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I. MEMÒRIA 



1. Identificació i agents del projecte 
 
 Projecte: Projecte de mobiliari de la Biblioteca Pere Anguera 
 
 Emplaçament: c/ Joan Salvat Papasseit cantonada c/ Josep Pla 
 
 Municipi: Reus (Baix Camp) 
 
 Projectistes: S.T.M. d’Arquitectura: 
  Gabriel Bosques Sánchez, Arquitecte 
  Cap de Secció d’Arquitectura  
  Ajuntament de Reus 
  Departament d'Arquitectura i Urbanisme 
  Tel. 977 010 076 - 977 010 075 
  Fax. 977 010 275 
  Adreça: Edifici Mercat Central c/ Sardà i Cailà s/n. 43201 Reus
 
  Assistència tècnica: 
  Tous Arquitectes, SLPU 
  Joan Tous Gomà-Camps, Arquitecte 
  Telèfon: 977 228493 / Fax: 977 218482 
  Adreça: Rambla Nova, 2, baixos. 43004 Tarragona 
 
 
 
 
2. Informació prèvia 
  

2.1 Objecte del projecte 
 

Aquest projecte de mobiliari es redacta per conformar la documentació necessària per poder dur a 
terme el subministrament i instal· lació del mobiliari de la Biblioteca Pere Anguera, municipi de 
Reus, comarca del Baix Camp.  
 
2.2 Situació 
 
La Biblioteca està situada al creuament dels carrers Joan Salvat Papasseit, l’avinguda Josep Pla, el 
carrer Manuel Hugué i una futura edificació veïna que delimita amb el carrer Manuel de Pedrolo. 
 
2.3 Antecedents 
 
La zona de Mas Iglesias és una zona de recent creixement, amb una ubicació estratègica per 
substituir dues de les biblioteques actuals: la del CC Migjorn i la del CC Mas Abelló, donant servei a 
tota la zona sud del municipi on ja no hi ha impacte de la Biblioteca Central Xavier Amorós. 
 
La nova biblioteca donarà servei a una població actual de 18.200 habitants, amb una previsió de 
creixement que en 10 anys assigna a la zona una població de 30.000 habitants. Malgrat tot s’ha 
cregut convenient dimensionar la biblioteca per una població de 25.000 habitants per evitar el 
sobredimensionament inicial i estudiar la possibilitat de tenir uns metres de reserva per al 
creixement. 
 
La biblioteca serà un edifici de nova construcció de quatre plantes, tres d’elles sobre rasant, amb 
una superfície total construïda de 2944,60m2, connectada amb els Jardins de Mas Iglesias. L’espai 
lliure on es situa el solar en qüestió té una forma triangular que limita amb els carrers Joan Salvat-
Papasseit, Manuel de Pedrolo i la via del tren. 
 
 



 
2.4 Descripció de l’edificació 
 
La solució adoptada ha estat la de crear unes peces rectangulars en planta baixa concentrant usos 
diferenciats com són la zona de diaris i revistes, sala d’actes, zona de treball intern/dipòsit i zona 
infantil. Aquestes peces es col· loquen paral· leles i desplaçades les unes respecte les següents per 
afavorir l’entrada de llum natural, formant la base sobre la qual es sustenta una peça rectangular a 
doble alçada on s’aglutina el fons general de la biblioteca. Aquest doble espai conté un altell on es 
troba el fons Pere Anguera i els espais de suport i de formació. 
 
La planta baixa queda comunicada amb la resta de plantes superiors a través d’un doble espai. 
 
Es concentren els espais destinats a instal· lacions dins d'un nucli rígid que conté l’ascensor i que 
comunica les quatre plantes. 
 
Un cop començada l’excavació de l’obra i després de veure que el terreny no tenia les 
característiques previstes al primer estudi geotècnic, es va optar per canviar la tipologia de la 
fonamentació, obtenint una planta soterrani, d’ús encara no definit.  
 



2.5 Quadre de superfícies 
 
 
 

Entitat / zona Superfície útil interior (m2)
A . À rea  d'aco ll ida , promoc ió , info rmac ió , premsa  i pré stecA . À rea  d'aco ll ida , promoc ió , info rmac ió , premsa  i pré stecA . À rea  d'aco ll ida , promoc ió , info rmac ió , premsa  i pré stecA . À rea  d'aco ll ida , promoc ió , info rmac ió , premsa  i pré stec Vestíbul previ 19,56

Àrea d'acollida i promoció 159,12

Diaris i revistes 75,47

Taulell d'atenció i acollida 26,99

281,14281,14281,14281,14

B. À rees de  foment  i e spa is po liva lentB. À rees de  foment  i e spa is po liva lentB. À rees de  foment  i e spa is po liva lentB. À rees de  foment  i e spa is po liva lent Sala polivalent 65,26

Magatzem espai polivalent / retorn llibres 13,47

78,7378,7378,7378,73

C. À rea  gene ra lC . À rea  gene ra lC . À rea  gene ra lC . À rea  gene ra l Fons general 475,52

 _ Àrea d'informació i referència

_ Música i cinema

_ Espai multimèdia

Taulell de treball i atenció al públic 11,13

Espai de suport 21,12

Espai de formació 31,61

Espai Pere Anguera 42,24

581,62581,62581,62581,62

E. À rea  infant il i  juvenilE . À rea  infant il i  juvenilE . À rea  infant il i  juvenilE . À rea  infant il i  juvenil Àrea infantil i juvenil 193,19

Espai de suport / Àrea de petits lectors 31,77

224,96224,96224,96224,96

H. Espa i d'administ r ac ió  i se rve isH. Espa i d'administ r ac ió  i se rve isH. Espa i d'administ r ac ió  i se rve isH. Espa i d'administ r ac ió  i se rve is Dipòsit 58,71

Despatx 19,22

Àrea de treball 24,79

Zona de repòs 20,30

Sala 950,63

1.073,651.073,651.073,651.073,65

I . Espa is de  c irculac ió  i insta lI . Espa is de  c irculac ió  i insta lI . Espa is de  c irculac ió  i insta lI . Espa is de  c irculac ió  i insta l · la c ionslac ionslac ionslac ions Espais de circulació 27,17

Espais per a l'equip de neteja 2,64

Espais per instal.lacions 32,55

Distribuidors 46,87

Escales 67,39

Porxos 95,92

Vestíbuls 8,53

281,07281,07281,07281,07

Se rve is  sanita r isSe rve is  sanita r isSe rve is  sanita r isSe rve is  sanita r is Serveis sanitaris pels treballadors 3,08

Serveis sanitaris pels usuaris 18,39

21,4721,4721,4721,47

Superfíc ie  úti l  to ta lSuperfíc ie  úti l  to ta lSuperfíc ie  úti l  to ta lSuperfíc ie  úti l  to ta l 2.542,642.542,642.542,642.542,64

Superfície construïda
P-1 ampliació 1.147,13
PB 1.033,44
P1 582,81
Planta Altell inicial 93,96
Planta Altell ampliació 32,33
Planta Badalot 54,93

Sup. contruïda inic ia lSup. contruïda inic ia lSup. contruïda inic ia lSup. contruïda inic ia l 1.765,141.765,141.765,141.765,14
Sup. contruïda ampl iac ióSup. contruïda ampl iac ióSup. contruïda ampl iac ióSup. contruïda ampl iac ió 1.179,461.179,461.179,461.179,46
Sup. contruïda to ta lSup. contruïda to ta lSup. contruïda to ta lSup. contruïda to ta l 2.944,602.944,602.944,602.944,60



2.6 Compliment del programa de mobiliari bàsic i equipament d’ús públic. 
    
S’ha tingut en compte la capacitat de les prestatgeries segons les alçades, descomptant un prestatge 
de cada prestatgeria per permetre la futura ampliació del fons de la biblioteca. 
 
El valor que s’ha pres com a referència per poder quantificar els mínims exigibles a la biblioteca, 
s’ha extret del document facilitat pel Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SSLPC) 
de la Generalitat de Catalunya “Programa Funcional – Biblioteca Local 1 de Reus” de data octubre 
del 2008. 
 
