitat i preu de 32cm x
32cm. Plafó de pared d'acer acabat amb epoxy polimeritzat. Plaques serigrafiades.
Rellotge analògic amb maquinària de quars. H 3,60 x W 32,00 x L 32,40 cm.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT PP - Paperera cilíndrica  D: 26cm  H: 28cm 10 29,01 290,08
Paperera metàl·lica perforada en acabat color negre, de capacitat 15l i de mesures
H:280mm D:260mm.

S’inclou el subministrament i el muntatge.

UT PP - Paperera quadrada blanca L: 25cm x 25cm  H: 49c m 32 104,13 3.332,23
Paperera quadrada blanca tipus RIGA BASIC de 20 litres de capacitat, de M114 o
equivalent en qualitat, preu i disseny. Cos d’acer de 0,8 mm de gruix, pintat en pintura
epoxy pols. Base d’ABS de color negre amb una cara interior reticulada i nerviada per
donar rigidesa i amb una cara exterior llisa i 4 cavitats per col.locar 4 topalls de goma
anti-lliscants. A la part interior del cos es troben unes nanses de ferro zincat per allotjar la
bossa de plàstic i treure-la fàcilment. El suport de les nanses és d’injecció d’ABS de color
negre. La tapa és d’acer de 1,2 mm de gruix, també pintada en epoxy pols. Aquesta peça
cobreix visualment la deixalla i permet la seva entrada per un forat quadrat de 120 x 120
mm. Color de la tapa a escollir per DF. Inclou un pictograma indicatiu per paperera.
S’inclou el subministrament i el muntatge.

UT PP Recic. - Paperera de reciclatge 1 89,26 89,26
Cub de reciclatge d'escombraries d'acer inoxidable. Disposa de tres compartiments
independents de 15 litres de capacitat per poder separar plàstic, vidre i residus orgànics.
Capacitat total 45 litres. Obertura mitjançant pedals fixes. Mides 605mm x 340 mm x
485mm. Els recipients interiors es poden extraure fàcilment per facilitar buidatge i neteja.
Inclou els pictogrames indicatius. Model 2399-I de la série ECOsolutions de IRIS. 

S’inclou el subministrament i el muntatge.

UT PR - Paraigüer 2 111,57 223,14
Paraigüer quadrat blanc tipus RIGA BASIC de M114 o equivalent en qualitat, preu i
disseny. Cos d’acer de 0,8 mm de de gruix, pintat en pintura epoxy pols. Base d’ABS de
color negre amb una cara interior reticulada i nerviada per donar rigidesa i amb una cara
exterior llisa i 4 cavitats per col.locar 4 topalls de goma anti-lliscants. Els separadors de
paraigüers estan fabricats amb dos tubs d’acer inoxidable polit i setinat de 8 mm de
diàmetre, col.locats en creu. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co5 Penjador de paret 30 14,88 446,28
Penjador de paret model Bambú de “114” o d’equivalent qualitat, preu i disseny.
Realitzats amb peça d’injecció de poliamida6 amb fibra de vidre. La seva forma,
inclinació i forat, permeten penjar-hi tot tipus de robes, complements i perxes. Mides:
diàmetre 35x40mm. Es fixen mitjançant un cargol roscat a un tac de paret, quedant ocult
amb un tap ABS de color gris fosc. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co6 Penjador de peu 3 223,14 669,42
Penjador de peu model Bambú de “114” o d’equivalent qualitat, preu i disseny. Base de
diàmetre 350mm realitzada amb planxa d’acer de 6mm de gruix. Disposa de cinc
allotjaments, per la part inferior, on s’hin col.loquen conteres de poliamida gris fosc, que
el separen 8mm del paviment. Estructura central formada per tub d’alumini de diàmetre
30x2mm. A la part inferior si encaixa una peça mecanitzada que permet roscar el tub a la
base. Per la part superior es presenta un tap de plàstic acabat amb el mateix color gris
fosc. Penjadors realitzats amb peça d’injecció de poliamida6 amb fibra de vidre. La seva
forma, inclinació i forat, permeten penjar-hi tot tipus de robes, complements i perxes. 
Queden fixats al tub central a partir d’un cargol roscat en el lateral.
S'inclou el subministrament i el muntatge.
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UT Sistema per guardar cotxets 1 520,66 520,66
Barra d'acer inoxidable collada a la paret i sistema de cadenat amb 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 rectràctil 2 158,28 316,56
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 Expositor auto-portant amb plafó metàl.lic perforat 2 533,24 1.066,48
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 ciruclar i un
plafó metàl.lic perforat, a dues cares, per poder penjar documents amb imans. S'inclouen
12 imans 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 per a fulletons 1 111,57 111,57
Portafulletons de metacrilat transparent tipus Vision 1/3 Din A4 de Planning Sisplamo
fixats mitjançant un carril d'aluminio en forma d' "U", a la vegada fixat a la part inferior de
la cartellera.  Longitud de 180cm + 300 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Carretó 4 rodes per a transport de caixes 2 216,94 433,89
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 29,01 29,01
Bústia amb clau model "Mira V-1302" de Arregui o equivalent en qualitat i preu.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co7 Carro coixins 2 148,76 297,52
Carro amb rodes d’estructura tubular amb 15 coixins circulars entapissats amb tela
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Coixí 20 26,03 520,66
Coixí circular de 35cms de diàmetre i 6 cms de gruix,totalment entapissat amb tela
ignífuga, color a definir.Desenfundàble. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Co9 Taula de cultiu de fusta 80x80cm  H:80cm (adapatada - alçada lliure 70cm) 2 297,52 595,04
Taula de cultiu per hort urbà de fusta tropical d'iroko que permet el contacte amb el
substrat i amb humitat sense necessitat de vernissos ni tractaments. S'inclou la tornilleria
i la tela geotèxtil. Fusta provinent de cultius controlats, amb garantia de no desforestació
de selves tropicals.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Ml Co10 Guia penja-quadres 40 22,82 912,79
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.

