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Descripció Unitat Preu unitari Total partida Total capítol 

1-Ferreria 0,00 €

1.1 Producció de marcs metàl·lics amb 3 muntants interiors desmuntables. Realitzats en tub rectangular de 

60x40x1,5mm i mesures generals de 240x280cm, amb 1 metxes de 50x30x1,5mm en cada cantonada. Els 

muntants horitzontals superior e inferior aniran amb 7 perforacions cadascun d'una banda de 10mm i 

6mm per l'altre costat i 3 muntants interiors amb els finals tapats i amb mètrics de 8mm i tindran per tots 

dos costats 4 nuser M6. Tot lacat blanc al forn.

7                    -   €                         -   € 

1.2 Producció de suports per als marcs realitzat en tub de 60x40x2mm en 100mm de llarg amb l'ala superior 

oberta i amb 1 forat passant de 8mm i 2 forats passant de 6mm. Lacat blanc al forn.

28                    -   €                         -   € 

1.3
Producció de L en 30x30x1,5mm de 240 cm de llargues i amb 7 forats M6 avellanats en tots dos costats de 

la L. Lacat blanc al forn.

22                    -   €                         -   € 

2-Fusteria 0,00 €

2.1 Mòduls de vitrina de planta  triangular amb les 3 cantonades arrodonides segons radis definits als plànols. 

Mides generals  128x128x39cm. Alçada útil interior de vitrina serà de 33cm excepte un mòdul que haurà 

de tenir 36cm útils interiors.

36                    -   €                         -   € 

Aquests mòduls estan pensats per apilar-se i guanyar alçada en funció de les necessitats. Quan s'utilitza 

de vitrina s'utilitza tapa de vidre. Si hi ha un monitor es col·loca un tauler amb una finestra superior. 

També permet utilitzar-ho com a peanya amb sola alçada amb tauler superior.

Està formada per tres muntants verticals en tac de pi massís fresat segons detall i amb galze superior i 

amb forat per passar cable. Aquestes peces també serveixen per unir els tres costats de la vitrina i la base 

inferior. Els laterals son de tauler de DM 30mm ignífug amb galze per a vidre o tapa de fusta. La base 

inferior son de tauler de contraxapat de DM de 20mm ignífug.

En la part inferior de la vitrina van 3 tacs cilíndrics que fan de peus del mòdul amb el mateix radi. Aquests 

tacs eleven la vitrina del sòl 1 cm per encaixar uns mòduls dins dels altres.

L'acabat del conjunt serà lacat en dos colors amb el criteri següent: els laterals aniran pintats del color de 

l'àmbit per la part exterior i els interiors de vitrina aniran pintats de blanc amb pintura neutre que no 

afecti als objectes exposats.

2.2 Preparació i muntatge de les línies de leds amb font d'alimentació i dimer independents subjectats a la 

base inferior de les vitrines. A l'interior va col·locat un perfil d'alumini recte i de 120cm on es col·loca la 

tira de led flexible rf.Biscaia d'11,4w 24 volts difusor translúcid.

5                    -   €                         -   € 

3-Complements dels mòduls 0,00 €

3.1 Vidre transparent laminat 4+4 amb cants polits amb forma triangular i cantonades arrodonides segons 

radis definits als plànols. Mides generals 128x128cm

5                    -   €                         -   € 

3.2 Tapa superior de DM ignífug de 126x126x 126 cm segons radis definits als plànols amb finestra per a 

pantalla en doble tauler de 10mm amb galze per al vidre que protegeix la pantalla (o tauler de 20mm 

fresant el perímetre per a fer el galze ). Acabat amb imprimació per una cara i lacat per l'altre color blanc. 

Inclou vidre laminat 4+4 mides 22x33cm

7                    -   €                         -   € 

3.3 Suport pels monitors a les vitrines realitzat en tauler de DM ignífug de 16mm amb forma de peanya 

inclinada a 5 cares i mesures de 33x22x30cm, acabat en esmalt.

7                    -   €                         -   € 

3.4
Tapa superior de DM ignífug de 126x126x 126 cm segons radis definits als plànols en doble tauler de 

10mm (o tauler de 20mm fresant el perímetre per fer el galze). Acabat imprimació per una cara i lacat per 

l'altra amb color blanc.

11                    -   €                         -   € 

3.5 Suport pels interiors dels mòduls per reforçar el tauler, realitzat en tauler de DM ignífug de 16mm amb 

forma de peanya a 5 cares i mides de 20x20x32cm, acabat en esmalt.

11                    -   €                         -   € 

3.6 Bases inferiors extres 126x126x 126 cm per aixecar les peces de les vitrines . Es farà servir tauler de 

contraxapat de DM de 20mm ignífug amb una peanya que aixecarà la base 13cm respecte el nivell 

superior de la vitrina. Acabat imprimació per una cara i lacat per l'altra amb color blanc.

4                    -   €                         -   € 



4-Transport 0,00 €

4.1 Transport de tot el material de mobiliari al museu. Inclou marcs metàl·lics, mòduls de vitrina de planta  

triangular i complements dels mòduls de vidre i fusta.

1                    -   €                         -   € 

* Nota: Es farà un mòdul prototip complert i reutilitzable a la primera exposició per definir detalls i colors, 

que hauràn de ser iguals als de la gràfica prevista.

** Nota: Les dades d'aquest document prevalen sobre la documentació gràfica.

PRESSUPOST MOBILIARI I EQUIPAMENT 

1-Ferreria 0,00 €

2-Fusteria 0,00 €

3-Complements dels mòduls 0,00 €

4-Transport 0,00 €

TOTAL BASE 32.555,25 €

IVA 21% 6.836,60 €

TOTAL AMB IVA 39.391,85 €