D’aquest document se n’extreuen les següents necessitats en quant a mobiliari i equipament: 

 
- Punts de lectura   

 
 Formals Informals Totals projecte 

Formals Informals 
Àrea d’informació i premsa  24 _ 24 
Àrea general 40 34 40 39 
Àrea infantil 20 22 36 33 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    60606060    80808080    76767676    96969696    

 

- Prestatgeries 

 

 Quantitat de 
fons 

Mitjana de 
documents 
per ml 

Lliure accés 
Mínims Projecte 

Fons general (llibres i DVD) 21.637 30 721 ml 814 ml 
Àrea infantil 5.091 40 128 ml 128 ml 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    26.72826.72826.72826.728        849849849849    mlmlmlml    942 ml942 ml942 ml942 ml    

 

- Expositors de discs compactes 

 

Quantitat de fons Unitats per mòdul Lliure accés 
Mínims Projecte 

Àrea d’adults 4.200 450 cd/mòdul 10 mòduls 12 mòduls 
Àrea infantil 1.400 450 cd/mòdul 4 mòduls 4 mòduls 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    6400640064006400        14 mòduls14 mòduls14 mòduls14 mòduls    16 mòduls16 mòduls16 mòduls16 mòduls    

 

 

 

 

 

 

 

Reus,  juny de 2015  
 
 
STM Ajuntament de Reus 



3. Descripció del projecte de subministrament i instal· lació.  
 
Per una major claredat en la definició dels diferents elements, aquests es descriuen àmpliament en el 
capítol II referent a les fitxes tècniques del mobiliari agrupat en lots. 
 
La finalitat d’aquestes fitxes tècniques és la descripció detallada dels diferents elements, en quant a 
materials, forma, acabat, entre altres característiques, així com la seva ubicació per la seva ràpida 
localització en els plànols adjunts de plantes, imatges, amidaments i pressupost per tal que el mobiliari 
s’ajusti a totes les descripcions recollides en aquest document. 
 
 



II. FITXES TÈCNIQUES I PRESSUPOST 
 



1. Fitxes tècniques del mobiliari



LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS

T.1a TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària 

T.1b TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular

T.1c TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm 

T.3a TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala

T.3b TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular

T.4 TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes

T.5 TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular

T.6a TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular

T.6b TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm

T.7 TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes

T.8 TAULA 180x90x74 cm

T.9 TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm

T.10 TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm

T.11 TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris

T.12 TAULA Ø120 cm

T.13 TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular

C.1 PAPERERA per l'ús dels usuaris

C.2 PAPERERA per l'ús del personal

C.3 CENDRER DE PEU per exterior

C.4 PENJA-ROBES DE PEU

C.6 PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC

C.7 TAMBORET RODANT

C.8 RELLOTGE DE PARET

C.10

C.11 GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT

C.12 BÚSTIA DE RETORN

C.13 PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes

C.15 GUIXETA 

C.17 PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT

C.18 POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL

C.19 CATIFA infantil

C.21 CARRO PLATAFORMA pel transport de llibres

C.22 PRESTATGERIA per equips audiovisuals

C.23 PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA

C.24 MICROONES

C.25 CAFETERA

C.26 NEVERA

C.27 PRESTATGERIA per emmagatzematge

C.30 EXPOSITOR DE LLIBRES

C.31 BUC

C.32 FARISTOL

C.33 EXPOSITOR DE DIARIS

C.34 EXPOSITOR DE NOVETATS

LOT 2. SEIENTS

S.1 CADIRA sense recolzabraços 

S.3 CADIRA amb recolzabraços i base tipus patí

S.4 CADIRA amb recolzabraços i rodes

S.5 TAMBORET amb base tipus patí

S.6 BUTACA amb base tipus patí

S.7 COIXÍ

S.8 CAIXA PER COIXINS

S.9 CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES

S.10 PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí

ÍNDEXÍNDEXÍNDEXÍNDEX

CAIXA PER A CLAUS



LOT 3. EMMAGATZEMATGE

P.1 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm

P.2 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm

P.3 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm

P.4 PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm

E.1 SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica

E.2 CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta

E.3 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm

E.4 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm

E.5 METACRILAT PER A CD

E.6 RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm

A.1 ARMARI 

B.1 BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm

B.2 BUC CD/DVD, alçada 130 cm

B.3 BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm

B.4 BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm

B.5 CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm

P.5 COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa



1.1 Lot 1: Taules i complements



TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària ref. T.1a

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
taula llarg 160 cm lluminària de sobretaula llarg 160 cm

ample 120 cm ample _
alçada 74 cm alçada _

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta primera) Fons general 10

10 1.745,75 € 17.457,47 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a 
totes dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines 
termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini 
injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991, cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster 
de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com el sistema d'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de caixa de registre fins a la caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior
del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la 
taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).
Lluminària de sobretaulaque garantitza els 500 lux sobre el pla de treball:
* Sistema d'il.luminació longitudinal amb perfils d'alumini pintat. Els suports verticals fixen el llum directament al sobre o a través de 
la ranura passacables. Canalització de l'escomesa elèctrica per als suports.
* Difusor reflectant.
* Làmpada fluorescent T5 de 1x49 W.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular ref. T.1bref. T.1bref. T.1bref. T.1b

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines 
termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió 
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols 
de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg 160 cm
ample 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta primera) Fons general 2

2 989,28 1.978,56 1.978,56 1.978,56 1.978,56 

Electrificació: 
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior 
del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la 
taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm ref. T.1c

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 160 cm
ample 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 5

(planta primera) Fons general 2
7 975,60 € 6.829,18 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines 
termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols 
de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior
del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la 
taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala ref. T.3a

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS

Taula llarg 180 cm Ala per a la taula llarg 80 cm

ample 80 cm ample 55 cm

alçada 74 cm alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL

(planta baixa) Despatx 1

1 1.110,41 € 1.110,41 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat
amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
Ala per a taula amb la mateixa estructura, sobre i acabats que la taula, subjectada mitjançant un suport especial d'acer.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part 
inferior del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.
Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de 
terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular ref. T.3b

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS

llarg 180 cm

ample 80 cm

alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL

(planta altell) Espai Pere Anguera 2

2 826,07 € 1.652,14 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat
amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part 
inferior del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.
Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de 
terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes ref. T.4

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 140 cm
ample 100 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea de suport / petits lectors 4

4 1.114,20 € 4.456,81 €

Taula d'adult rectangular electrificada plegable amb rodes i sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) Thermopal ABS 
de 30 mm de gruix.
Estructura formada per columna i extensió en tub d'acer rodó pintat blanc i peu de fondició premsada de zinc pintat blanc en forma de T, 
amb dues rodes per pota amb fre.
Inclou tapa de registre abatible, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.
Inclou mecanisme de gir del sobre de taula en vertical.

Electrificació:
*Un passacables acoblat a la pota de la taula, color a definir per la D.F.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls girable. Inclou 2 clips per a cables i 3 m de cable d'alimentació. 
La caixa és d'alumini anoditzat de 32x11 cm i inclou dos de connexió de veu i dades i tres endolls. Aquesta caixa es troba inserida en la part 
inferior del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula. Resta un espai entre la 
tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula. 



TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular ref. T.5

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 180 cm
ample 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta altell) Espai de formació 3

3 1.002,96 € 3.008,88 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares amb dos forats pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb 
pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part 
inferior del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.
Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cables (veure imatge superior).

Inclou dues tapes Ø64 mm de plàstic per als forats circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de 
terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular ref. T.6a

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 210 cm
ample 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 1

1 1.108,85 € 1.108,85 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares amb dos forats pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb 
pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Dos passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Dues caixes elèctriques de connexió, cadascuna formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a 
la part inferior del sobre.
* Dues tapes de registre abatibles d'eix pivotant desplaçat, integrades al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.
Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cables (veure imatge superior).

Inclou dues tapes Ø64 mm de plàstic per als forats circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de 
terra fins a la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm ref. T.6b

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 210 cm
ample 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta altell) Espai de suport 2

2 1.095,52 € 2.191,03 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb 
pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior
del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la 
taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes ref. T.7

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 140 cm
ample 80 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Sala polivalent 3

3 1.166,83 € 3.500,49 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares  amb forat circular pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb 
pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou faldó laminat d'alta pressió compacte (HPL), color blanc RAL 9002.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a la caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part 
inferior del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la taula.
Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Faldó:
* Plafó d'HPL compacte subjectat a la part inferior de l'extructura de suport de la taula, color blanc RAL 9002. Mides 140x50 cm.

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA 180x90x74 cmTAULA 180x90x74 cmTAULA 180x90x74 cmTAULA 180x90x74 cm ref. T.8ref. T.8ref. T.8ref. T.8

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Taula d'adult rectangular amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes 
dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de 
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i dues potes intermitges amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en 
aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el 
cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants i dues potes intermitges en el lateral per tal que l'estructura quedi reforçada.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

S'inclou el subministrament i el muntatge de la taula. 