M2 Co11 Pintura imantada 30 29,75 892,56

Pintat de paret amb tres capes de pintura ferromagnètica de color gris. Acabat amb
pintura per pissarra blanca on es pot escriure i borrar amb retolador "Vileda".

S'inclou el subministrament i el muntatge.

M2 Co12 Rampa enrotllable 1 1.475,00 1.475,00
Rampa A13608A19L de Roll@Ramp Ibèrica o equivalent en qualitat, preu i disseny. De 
2,90m de longitud. Enrotllable com un sac de dormir. Amplada de 91 cm. Modular i 
expandible afegint seccions de 15,25 cm. Capacidad de càrrega de 220 kg. Desnivells 
de 0 cm a 52 cm. Alumini 6061 d'aviació. Pes de la rampa: 29 kg. Alçada del perfil: 75 
mm. Amplada interior: 89 cm. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tamboret rodant 2 32,22 64,44
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.
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UT Salvadits per a les portes 4 23,43 93,72
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.

M2 Plafons  murals 14 74,38 1.041,32
Plafó mural de material tipus Forbo , o equivalent en qualitat i preu, color a definir,
preparat per poder penjar papers amb xinxetes. 
Dimensions aproximades:
1-  Amplada 200cm. Alçada: 300cm. 
2-  Amplada 150cm. Alçada: 200cm
3-  Amplada 250cm. Alçada: 100cm. 
4-  Amplada 250cm. Alçada: 100cm
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Catifes 3 357,90 1.073,69
Catifes de paviment lleuger tipus linoleum o equivalent en qualitat i preu, de forma
circular de 7,5m2 aproximadament de superficie. Color a definir per la Direcció
facultativa.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

Treball  intern

UT Escala 3 graons 1 61,97 61,97
Escala amb 3 graons, model i color a definir.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Electrodomèstics 1 446,28 446,28
Electrodomèstics per a la sala de descans del personal. S'inclouen els següents
elements: Nevera - Microones - Cafetera de càpsules . Models a escollir per la direcció
facultativa.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Caixa forta 1 54,41 54,41
Caixa forta d’acer de 2 mm. de gruix model 100E serie EROS d'ARCAS OLLÉ, segons
qualitats i normes UNE, amb acabat superficial de pintura epoxi en pols. Porta d'acer de
5 mm. de gruix. Tancament amb combinació electrónica de 3 a 8 digits. Alimentació amb
4 piles LR06 (1,5 V), incloses. Pany tubular d'emergéncia d'alta seguretat. Bulones de Ø
20 mm. 2 laterals.Folrat interior de moqueta, kit de fixació al terra o paret inclòs. Mides
25 h cms. x 35 cms. amplada x 26,5 cms. fondària. O equivalent en prestacions, qualitat i
preu.S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Reposa-peus per lloc de treball 8 27,26 218,08
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 Cortines 3 386,78 1.160,33
Cortines enrotllables amb filtre solar, de mides 300 x 300cm d'alçada 
Accionament manual amb cadeneta: Color a escollir per DF.
S'inclou el subministrament, i el muntatge.