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
taula llarg 220 cm

ample 90 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) 3

3 913,68 2.741,03 2.741,03 2.741,03 2.741,03 

g



TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm ref. T.9

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 280 cm
ample 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Diaris i revistes 1

1 1.434,81 € 1.434,81 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus 
d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat 
amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants i dues potes intermitges (si fos necessari) en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de caixes de registre fins a safata passacables.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior
del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la 
taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm ref. T.10

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 120 cm
ample 120 cm
alçada 100 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea d'acollida i promoció 2

2 892,90 € 1.785,80 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta 
resistència a totes dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular amb cantells arrodonits. Els travessers són d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus 
d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat 
amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants i dues potes intermitges (si fos necessari) en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de caixes de registre fins a safata passacables.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Dues caixes elèctriques de connexions, cadascuna formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida
a la part inferior del sobre.
* Dues tapes de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que 
la taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris ref. T.11

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 700 cm
ample 80 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta primera) Fons general 1

1 2.365,05 € 2.365,05 €

Taula d'adult rectangular amb set forats circulars i sis panells divisoris amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió 
(HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular en els extrems i 4 potes intermitges amb cantells arrodonits. Els travessers són
d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm 
d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou varis tirants per tal que l'estructura quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada per a sostenir els accessoris.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment. 

Inclou brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
Inclou set tapes Ø64 mm de plàstic per als forats circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



ref. T.12

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
diàmetre 120 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Despatx 1

1 583,70 € 583,70 €

TAULA Ø120 cm

Taula de reunions rodona amb sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes
dues cares.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 13 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de 
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc RAL 9002.
Estructura de peu central amb columna i base d'acer, tot pintat en color blanc RAL 9002 amb pintura a l'epòxid.

S'inclou el subministrament i el muntatge de la taula. 



TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular ref. T.13

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 258 cm
ample 80 cm
alçada 74 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Dipòsit 1

1 961,18 € 961,18 €

Taula d'adult rectangular electrificada amb forat circular i sobre d'una sola peça de compacte laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina 
d'alta resistència a totes dues cares amb forat circular pel pas de cablejat.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de
resines termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Estructura formada per 4 potes de base triangular i cantells arrodonits i travessers d'alumini extruït en aliatge 6063 amb nus d'unió
d'alumini injectat L-2630 mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i cantell de 5 cm d'amplada que recull el cantell del sobre, tot pintat amb 
pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002. 
Inclou dos tirants en la seva estructura per tal que quedi reforçada.
L'estructura de suport del sobre és utilitzada tant per a sostenir els accessoris com l'electrificació de la taula.
Inclou anivelladors a les potes per tal de corregir irregularitats en el paviment.

Electrificació:
* Un passa-cables tipus vèrtebra flexible, color RAL 1013, des de la caixa de registre fins a caixa de connexions.
* Brides de subjecció de velcro del cablejat a l'estructura.
* Una caixa elèctrica de connexions formada per cinc mòduls: dos de connexió de veu i dades i tres endolls, inserida a la part inferior
del sobre.
* Una tapa de registre abatible d'eix pivotant desplaçat en el centre de la taula, integrada al sobre, del mateix HPL compacte que la 
taula. Resta un espai entre la tapa i el sobre de la taula per permetre l'obertura i el pas de cablejat (veure imatge superior).

Inclou una tapa Ø64 mm de plàstic per al forat circular del sobre, color blanc RAL 1013, pel pas de cablejat.

S'inclou el subministrament, muntatge i electrificació de la taula, amb cablejat necessari des de la caixa de registre de terra fins a 
la caixa de connexions, llesta per endollar aparells elèctrics.



ref. C.1ref. C.1ref. C.1ref. C.1PAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuaris

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Paperera baixa amb capacitat per a 20 litres format per cos d'acer inoxidable de 246x246x490 mm, de 0.8 mm de gruix, polit setinat a la cara 
exterior i matisat a la cara interior, amb base estanca d'ABS de 247x247x14 mm, color negre. Els dos traus situats per sota de la boca de la 
paperera serveixen per allotjar-hi uns suports per les nanses. 
Inclou tapadora d'acer inoxidable amb un forat quadrat de 120x120mm.
A l'interior de la cubeta hi ha una retícula interna per donar rigidesa. 
Disposa de quatre topalls de goma antilliscant.
Inclou un suport per les nanses d'injecció en ABS, color RAL 7039 per allotjar els pivots de les nanses per tal que puguin girar. Les nanses són 
de ferro zincat i serveixen per poder allotjar una bossa de plàstic i  treure-la amb facilitat.
Pes total: 4 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.g

NOTA: Les papereres (ref. C.1 i C.6), paraigüer (ref. C.2) i paperera-cendrer (ref. C.3) pertanyen a la mateixa sèrie de complements i, per tant, 
segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques d'aquests, segons l'ús a que es destinen.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg 24,6 cm
ample 24,6 cm
alçada 49 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(varis) 3

3 134,26 402,79 402,79 402,79 402,79 



ref. C.2

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
diàmetre 26,5 cm
ample _
alçada 30,5 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(varis) 9

9 12,13 € 109,16 €

PAPERERA per l'ús del personal

Paperera baixa per ús del personal format per cos de xapa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, acabat en pintura epoxy color negre.
Inclou goma circular antilliscant en la base de la paperera.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.3

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
diàmetre 13 cm
alçada 90 cm
pes 10,2 kg

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
1
1 209,23 € 209,23 €

CENDRER DE PEU per exterior

Cendrer de peu per exterior format per base tubular i cos d'acer inoxidable, diàmetre 13 cm, amb cubeta superior desmuntable que inclou el 
recipient del cendrer, tot acabat polit en color negre. 
La cubeta s'obre utilitzant una clau hexagonal de tipus Allen. Pes: 10,2 kg.
Inclou base d'acer zincat amb tacs i claus per a la seva col.locació en paviment. En primer lloc es col.loca la base al paviment i a continuació, 
l'anclatge de l'estructura tubular a la base amb fixació de cargols de cap avellanat.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.4

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
base (diàm.)  48  cm
alçada 175 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
1
1 147,98 € 147,98 €

PENJA-ROBES DE PEU

Penja-robes de peu amb penjador a la part superior d'alumini pintat, base de fosa de ferro i capitell d'ABS natural.
Alçada 175 cm i base rodona diàmetre 48 cm.
Pes: 11,5 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref.  C.6ref.  C.6ref.  C.6ref.  C.6PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Conjunt de dues papereres altes amb capacitat per a 30 litres cadascuna i formades per cos d'acer inoxidable de 246x246x700 mm, de 0.8 
mm de gruix, polit satinat a la cara exterior i matisat a la cara interior,, amb base estanca d'ABS de 247x247x14 mm, color negre. Els dos 
traus situats sota la boca de la paperera serveixen per allotjar-hi uns suports per les nanses d'injecció en ABS, color RAL 7039. Les nanses 
són de ferro zincat i serveixen per poder allotjar una bossa de plàstic i  treure-la amb facilitat. Pes: 6.5 kg.

Inclou tapadores amb forat de 120x120 mm i indicadors de color per al reciclatge de residus sòlids. Les tapes són d'alumini, d'1.5 mm de 
gruix, pintades de diferents colors amb serigrafies per fer referència al producte a reciclar. La pintura utilitzada en la tapa d'alumini és 
epòxid/polièster i microtexturada de diferents colors, amb RAL 1003 pel reciclatge de plàstics i RAL 5000 pel reciclatge del paper.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Les papereres (ref. C.1 i C.6), paraigüer (ref. C.2) i paperera-cendrer (ref. C.3) pertanyen a la mateixa sèrie de complements i, per tant, 
segueixen un mateix patró formal. Únicament s'adapten algunes característiques d'aquests, segons l'ús a que es destinen.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg 24,6 cm
ample 24,6 cm
alçada 70 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(varis) 1

1 156,96 156,96 156,96 156,96 156,96 



ref. C.7

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
total base (Ø superior) 28 cm

base (Ø inferior) 41 cm
alçada 41 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
6
6 30,04 € 180,23 €

TAMBORET RODANT

Tamboret rodant de plàstic de gran resistència, color gris. Recolzament còmode i segur, amb superfície antilliscant que es fixa al suportar 
càrrega i resta immòbil.
Dimensions: diàmetre superior 280 mm, diàmetre inferior 410 mm i alçada 410 mm.
Càrrega màxima: 150 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.8ref. C.8ref. C.8ref. C.8RELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARET

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Rellotge de paret de poliestirè amb els punts horaris i agulles autoadhesives, color a definir per la D.F.
Inclou maquinària, piles i accessoris pel seu muntatge.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
diàmetre 80 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
2
2 40 43 80 8680 8680 8680 862 40,43 80,86 80,86 80,86 80,86 



ref. C.10

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 18 cm
ample 7,8 cm
alçada 25 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
1
1 17,49 € 17,49 €

CAIXA PER A CLAUS

Caixa per a claus metàl.lica per fixar a la paret amb capacitat per a 48 claus, amb porta de registre i pany de clau. Color a definir per la D.F.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.11

_ Planta

_ Alçat i detall
DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
Post llarg 20 cm

ample 10 cm
alçada 100 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Sota escala 1 2

2 352,32 € 704,63 €

GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT

Sistema per guardar els cotxets dels nens format un post tubular rectangular d'acer laminat en fred 140x80x6 mm, gruix 3 mm, amb tapa 
superior, acabat pintat amb pintura epoxi, color a definir per la D.F. Aquest post es col.loca encaixat i roscat amb cargols de cap avellanat en 
base en forma d'U tancada, gruix 5 mm, fixada al terra amb tacs expansius a forjat. Es col.locaran arandel.les de niló en els cargols.

Cada post disposa de dues unitats moneder rectangular de zamak amb retorn de moneda i cadena amb funda, dispositiu de tanca de cilindre
extraïble accionat amb moneda (d'un i mig euro) i clau de serreta. Inclou pany i claus mestrejades de cada unitat.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.12ref. C.12ref. C.12ref. C.12BÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORN

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Bústia interior de retorn de documents formada per una boca d'entrada dels documents d'acer inoxidable, adaptada i encastada a l'obertura 
de façana exterior, amb sistema anti-burilles i estanca, amb un element de protecció superior per a la pluja, una carcassa estanca de forma 
prismàtica i planta quadrada amb porta, pany i clau, carret interior mòbil amb rodes de recollida dels documents, amb plataforma amb base 
ignífuga i tova per a esmorteïr la caiguda dels documents, amb sistema de molles per a regular l'alçada de la plataforma i carrils per a 
subjectar i afavorir el desplaçament i posició del carret i element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb un sistema de 
corrons per a minvar i accelerrar la caiguda i admetre qualsevol document.
La bústia és de planxa d'acer galvanitzada, acabada amb pintura antivandàlica.
Capacitat de 300 llibres, aproximadament.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg 77 cm

l 77ample 77 cm
alçada 100-120 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Magatzem 1

1 2.792,55 2.792,55 2.792,55 2.792,55 2.792,55 



ref. C.13ref. C.13ref. C.13ref. C.13PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Porta de metacrilat per guixetes dels usuaris de 10 mm de gruix, color blanc tanslúcid, amb frontisses tipus porta cuina (ocultes) i tanca tipus
guixeta de retorn de moneda.
Inclou unitat moneder rectangular de zamak amb retorn de moneda (d'un i mig euro), pany i clau de serreta. Inclou claus mestrejades per a 
cada unitat.

S'inclou el subministre i muntatge en guixetes.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
ample 40 cm
alçada 50 cm
gruix 1 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea d'acollida i promoció 22

22 33,52 747,31 747,31 747,31 747,31 



ref. C.15

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
ample 80 cm
profunditat 50 cm
alçada 180 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Serveis pels treballadors 1

1 195,71 € 195,71 €

GUIXETA

Conjunt de quatre guixetes per al personal bibliotecari format per un moble monobloc d'acer pintat de tres portes amb bastidors de portes 
amb doble plegat, pintat amb pintura epoxi, color a definir per la D.F.
Cada compartiment estarà dotat en l'interior d'un prestatge metàl.lic superior soldat, un penjador interior, frontisses, porta amb respiració, un
penjador i portaetiquetes identificador. Les portes són amb pany i clau. Les potes tenen tacs de PVC.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.17

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
Pissarra llarg 150 cm

alçada 100 cm
gruix 2,3 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta altell) Espai de suport 1

1 196,64 € 196,64 €

PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT

Pissarra mural blanca magnètica d'acer vitrificat rotulable en sec emmarcada a inglet amb perfil d'alumini color plata mate.
Inclou caixetí recolzarotuladors de 30 cm d'ample. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.18

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
base (diàmetre) 34 cm
longitud 250 cm
alçada 95 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
6
6 139,76 € 838,56 €

POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL

Posts separadors metàl.lics per a separacions d'àrees, color blanc per guiar peatons amb cinta extensible retràctil de color negre. Capsal del 
post amb 3 vies-ganxos. Cinta extensible retràctil de 2,5m de longitud. 
Dimensions: Ø34cm (base) i peu de Ø7 x 95 cm d'alçada. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.19ref. C.19ref. C.19ref. C.19CATIFA infantilCATIFA infantilCATIFA infantilCATIFA infantil

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Peces de fusta de DM de lacada en diferents colors en forma de flor de 6 pètals per formació de catifa

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
ample 40 cm
llarg 40 cm
gruix 10 mm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTALSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 150

150 5,50 824,74 824,74 824,74 824,74 



ref. C.21

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
longitud _
ample _
alçada _

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Dipòsit 1

1 214,27 € 214,27 €

CARRO PLATAFORMA pel transport de llibres

Carro tipus plataforma amb rodes i fre pel transport de llibres fins a 150 kg de pes. Equipat amb banda antixoc de seguretat i placa de reforç.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.22

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
longitud 55 cm
profunditat 55 cm
alçada 100 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Magatzem 1

1 199,72 € 199,72 €

PRESTATGERIA per equips audiovisuals

Prestatgeria de fusta per equips audiovisuals amb sòcol i sense trasera realitzat amb fusta de tauler contraxapat xapat en laminat plàstic 
tipus Formica. Està format per dos laterals amb perforacions per l'ajust dels prestatges en alçada i prestatge superior fix. Disposa de sòcol 
inferior, alçada 32 cm, prestatge fix superior i inferior i 2 prestatges regulables en alçada.
Tots els elements de fusta tenen un gruix de 2 cm.

S'inclou el subministrament i  el muntatge.



ref. C.23

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
longitud 180 cm
alçada 180 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Sala polivalent 1

1 377,33 € 377,33 €

PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA

Pantalla de projecció mural elèctrica en format quadrat de 180x180cm, 100º d'angle de visió, tela blanca mate i carcassa metàl.lica blanca. 
Fixació a sostre o paret amb sistema Easy Fix. Inclou motor tubular, control remot per ràdio freqûència i connexió a la xarxa el`èctrica.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.24

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
(aproximadament) llarg 45 cm

ample 35 cm
alçada 28,5 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Zona de repòs 1

1 100,54 € 100,54 €

MICROONES

Microones amb grill de quarç, 7 nivells de potència i temporitzador de  95 minuts, color a definir per la D.F.  Capacitat: 18 l.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.25

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
(aproximadament) llarg 16 cm

profunditat 29 cm
alçada 25 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Zona de repòs 1

1 80,05 € 80,05 €

CAFETERA

Cafetera amb estructura exterior de plàstic ABS. Disposa de bomba d'alta pressió (19 bars), sistema termoblock, dipòsit posterior d'aigua, 
control manual de la quantitat de cafè, botó de comandament il.luminat, expulsió automàtica de la càpsula i contenidor intern.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. C.26

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
(aproximadament) ample 60 cm

profunditat 55 cm
alçada 82 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Zona de repòs 1

1 316,53 € 316,53 €

NEVERA

Frigorífic integrable en moble baix taulell, classificació energètica A+, amb tractament antibacteries, un circuit de fred, descongelació i 
evaporació automàtica. Inclou dues safates de parrilla plastificades i calaix per verdures.
Capacitat bruta total de 142 l., capacitat útil de 141 l. i consum de 118 kWh/any.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



PRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematge ref. C.27ref. C.27ref. C.27ref. C.27

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Prestatgeria metàl.lica d'acer pintat amb pintura epoxi, color gris clar. Està formada per 6 prestatges horitzontals, joc de peus regulables en 
alçada amb tacs de plàstic i reforços en trasera per mantenir l'estabilitat i solidesa de la prestatgeria buida. El muntatge es realitza sense 
cargols i sense l'ajuda de cap eina.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
total llarg 100 cm
(1 mòdul) ample 50 cm

alçada 200 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Magatzem / Dipòsit 11

11 98,45 1.082,96 1.082,96 1.082,96 1.082,96 



EXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRES ref. C.30ref. C.30ref. C.30ref. C.30

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Expositor individual de llibres tamany DIN A4 de sobretaula fabricat en metacrilat transparent d'alta resistència.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
total alçada 30 cm

ample 22 cm
profunditat 3,5 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(varis) 100

100 22,58 2.257,83 2.257,83 2.257,83 2.257,83 



BUCBUCBUCBUC ref. C.31ref. C.31ref. C.31ref. C.31

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Buc metàl.lic d'acer amb rodes format per tres calaixos.
Els calaixos tenen una extracció del 75% del total i disposen de sistema de bloqueig d'extracció. 
Tots els elements d'acer són pintat amb pintura amb tractament especial antiditades, color blanc RAL 9002.
Incorpora un contrapès d'acer per evitar el bolc i assegurar una càrrega total de 20 kg.
Inclou 4 rodes, les dues del davant amb fre i pany cromat amb clau.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
total ample 42 cm

profunditat 53 cm
alçada 59 cm

 
SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(varis) 8

8 227,17 1.817,39 1.817,39 1.817,39 1.817,39 



FARISTOL ref. C.32

_ Planta

_ Alçat frontal  _ Alçat lateral

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
total llarg 35,1 cm

ample 45 cm
alçada 110 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
Sala polivalent 1