Lavabos

UT Penjador individual 13 9,78 127,15
Penjador individual d´acer inoxidable de paret. Model a consultar amb la direcció
facultativaS'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Contenidor bolquers 1 85,64 85,64

Contenidor per 50 bolquers, sense recàrregues. Referència 23311.171 de Wesco o
model equivalent en qualitat, preu i disseny. Color blanc - longitud: 42cm - amplada:
30cm - alçada: 72cm. - Plàstic. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Canviador de bolquers 1 285,62 285,62

Canviador de Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polietilé, color
blanc, dimensions obert 390x871x446 mm. Pes 7kg. Compleix la normativa vigent.  

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Joc de barres de recolzament per a lavabo adaptat 8 133,88 1.071,07
Joc de 2 barres de recolzament per a lavabo adaptat format per una barra abatible de gir
vertical inox AISI 304 satinado, model ref BG0800CS, i per una barra d´angle 130° inox
AISI 304 satinado , model BA0130CS, ambdues de Mediclinics o equivalent amb
qualitat, preu i disseny.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

COMPLEMENTS    3



PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

UT Contenidor de deixalles 14 litres 6 48,35 290,08
Paperera quadrada d´acer inoxidable amb tapa i obertura amb peu interior de
polipropilé. Capacitat 15 lts. Model PP1214C de Mediclinics o equivalent amb qualitat,
preu i disseny.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Paperera sanitària 65 litres 8 208,26 1.666,12
Paperera rectangular amb capçal amb tapa autoretorn, de 65 L capacidad. Model
PP0065C de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. Amb sistema de
subjecció per fixar bosses de residus a l'interior. Cos d'acer inoxidable AISI 304 acabat
brillant d' 1mm de gruix. Capçal d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant d' 1,2 mm de
gruix que incorpora sistema de fixació al cos de la paperera. Tapa d'accionamient
manual, d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant d' 1mm de espesor que incorpora una
molla per retorn automàtic, 2 topes de goma per absorvir impactes i silenciadors. Amb
sistema anti-humitat incorporat a la base de les papereras que les aïlla de la humitat del
terra amb 4 peanyes de termoplàstic, color negro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Porta rotlle de paper higiènic 13 26,03 338,43
Portarotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m, d'acer inoxidable, Aisi
304 satinat referència PR0783CS o equivalent amb qualitat, preu i disseny.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Dispensador de tovallola de paper 11 42,40 466,36
Dispensador de tovallola de paper, en acer inoxidable, amb tanca de seguretat i 
capacitat per 400 tovalloles, model DT0106C de Mediclinics o equivalent amb qualitat, 
preu i disseny.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Dispensador de sabó 11 139,80 1.537,77
Dispensador de sabó , en acer inoxidable, amb tanca de seguretat, model DJ0054CS de
Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Escombreta 13 55,64 723,27
Escombreta en llautó cromat , model ES0010C de Mediclinics o equivalent amb qualitat,
preu i disseny. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Tancaportes 6 68,07 408,39
Tancaportes per  les portes d´accès al àrea dels sanitaris, de fre final en els últims 15° i 
regulació de tancament mitjançant vàlvula. 
Model CH4-5FF de Justos, o equivalent amb qualitat, preu 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Pestell de palanca 13 8,23 106,94
Pestell de palanca amb un disseny ergonòmic que no obligui a girar el canell i que, en 
cas d'urgència, es pugui obrir des de l'exterior.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Topalls 30 12,64 379,34
Topall d'acer inoxidable, Aisi 304 satinat, cargolat a terra amb anell de goma per absorvir 
impactes deguts a l'obertura de les portes. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Neteja

UT Tamboret 3 22,31 66,94
Tamboret de fusta H seient: 45 cm. 
S'inclou el subministrament i el muntatge.