1 316,60 € 316,60 €

Faristol per a conferències d'alumini pintat format per base de suport, columna i pla de lectura amb sobre d'una sola peça de compacte
laminat d'alta pressió (HPL) amb melamina d'alta resistència a totes dues cares, col.locat encolat sobre la base de xapa plegada d'alumini.
El sobre és laminat d'alta pressió compacte (HPL) de 8 mm de gruix, fabricat segons norma EN 438, fet de cel.lulosa impregnada de resines 
termoenduribles i premsat a alta pressió i temperatura, amb nucli interior de color negre stàndard, acabat color blanc.
Base del faristol formada per dos perfils quadrats d'alumini extruït, cantell de 5 cm, en aliatge 6063 amb nus d'unió d'alumini injectat L-
2630 a 90 graus, mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 i columna realitzada amb el mateix perfil, tot acabat pintat. L'unió de la columna a la 
base i al pla de lectura es realitza mitjançant cargols M6x20 DIN 7991 a platines de subjecció.
Pla de suport del sobre format per una xapa plegada d'alumini, gruix 2 mm, acabat pintat. Tant el pla de lectura com el sobre HPL disposen 
d'un forat, acabat amb un folre circular de plàstic, color blanc RAL 1013, en previsió d'incorporar un micròfon.
Tots els elements d'alumini seran pintats amb pols de polièster de mínim 80 micres i polimeritzat a 200º, color blanc RAL 9002.
Inclou tacs de goma a les potes per evitar ratllades en el paviment.

Inclou micròfon per a conferències, tipus coll de cigne, hiper-cardiode de 46 cm d'alçada, apte per a instal.lar roscat en faristols. Connexions t
- 80-18000 Hz, 220 Ohm
- 16 mV/Pa/1 kHz, 125 db
- 48 V en corrent contínua phantom.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: El faristol segueix el mateix patró formal i estètic que les taules de consulta formals proposades en el projecte de mobiliari.



EXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARIS ref. C.33ref. C.33ref. C.33ref. C.33

_ Alçat frontal _ Secció

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Expositor individual de diaris per penjar a paret de metacrilat transparent.
Inclou tacs, cargols i arandel.les per a la seva col.locació en paret.

S'inclou el subministrament, la retolació de text i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
total ample 35 cm

profunditat 3 cm
alçada 25 cm

 
SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
Diaris i revistes 10

10 33,35 333,53 333,53 333,53 333,53 



EXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATS ref. C.34ref. C.34ref. C.34ref. C.34

Composició _ Alçat frontal Detall _ Alçat frontal Detall _ Secció

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Expositor individual de novetats format per deu expositors individuals de llibres de metacrilat transparent d'alta resistència, gruix a 
definir, per col.locar penjats a un sistema de cables rígids d'acer galvanitzat, fixats verticalment a terra i sostre. 
Aquest sistema inclou els tensors, bagues, forquetes, tacs, cargols i peces especials necessàries pel seu muntatge.

S'inclou el subministrament, la retolació del text i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS

total ample 25 cm

profunditat 7 cm

alçada 25 cm

 

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL

Àrea infantil i juvenil 1

Fons general 1

2 517,35 1.034,70 1.034,70 1.034,70 1.034,70 



1.2 Lot 2: Seients



ref. S.1ref. S.1ref. S.1ref. S.1

_ Detall vora monocarcassa _ Detall de l'estrucutra i fixacions de la carcassa

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Cadira d'adults sense braços formada per estructura metàl.lica de 4 potes d'acer cromat Ø15 mm, seient i respatller monocarcassa (una 
única peça), gruix 0.5 cm, fabricada en polipropilé bicolor, color exterior blanc llis brillant i interior negre granulat.
En l'interior negre, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior de la carcassa (veure imatge superior). Els cantells són 
arrodonits.
La unió de la carcassa a l'estructura de potes es realitza a través de dues pestanyes ranurades que es troben en la carcassa, del mateix 
material que aquesta, per on desllicen dues platines soldades a l'estructura de potes i es fixa finalment l'estructura de potes amb un 
sistema de clipat. 
Inclou 4 topalls de goma en els peus i part inferior de l'estructura que suporta el seient per evitar el soroll i danys en l'apilament.
Apilable en 20 unitats amb carro i 10 unitats sense carro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços 

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
Cadira llarg 52,5 cm Seient llarg _

ample 56 cm ample _
alçada (total) 79 cm alçada 45 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
155 116,43 18.047,15 18.047,15 18.047,15 18.047,15 

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró 
formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.



CADIRA amb recolzabraços i base tipus patí ref. S.3

_ Detall vora monocarcassa

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
Cadira llarg 50,5 cm Seient llarg _

ample 56 cm ample _
alçada (total) 79 cm alçada 45 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Sala polivalent 52

52 173,03 € 8.997,70 €

Cadira d'adults amb recolzabraços formada per estructura metàl.lica d'acer cromat amb varilla cromada Ø15 mm, amb base tipus patí, 
amb la mateixa varilla que el recolzabraços.
Seient i respatller monocarcassa (una única peça) fabricada en polipropilé bicolor, color exterior blanc llis brillant i interior negre granulat. 
En l'interior negre, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior de la carcassa (veure imatge superior). Els cantells de la 
carcassa són arrodonits.
La unió de la carcassa a l'estructura de potes es realitza a través de dues pestanyes ranurades que es troben en la carcassa, del mateix 
material que aquesta, per on desllicen dues platines soldades a l'estructura de potes i es fixa finalment l'estructura de potes amb un 
sistema de clipat. 
El recolzabraços es revesteix amb una funda de plàstic.
Inclou 4 topalls de goma en la part inferior de l'estructura de base del seient per evitar danys en l'apilament i 2 fundes de goma que 
recobreixen la base del patí per evitar soroll.
Possibilitat d'incorporar pala d'escriptura abatible com a accessori. 
Apilable en 10 unitats amb carro i 10 unitats sense carro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró formal. 



CADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodes ref. S.4ref. S.4ref. S.4ref. S.4

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Cadira de direcció amb braços, seient i respatller monocarcassa (una única peça) de polipropilé color blanc llis brillant i entapissat interior 
de seient i respatller en teixit ignífug M1 sèrie B, color gris fosc o similar, a determinar per la D.F.
En l'interior entapissat fosc, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior. Els cantells són arrodonits.
Estructura de base giratòria de 5 braços d'acer cromat amb rodes per a paviment durs
Braços amb estructura metàl.lica d'acer amb varilla cromada Ø15 mm, units a estructura de suport del seient de la cadira.
Inclou regulació en alçada amb elevació a gas.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

_ Detall vora monocarcassa i entapissat

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
Cadira amb rodes llarg 63 cm Seient llarg _

ample 66 cm ample _
alçada (total) 76/89 cm alçada 42/55 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea d'acolllida i promoció 2

Àrea de treball 4
Despatx 1
Àrea infantil i juvenil 2
Fons general 2
Espai Pere Anguera 1

12 511,01 6.132,15 6.132,15 6.132,15 6.132,15 

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró 
formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.



TAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patí ref. S.5ref. S.5ref. S.5ref. S.5

_ Detall vora monocarcassa

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Tamboret amb recolzapeus format per estructura metàl.lica d'acer cromat amb varilla cromada Ø15 mm, amb base tipus patí, seient i 
respatller.
Seient i respatller monocarcassa (una única peça) fabricada en polipropilé bicolor, color exterior blanc llis brillant i interior negre granulat. 
En l'interior negre, el color exterior blanc forma una vora en tot el contorn interior de la carcassa (veure imatge superior). Els cantells de la 
carcassa són arrodonits.
La unió de la carcassa a l'estructura de potes es realitza a través de dues pestanyes ranurades que es troben en la carcassa, del mateix 
material que aquesta, per on desllicen dues platines soldades a l'estructura de potes i es fixa finalment l'estructura de potes amb un 
sistema de clipat. 
Recolzapeus inferior amb mateixa varilla cromada que l'estructura del tamboret.
Inclou 4 topalls de goma en la part inferior de l'estructura de base del seient per evitar danys en l'apilament i 2 fundes de goma que 
recobreixen la base del patí per evitar soroll.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
Tamboret llarg 51,5 cm Seient llarg _

ample 60 cm ample _
alçada 99 cm alçada 64 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea d'acollida i promoció 8

8 175,46 1.403,67 1.403,67 1.403,67 1.403,67 

p p
Apilable en 10 unitats amb carro i 10 unitats sense carro.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró 
formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.