Exterior

UT Bústia de correus 1 73,14 73,14
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.

TOTAL COMPLEMENTS 25.527,23 €
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PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

SENYALÍSTICA
Parc. AMID. PREU S/IVA TOTAL

UT Rètol de matèria en prestatgeria 285 5,52 1.573,13
Rètol de matèria en la part superior de prestatgeria, de l'amplada del mòdul. Inclou impressió
del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 5 m.
El color de cada matèria està normalitzat.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Rètol de matèria en prestatge 340 4,18 1.422,52
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.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Metacrilat per a CD 40 4,61 184,36
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 80 4,61 368,72
Peça de metacrilat translúcid de 15x15 cm per a retolació de CD.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Alfabet de lletres adhesives 5 74,81 374,04
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 40 4,83 193,36
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 20 132,19 2.643,74
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 33 69,69 2.299,91
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 25 31,13 778,24
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 5 253,55 1.267,73
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 dels espais. Subministrament i
col·locació.
Directori general de les ... plantes 1
Directori de la Planta … 1
Directori de la Planta … 1
Directori de la Planta … 1
Directori d'ascensor (mida reduïda) 1
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Placa nom biblioteca 2 157,58 315,17
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 . Subministrament i col·locació.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
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PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA 

UT Placa horari 1 80,65 80,65
Placa de vidre laminat 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 . Subministrament i col·locació.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Metacrilat per a bucs de contes i còmics 25 19,77 494,16
Peça de metacrilat translúcid de 25 cm d'ample per a la retolació dels bucs de contes infantils
i còmics.
Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. 

UT Expositor de metacrilat de sobretaula 12 7,66 91,92
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 6,36 190,79
Faristol de metacrilat de sobre taula per exposar llibres.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Peça de metacrilat per a cartells 25 15,08 376,97
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 5 32,58 162,89
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 1 223,14 223,14
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 47,94 95,88
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 16,44 16,44
Vinils i/o altres elements gràfics a decidir per la direcció facultativa.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

UT Altres 1,00 1.822,70 1.822,70
Possibilitat de necessitats de vinils i/o altres elements gràfics i decoratius per senyalitzar i
identificar vidres, espais de suport, etc.

UT Exterior façana 1 1.116,09 1.116,09
Mides i materials a decidir segons les característiques de l'edifici.
S'inclou el subministrament i el muntatge.

TOTAL SENYALÍSTICA 16.092,53 €
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IV  DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

1. Prescripcions tècniques  

 
 



 



 
1-Prescripcions tècniques  

 

PRESTATGERIES 
 
Prestatgeries modulables totalment equipades. Estaran formades per: estructura autoportant 
enriostada,  prestatges per a documents de diferents formats (llibres, revistes, CD’s, DVD’s..) 
regulables en alçada i sostre amb perfil que permeti la senyalització del mòdul de prestatge.  
  
La longitud, alçada i fondària de les prestatgeries s’especificarà en cada cas.  
La modulació principal de les prestatgeries serà de 90cm de longitud, encara que es podrà 
utilitzar una altra modulació sempre i quan no sigui inferior a 70cm ni superior a 100cm de 
longitud.  
  
Hi haurà la possibilitat de folrar els laterals, sostre i fons de la prestatgeria amb tauler continu 
de fusta, vidre, xapa metàl·lica, metacrilat, laminat d’alta pressió, etc.... 
 
L’estructura ha de ser estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges. 
L’estructura disposarà d’elements verticals amb sistema de suport de prestatges en tota 
l’alçada i regulable  cada 50mm com a mínim.  
L’estructura es recolzarà al terra a través de peus anivelladors de 50mm de diàmetre com a 
mínim i acabat que eviti el punxonament del paviment. Opcionalment,  els peus anivelladors es 
podran substituir per rodes amb fre en prestatgeries d’alçada inferior a 150cm.  
 
Els prestatges seran de xapa d’acer laminat en fred d’un gruix mínim d’1mm i estaran  fabricats 
d’una sola peça amb plecs en tota la llargada. Un prestatge de 90cm de longitud ha de poder 
suportar una carrega de 60kg mínim sense fletxa. 
Cada prestatge disposarà de: peces de subjecció a l’estructura fàcils de manipular i que facin 
possible la regulació en alçada independent de cada prestatge; ala posterior que faci de topall 
dels documents; un suport mòbil per als documents acoblat a l’ala posterior; plec frontal que 
permeti acoblar rètol de prestatgeria; element fix de suport lateral de documents a cada extrem 
del prestatge.  
 
La prestatgeria tindrà incorporat un sistema de retolació de matèries que inclourà: un rètol 
genèric a cada mòdul de prestatgeria de 5cm d’amplada en tota la llargada de l’element 
superior  frontal i un rètol de 3cm d’amplada i uns 30cm de longitud a cada prestatge, 
preferiblement suportat i protegit per un perfil porta preus de plàstic transparent subjectat amb 
clip al frontal.   
 
Tot el material de xapa d’acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà 
amb una capa de pintura de pols d’epòxid termo-endurit amb suport de resines epoxídiques, 
mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior 
a 100 microns.  
 
Quan les prestatgeries estiguin folrades amb taulers, aquests tindran els següents gruixos 
mínims:  

- Tauler d’aglomerat estàndard (650kg/m3 de densitat), 22mm.  
- Tauler de fibres MDF (730kg/m3 de densitat), 22mm.    
- Tauler de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), 15mm. 



 
- Tauler compacte de laminat  d’alta pressió (HPL COMPACT), 7mm. 

 
Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural 
d’un gruix no inferior a 0,4mm.  Tots els cantells s'aplacaran amb una xapa de ABS de 1mm de 
gruix o seran de fusta natural d’almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb 
els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s’envernissaran. 
 
 
S’especificarà en l’oferta el sistema de subjecció dels suports mòbils per als llibres a 
l’ala posterior del prestatge. 

 

TAULES 
 
Taula de lectura formada per estructura portant de perfil metàl·lic i tauler. 
 
Quan l’estructura sigui de perfil d’acer laminat en fred aquest ha de tenir unes dimensions 
mínimes de 30x30mm i un gruix mínim de 2mm. 
Tot el material de xapa d’acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà 
amb una capa de pintura de pols d’epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, 
mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior 
a 100 microns.  Color a definir per l’equip directiu. 
 
Les potes estaran alineades a les quatre cantonades del sobre per no interferir amb les cames 
dels usuaris. Els travessers horitzontals longitudinals estaran endinsats almenys 20cm 
respecte a l’aresta exterior longitudinal del sobre per tal de permetre l’accessibilitat de les 
persones que es desplacen amb cadira de rodes.  
 
Cada pota estarà dotada d’anivellador. 
 
Quan el tauler sigui d’aglomerat estàndard (d’una densitat de 650kg/m3), aquest tindrà un 
gruix mínim de  30mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d’una densitat de 730kg/m3), 
aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en 
plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm. Quan el tauler sigui 
de laminat  d’alta pressió compacte (HPL COMPACT), aquest tindrà un gruix mínim de 
7mm. 
 
En qualsevol dels casos anteriors l’acabat de la part superior del tauler serà un laminat 
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm  de gruix. L’acabat de la 
part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part 
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el 
corbament del tauler. Color a definir per l’equip directiu. 
 
Si els taulers són d’aglomerat o de fibres, tots els cantells s’aplacaran amb una xapa de ABS 
de 2mm de gruix o seran de fusta natural d’almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de 
contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i 
s’envernissaran. 
 



 
Les taules que es descriuen com a electrificades tindran una safata horitzontal en tota la 
llargada de la taula que permetrà el pas del cablejat (electricitat i xarxa) des del punt 
d’escomesa (paret, terra o sostre) i podrà allotjar aparells transformadors i punts de connexió 
(endolls i RJ).  Les safates han de permetre l’accessibilitat per als treballs de manteniment i, al 
mateix temps, han de deixar les instal·lacions amagades i inaccessibles al públic usuari de la 
biblioteca. Diferents maneres d’accedir a les instal·lacions serien: a travès de tapa abatible amb 
clau inclosa al sobre de la taula, sobre de la taula corredís amb guies, safata per a 
instal·lacions despenjable i faldó vertical amb registre.   
 