BUTACA amb base tipus patí ref. S.6

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
Butaca llarg 55 cm Seient llarg _

ample 60 cm ample _
alçada 70 cm alçada 64 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Diaris i revistes 18

Àrea infantil i juvenil 7
(planta primera) Fons general 16

41 641,19 € 26.288,85 €

Butaca formada per estructura metàl.lica d'acer cromat amb varilla cromada Ø15 mm, amb base tipus patí, seient i respatller.
Seient i respatller monocarcassa (una única peça) fabricada en polipropilé bicolor, color exterior blanc llis brillant i entapissat interior de 
seient i respatller amb teixit ignífug M1 sèrie B, color gris fosc o similar, a determinar per la D.F. En l'interior entapissat fosc, el color exterior 
blanc forma una vora en tot el contorn interior. Els cantells són arrodonits.
Inclou 2 fundes de goma que recobreixen la base del patí per evitar soroll.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots els seients per adults (S.1, S.3, S.4, S.5 i S.6) pertanyen a la mateixa sèrie de cadires i, per tant, segueixen un mateix patró 
formal. Únicament s'adapten algunes característiques dels seients, segons l'ús a que es destinen.



COIXÍCOIXÍCOIXÍCOIXÍ ref. S.7ref. S.7ref. S.7ref. S.7

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Coixí-puff amb farciment de poliestirè i revestiment de teixít de PVC en diferents colors de 3 kg de pes i dimensions 100x130 cm

S'inclou el subministrament i el muntatge.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg 100 cm
ample 130 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 10 64,69 646,85 

10 646,85 646,85 646,85 646,85 



ref. S.8ref. S.8ref. S.8ref. S.8

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
Adequades a la mida del coixins descrits en el present projecte de mobiliari.

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 1

1 147,75 147,75 147,75 147,75 147,75 

CAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINS

Caixa emmagatzematge de coixins amb rodes, amb capacitat de10 coixins, amb estructura de tub d'acer amb base de taulell de fusta, acabat
estratificat, color a definir per la D.F.
Mides dels coixins, segons projecte de mobiliar (ref. fitxa tècnica S.7)
Inclou joc de rodes amb fre.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



ref. S.9ref. S.9ref. S.9ref. S.9

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg 71,5 cm
ample 58 cm
alçada 28,5 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
4
4 82,47 329,89 329,89 329,89 329,89 

CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES

Carro pel transport de 20 cadires apilables en V03 en acer pintat epòxid color gris fosc/negre, adequat i compatible pel transport del model de 
cadires emprat a la biblioteca (ref. fitxa tècnica S.3)

S'inclou el subministrament i el muntatge.



PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí ref. S.10

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 32,5 cm
ample 27 cm
alçada _

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Sala polivalent 52

52 84,09 € 4.372,72 €

Pala d'escriptura abatible lateral de LM1per a cadira amb recolzabraços i base tipus patí (veure fitxa S.2) formada per estructura de braç 
metàl.lica d'acer cromat amb varilla cromada i fixacions realitzades també amb el mateix material. 
Inclou 45 pales per a dretans i 7 pales per a esquerrans.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Les pales de les cadires pertanyen a la gama de complements per incorporar en la sèrie de cadires proposades en aquest projecte de 
mobiliari.



1.3 Lot 3: Emmagatzematge



PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm ref. P.1ref. P.1ref. P.1ref. P.1

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Prestatgeria modular metàl.lica a doble cara amb trasera i rodes amb fre formada per una estructura interior de muntants i travessers, 
folrada per una xapa plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i 
laterals. Els prestatges interiors són regulables en alçada, d'ample inferior al marc perimetral, pel que queden lleugerament retrasats 
respecte aquest marc.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix. 
Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de 
sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
Total prestatgeria llarg 210 cm
(amb 2 mòduls) ample 65 cm

alçada 150 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 4

4 1.989,07 7.956,27 7.956,27 7.956,27 7.956,27 

Aquesta prestatgeria està composada per 2 modulacions de 100 cm d'ample/modulació. Cada mòdul estará dotat de 4 prestatges regulables 
i 1 prestatge fix en la part inferior (5 prestatges en total). Els prestatges són de xapa d'acer plegada i laminada 
en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. En l'extrem vist del prestatge, el gruix d'aquest és igual al de la xapa i 
després, pren més mida al plegar-se.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 
S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalèctica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. 
Ú i t ' d t l t í ti d l t t i l'ú d ti



PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm ref. P.2ref. P.2ref. P.2ref. P.2

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Prestatgeria modular metàl.lica a doble cara amb trasera formada per una estructura interior de muntants i travessers, folrada per una xapa 
plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i laterals. Els prestatges 
interiors són regulables en alçada, d'ample inferior al marc perimetral, pel que queden lleugerament retrasats respecte aquest marc.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix. 
Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de 
sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Peus amb anivelladors M8 amb base de niló.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
total llarg 370 cm
(amb 4 mòduls) ample 65 cm

alçada 180 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta primera) Fons general 9

9 3.290,05 29.610,43 29.610,43 29.610,43 29.610,43 

Aquesta prestatgeria està composada per 4 modulacions amb dos mòduls laterals de 80 cm d'ample i 2 mòduls centrals de 100 cm 
d'ample. Cada mòdul estará dotat de 5 prestatges regulables i 1 prestatge fix en la part inferior (6 prestatges en total). Els 
prestatges són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. En l'extrem vist 
del prestatge, el gruix d'aquest és igual al de la xapa i després, pren més mida al plegar-se.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 
S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalèctica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. 
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm ref. P.3ref. P.3ref. P.3ref. P.3

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Prestatgeria modular metàl.lica a doble cara amb trasera formada per una estructura interior de muntants i travessers, folrada per una xapa 
plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, inferior i laterals. Els prestatges 
interiors són regulables en alçada, d'ample inferior al marc perimetral, pel que queden lleugerament retrasats respecte aquest marc.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix. 
Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de 
sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Peus amb anivelladors M8 amb base de niló.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
total llarg 310 cm
(amb 3 mòduls) ample 65 cm

alçada 240 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta altell) Espai Pere Anguera 5

5 3.505,13 17.525,63 17.525,63 17.525,63 17.525,63 

Aquesta prestatgeria està composada per 3 modulacions de 100 cm d'ample/modulació. Cada mòdul estará dotat de 6 prestatges 
regulables i 1 prestatge fix en la part inferior (7 prestatges en total). Els prestatges són de xapa d'acer plegada i laminada 
en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. En l'extrem vist del prestatge, el gruix d'aquest és igual al de la xapa 
i després, pren més mida al plegar-se.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 
S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalèctica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. 
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm ref. P.4

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
total llarg 310 cm
(amb 3 mòduls) ample 90 cm

alçada 150 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Diaris i revistes 3

3 3.287,95 € 9.863,84 €

_ Detall bastiment_ Detall mòdul d'emmagatzematge

Prestatgeria modular metàl.lica per revistes a doble cara amb emmagatzematge i trasera formada per una estructura interior de muntants i 
travessers, folrada per una xapa plegada tancada que conforma un marc perimetral, gruix total de 5 cm, que es conserva en la part superior, 
inferior i laterals. Els box d'emmagatzematge són regulables en alçada i sobresurten 15 cm per banda respecte la caixa perimetral.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix dels 
boxes, tot acabat pintat.
L'estructura horitzontal de travessers amb encaixos encunyats és de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8-1.2 mm de gruix.
Aquesta estructura conforma el bastiment del marc perimetral de xapa d'acer, 50 mm de gruix, formant caixa contínua amb el suport de 
sostre i sòcol frontals, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Peus amb anivelladors M8 amb base de niló.

Aquesta prestatgeria està composada per 3 modulacions de 100 cm d'ample/modulació. Cada mòdul estará dotat de 3 prestatges 
inclinats regulables tipus box i 1 prestatge fix en la part inferior (4 prestatges en total). Els prestatges i boxes són de xapa d'acer 
plegada i laminada en fred, 1.2 mm de gruix, amb suports de xapa d'acer de 3 mm. Els prestatges inclinats disposen de sistema 
d'emmagatzematge i obertura silenciós amb imants.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 
S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalèctica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica ref. E.1

_ detall subjectallibres 

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(varis) 582

582 6,51 € 3.788,20 €

Subjectallibres mòbil per prestatgeries metàl.liques de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 2 mm de gruix, revestida amb pintura 
epoxi color blanc, tal com es presenta en les imatges. La seva mobilitat serà volada per tal d'evitar ratllades al moble i estarà dotat d'una 
composició de resina a la part inferior que actua de fre.

S'inclou el subministrament i el muntatge.



CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta ref. E.2

_ Secció

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
Prestatges àrea infantil i juvenil (aprox.) 84x30x68 cm
Prestatges f.general perimetral lateral (aprox.) 65x30x68 cm
Prestatges f.general perimetral posterior(aprox.) 75/ 65x30x68 cm
Ample prestatges f.general paret escala (aprox.) 75x30x68 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil (ample 84 cm) 147 8,37 €
(planta primera) Fons general (ample 65 cm) 588 7,44 €

Fons general (ample 75 cm) 83 8,37 €
818 66.298,80 €

Carril per subjectallibres i subjecta-llibres mòbil per prestatgeries de fusta.
Subjectallibres mòbil per prestatgeries metàl.liques de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 2 mm de gruix, revestida amb pintura 
epoxi color blanc (veure imatge superior). La seva mobilitat serà volada per tal d'evitar ratllades al moble i estarà dotat d'una composició de 
resina a la part inferior que actua de fre.
Carril per subjectallibres de xapa d'acer plegada i laminada en fred, d'1,2 mm de gruix, revestit amb pintura epoxi color blanc, col.locat a 
prestatge amb cargol de cap avellanat roscat en dos punts (veure detall_secció).

S'inclou la comprovació de mides de la prestatgeria en obra, el subministrament i el muntatge.

NOTA: Tots aquests complements pertanyen a la mateixa sèrie de complements de les prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró 
formal.



SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm ref. E.3

_ alçat

_ secció

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
longitud 100 cm
ample 2,5 cm
alçada 2,7 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(varis) 500

500 5,89 € 2.947,22 €

Rètol de matèria amb suport de plàstic transparent i sistema de clipat a prestatges.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.

NOTA: Aquest complement pertany a la mateixa sèrie de complements de les prestatgeries i, per tant, és adequat per la seva col.locació en 
les prestatgeries metàl.liques. A més, segueix el mateix patró formal que els suports de retolació de les prestatgeries de fusta (veure fitxa 
E.4) per tal d'unificar criteris de suports de retolació.



SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm ref. E.4ref. E.4ref. E.4ref. E.4

_ alçat

_ secció

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Rètol de matèria amb suport de plàstic transparent i sistema de clipat a prestatgeries de fusta, gruix màxim 3 cm.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.

NOTA: Aquest complement pertany a la mateixa sèrie de complements de les prestatgeries metàl.liques. Per tant, segueix el mateix patró 
formal que els suports de retolació de les prestatgeries metàl.liques (veure fitxa E.3) i és adequat per la seva col.locació en les prestatgeries 
de fustaper tal d'unificar criteris de suports de retolació.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
llarg (variable)
alçada 2,7 cm

SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(varis) 275

275 8,09 2.223,55 2.223,55 2.223,55 2.223,55 



METACRILAT PER A CD ref. E.5

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 14,5 cm
ample 15 cm
gruix 0,15 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(varis) 25

25 7,82 € 195,47 €

Peça de metacrilat per a retolació de submatèries als mòduls de cd i dvd, gruix 1,5 mm, adequat pel model de buc de cd i dvd detallat (ref. 
B.1 i B.2), amb text a la part superior per la identificació d'estils o matèries.
Inclou impressió del text facilitat per la D.F.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.



RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm ref. E.6

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg (variable)
ample 5 cm
gruix _

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(varis) 130

130 6,38 € 829,59 €

Retolació per prestatgeries metàl.liiques i de fusta amb vinil autoadhesiu tallat amb làser, ample 5 cm.

S'inclou el subministrament, la retolació i el muntatge.



ARMARI ref. A.1

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
total llarg 180 cm

ample (s.b.) 45 cm
alçada 280 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Despatx 1

1 1.144,55 € 1.144,55 €

Armari en buit d'obra format per tres portes de 60 cm d'amplada de cares llises, 6 prestatges interiors, cos d'armari amb forats de regulació 
de prestatges i sòcol, tot realitzat en tauler contraxapat 25 mm xapat amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F. 
Inclou trasera amb tauler contraxapat de 16 mm xapat amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F. 
Inclou 7 prestatges interiors amb tauler contraxapat de 25 mm, xapats amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F.,
col.locats sobre pivots d'encaix en laterals del cos de l'armari.
Trasera amb tauler contraxapat de 16 mm.
Sòcol inferior amb tauler contraxapat de 20 mm, xapat amb laminat plàstic tipus Formica, color a definir per la D.F.

Les unions de taulers seran a base de cargol amb cargolament concèntric i es fixarà a buit d'obra mitjançant fixacions mecàniques.
Inclou panys de serreta, 3 tiradors Ø10 mm ample 40 cm, frontisses ocultes i peus amb anivelladors ocults.

S'inclou la comprovació de mides del buit d'obra, el subministrament i el muntatge.



BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm ref. B.1

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 90 cm
ample (s.b.) 70 cm
alçada 90 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 2

2 585,12 € 1.170,24 €

Buc doble amb rodes per a material audiovisual (cd's i dvd's) metàl.lic amb trasera realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol 
de 5 cm, igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Rodes amb fre per paviments durs.

Cada mòdul doble estará dotat d'un calaix fix superior i sis calaixos telescòpics amb sistema de guies metàl.liques amb rodaments de fàcil 
extracció, regulables en alçada. Els calaixos són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix, amb suport de  xapa d'acer 3 
mm, amb o sense guies  telescòpiques totalment extraïbles, segons sigui el calaix fix o extraïble. 
Cada calaix portará l´interior distribuit en cinc departaments mintjançant cartel.les horitzontals mòbils, el que permetrà adaptar l´espai tant 
a ús de cd com de dvd. La base del calaix será de goma estriada antilliscant. 

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 
Les divisòries entre departaments són de metacrilat transparent, d'1.5 mm de gruix.
S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalèctica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



BUC CD/DVD, alçada 130 cm ref. B.2

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 90 cm
ample (s.b.) 70 cm
alçada 130 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta primera) Fons general 6

6 632,30 € 3.793,78 €

Buc doble per a material audiovisual (cd's i dvd's) metàl.lic amb trasera realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol de 5 cm, 
igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Peus amb anivelladors M8 de niló.

Cada mòdul doble estará dotat d'un calaix fix superior i sis calaixos telescòpics amb sistema de guies metàl.liques amb rodaments de fàcil 
extracció, regulables en alçada. Els calaixos són de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix, amb suport de  xapa d'acer 3 
mm, amb o sense guies telescòpiques totalment extraïbles, segons sigui el calaix fix o extraïble. 
Cada calaix portará l´interior distribuit en cinc departaments mintjançant cartel.les horitzontals mòbils, el que permetrà adaptar l´espai tant 
a ús de cd com de dvd. La base del calaix será de goma estriada antilliscant. 

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 
Les divisòries entre departaments són de metacrilat transparent, d'1.5 mm de gruix.
S'empraran els accessoris (subjectallibres i senyalèctica) compatibles pel model de prestatgeria.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm ref. B.3

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 100 cm
ample 30 cm
alçada 93 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Àrea infantil i juvenil 3

3 431,45 € 1.294,35 €

Buc de contes i còmics metàl.lic amb rodes per a zona infantil realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol inferior de 5 cm, 
igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Rodes amb fre per paviments durs amagades en sòcol inferior del moble.

Cada mòdul doble estará dotat per 3 divisions horitzontals en la part superior i 3 divisions verticals per banda en la part inferior, amb xapa 
plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm ref. B.4

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
llarg 100 cm
ample 30 cm
alçada 93 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta primera) Fons general 3

3 431,45 € 1.294,35 €

Buc de contes i còmics metàl.lic amb rodes per a zona infantil realitzat amb una caixa de xapa d'acer amb marc i sòcol inferior de 5 cm, 
igual que les prestatgeries, amb arestes i cantells polits, tot acabat pintat.
L'estructura vertical de muntants de suport és de tubs d'acer perforat (cremallera doble), d'1.5 mm de gruix, per permetre l'encaix de 
prestatges, acabat pintat.
Trasera de xapa d'acer plegada i laminada en fred, de 0.8 mm de gruix, acabat pintat.
Rodes amb fre per paviments durs amagades en sòcol inferior del moble.

Cada mòdul doble estará dotat per 3 divisions horitzontals en la part superior i 3 divisions verticals per banda en la part inferior, amb xapa 
plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix.

Inclou peces especials de remat i ajustament en xapa d´acer amb el mateix tractament superficial que les prestatgeries. 

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal.
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm ref. B.5ref. B.5ref. B.5ref. B.5

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Carro simple per l´emmagatzematge i transport de llibres vertical amb rodes i quatre prestatges inclinats realitzat amb una caixa de xapa 
plegada d´acer que conforma un marc perimetral, gruix  5 cm, igual que les prestatgeries, en part inferior i laterals, amb arestes i cantells 
polits, tot acabat pintat. Els prestatges interiors inclinats, d'ample inferior al marc perimetral, queden lleugerament retrasats respecte 
aquest marc.
Inclou tirador i rodes amb fre per paviments durs.