Quan hi hagi previst un ordinador fixe sobre la taula (internet, catàleg o treball intern), aquest  
es connectarà amb la safata horitzontal mitjançant forats o rases passacables. 
Quan hi hagi previst l’ús d’ordinadors portàtils dels usuaris, el sobre de la taula tindrà 
encastats endolls elèctrics en superfície o bé amb sistema clip on. 
 
S’especificarà en projecte en quin lloc es preveu la col·locació d’un ordinador fixe sobre la taula 
o bé l’ús esporàdic d’ordinadors portàtils. 
 

MOBILIARI A MIDA I TAULELLS 
Mobiliari a base de taulers xapats, segons plànols de detall 
Disposaran d'un sistema de regulació que faciliti l'anivellament i no malmeti el paviment. 
 
Sobres o plafons horitzontals: 
 
Quan el tauler sigui d’aglomerat estàndard (d’una densitat de 650 kg/m3), aquest tindrà un 
gruix mínim de 30mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d’una densitat de 730 kg/m3), 
aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en 
plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm.  
 
En qualsevol dels casos anteriors l’acabat de la part superior del tauler serà un laminat 
decoratiu d’alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm  de gruix. L’acabat de la 
part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l’acabat de la part 
superior, o bé un compensador laminat d’alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el 
corbament del tauler. Color a definir per l’equip directiu. 
 
Si els taulers són d’aglomerat o de fibres, tots els cantells s’aplacaran amb una xapa de ABS 
de 2mm de gruix o seran de fusta natural d’almenys  3mm de gruix. Si els taulers són de 
contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i 
s’envernissaran. 
 
Plafons verticals: 
 
Quan el tauler sigui d’aglomerat estàndard (d’una densitat de 650 kg/m3), aquest tindrà un 
gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d’una densitat de 730 kg/m3), 
aquest tindrà un gruix mínim de 22mm.  Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en 
plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 15mm.  
 
Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural 
d’un gruix no inferior a 0,4mm.  Tots els cantells s'aplacaran amb una xapa de ABS de 1mm de 



 
gruix o seran de fusta natural d’almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb 
els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s’envernissaran. 
 
Pel que fa als taulells, la seva configuració permetrà: 
 
• Amagar les instal·lacions elèctriques i informàtiques, mitjançant canalitzacions i taps de 

sortida del cablejat.  
 
• Desplaçar-se en tota l’amplada del taulell assegut en la cadira de despatx. Els plafons 

verticals transversals intermedis hauran d’estar enretirats almenys 40cm respecte a l’aresta 
exterior longitudinal del sobre, per permetre el pas de les cames del personal. 

 
 
• Efectuar consultes personalitzades on l’usuari pugui estar assegut davant del personal 

bibliotecari. Per facilitar la consulta frontal de persones amb cadira de rodes, la part inferior 
del taulell, entre 0 i 70 cm d’alçada, i en una amplada de 80cm com a mínim, quedarà lliure 
d’obstacles.  

CADIRES BUTAQUES I TAMBORETS 

 

                
 
C1 – Lottus de Enea                    C2 – Stay de Actiu               C4 – Lottus de Enea 
 
 
 
 



 

                     
 
C5 – Lottus de Enea                 B1 - Clover de Driade          B2 -  Menu de Sancal 
 
 
 
 
 

           
B5 – Butterfly de Ededis           B6  i B7 – Chat de Sancal                               Tau – Lan  
Inclass 
                  
 
 
 
 

                  
 



 
Tb1 – Lottus de Enea                             Tb22 – Stay de Actiu         B12 – Colina de 
Arper 
 

      
 
B8 – Espaceist                                                      B13 – Bubble Chair 
 
 

                         
B9 – Catifa 80 de Arper               B10 – Catifa 70 de Arper              B11 -  Catifa 70 de 
Arper 
 
 

       
Pu4 – Wow de Pedrali            Pu5 – Wow de Pedrali     

 
Isidre Viñas i Llebot       
Arquitecte Municipal,      
Cap de Departament de Projectes    
Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2016. 
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