Cada carro està dotat de 3 prestatges inclinats de xapa d'acer plegada i laminada en fred, 0.8 mm de gruix, amb suport de xapa a la caixa 
del carro.

Tots els elements metàl.lics estan pintats amb pols d´epoxi polièster termoendurible de mínim 60 microns i màxim 100 microns, 
color blanc. Els talls es faran amb làser per tal d'augmentar la precisió d'encaix.

DIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONSDIMENSIONS
ample 80 cm
profunditat 32,5 cm
alçada 100 cm

 
SITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓSITUACIÓ UNITATSUNITATSUNITATSUNITATS PREU / UTPREU / UTPREU / UTPREU / UT TOTALTOTALTOTALTOTAL
(planta baixa) 4
(planta primera) 6

10 301,27 3.012,71 3.012,71 3.012,71 3.012,71 

p g p

S'inclou el subministrament i el muntatge.

NOTA: Totes les prestatgeries i bucs pertanyen a la mateixa sèrie de prestatgeries i, per tant, segueixen un mateix patró formal. 
Únicament s'adapten algunes característiques de les prestatgeries, segons l'ús a que es destinen.



COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa ref. P.5

DESCRIPCIÓ

DIMENSIONS
total llarg 562 cm

ample 595 cm
alçada 240 cm

SITUACIÓ UNITATS PREU / UT TOTAL
(planta baixa) Dipòsit 1

1 25.772,99 € 25.772,99 €

Col.locació d´unitat de compactes mòbils sobre plataforma fixa, accionat amb volant desmultiplicador sobre plataforma de suport, format 
per 3 prestatgeries mòbils dobles de fondària 800 mm (400+400 mm), 3 prestatgeries mòbils dobles de fondària 600 mm (300+300 mm), 1 
prestatgeria fixa de fondària 325mm i 1 prestatgeria de tancament mòbil de 525 mm de fondària. Longitud 5620 mm 
(1150+1150+1150+1150+900 mm), 2365 mm d'alçada. Inclou 8 baldes (7 espais útils) dotades de portaetiquetes frontal. Mides totals de 
la plataforma 5620x5950 mm, en color a definir per la D.F.

Unitat de compacte format per un perfil estructural laminat en fred d'una sola peça i de secció 50x14 mm, gruix de 1.2 mm, amb encunys
formant cremalleres en tota la seva longitud, per a recolzar i regular cada 15mm els prestatges, sense cargols.

Els compactes estaran instal.lats sobre una plataforma fixa de contraxapat fenòlic Wisa d'avet de 22 mm de gruix, xapat amb superfície
antideslliçant de xapa metàl.lica llagrimada, amb passadís de treball de 80 cm, com a mínim i carrils d'acer massís de 25x25 mm, amb 
doble ranura i potes d'ancoratge per evitar desplaçaments. 

S'inclou el subministrament i el muntatge.



2. Pressupost 
 



Pressupost complert 



1a FASE1a FASE1a FASE1a FASE 2a FASE2a FASE2a FASE2a FASE 3a FASE3a FASE3a FASE3a FASE
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 68.901,67 68.901,67 68.901,67 68.901,67 32.891,24 32.891,24 32.891,24 32.891,24 27.854,96 27.854,96 27.854,96 27.854,96 8.155,47 8.155,47 8.155,47 8.155,47 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut TotalTotalTotalTotal UtsUtsUtsUts TotalTotalTotalTotal UtsUtsUtsUts TotalTotalTotalTotal UtsUtsUtsUts TotalTotalTotalTotal

T.1aT.1aT.1aT.1a TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària 10 1.745,75 17.457,47 0 0,00 10 17.457,47 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.1bT.1bT.1bT.1b TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular 2 989,28 1.978,56 2 1.978,56 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.1cT.1cT.1cT.1c TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm 7 975,60 6.829,18 7 6.829,18 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.3aT.3aT.3aT.3a TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i alaTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i alaTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i alaTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala 1 1.110,41 1.110,41 0 0,00 0 0,00 1 1.110,41 
Característiques segons descripció tècnica

T.3bT.3bT.3bT.3b TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular 2 826,07 1.652,14 2 1.652,14 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.4T.4T.4T.4 TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes 4 1.114,20 4.456,81 4 4.456,81 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.5T.5T.5T.5 TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular 3 1.002,96 3.008,88 0 0,00 0 0,00 3 3.008,88 
Característiques segons descripció tècnica

T.6aT.6aT.6aT.6a TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular 1 1.108,85 1.108,85 1 1.108,85 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.6bT.6bT.6bT.6b TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm 2 1.095,52 2.191,03 2 2.191,03 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.7T.7T.7T.7 TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes 3 1.166,83 3.500,49 0 0,00 3 3.500,49 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.8T.8T.8T.8 TAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cm 3 913,68 2.741,03 2 1.827,36 0 0,00 1 913,68 
Característiques segons descripció tècnica

T.9T.9T.9T.9 TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm 1 1.434,81 1.434,81 1 1.434,81 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.10T.10T.10T.10 TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cmTAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cmTAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cmTAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm 2 892,90 1.785,80 0 0,00 2 1.785,80 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.11T.11T.11T.11 TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisorisTAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisorisTAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisorisTAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris 1 2.365,05 2.365,05 0 0,00 1 2.365,05 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

T.12T.12T.12T.12 TAULA Ø120 cmTAULA Ø120 cmTAULA Ø120 cmTAULA Ø120 cm 1 583,70 583,70 0 0,00 0 0,00 1 583,70 
Característiques segons descripció tècnica

T.13T.13T.13T.13 TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular 1 961,18 961,18 0 0,00 0 0,00 1 961,18 
Característiques segons descripció tècnica

C.1C.1C.1C.1 PAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuaris 3 134,26 402,79 3 402,79 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.2C.2C.2C.2 PAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personal 9 12,13 109,16 4 48,51 5 60,64 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.3C.3C.3C.3 CENDRER DE PEU per exteriorCENDRER DE PEU per exteriorCENDRER DE PEU per exteriorCENDRER DE PEU per exterior 1 209,23 209,23 1 209,23 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.4C.4C.4C.4 PENJA-ROBES DE PEUPENJA-ROBES DE PEUPENJA-ROBES DE PEUPENJA-ROBES DE PEU 1 147,98 147,98 0 0,00 0 0,00 1 147,98 
Característiques segons descripció tècnica

C.6C.6C.6C.6 PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC 1 156,96 156,96 1 156,96 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.7C.7C.7C.7 TAMBORET RODANTTAMBORET RODANTTAMBORET RODANTTAMBORET RODANT 6 30,04 180,23 3 90,11 3 90,11 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.8C.8C.8C.8 RELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARET 2 40,43 80,86 1 40,43 1 40,43 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.10C.10C.10C.10 CAIXA PER A CLAUSCAIXA PER A CLAUSCAIXA PER A CLAUSCAIXA PER A CLAUS 1 17,49 17,49 1 17,49 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.11C.11C.11C.11 GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENATGUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENATGUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENATGUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT 2 352,32 704,63 2 704,63 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.12C.12C.12C.12 BÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORN 1 2.792,55 2.792,55 1 2.792,55 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.13C.13C.13C.13 PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes 22 33,97 747,31 22 747,31 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.15C.15C.15C.15 GUIXETA GUIXETA GUIXETA GUIXETA 1 195,71 195,71 1 195,71 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.17C.17C.17C.17 PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORTPISSARRA ROTULABLE AMB SUPORTPISSARRA ROTULABLE AMB SUPORTPISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT 1 196,64 196,64 0 0,00 0 0,00 1 196,64 
Característiques segons descripció tècnica

C.18C.18C.18C.18 POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL 6 139,76 838,56 3 419,28 0 0,00 3 419,28 
Característiques segons descripció tècnica
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C.19C.19C.19C.19 CATIFA infantilCATIFA infantilCATIFA infantilCATIFA infantil 150 5,50 824,74 150 824,74 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.21C.21C.21C.21 CARRO PLATAFORMA pel transport de llibresCARRO PLATAFORMA pel transport de llibresCARRO PLATAFORMA pel transport de llibresCARRO PLATAFORMA pel transport de llibres 1 214,27 214,27 1 214,27 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.22C.22C.22C.22 PRESTATGERIA per equips audiovisualsPRESTATGERIA per equips audiovisualsPRESTATGERIA per equips audiovisualsPRESTATGERIA per equips audiovisuals 1 199,72 199,72 1 199,72 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.23C.23C.23C.23 PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICAPANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICAPANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICAPANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA 1 377,33 377,33 1 377,33 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.24C.24C.24C.24 MICROONESMICROONESMICROONESMICROONES 1 100,54 100,54 0 0,00 0 0,00 1 100,54 
Característiques segons descripció tècnica

C.25C.25C.25C.25 CAFETERACAFETERACAFETERACAFETERA 1 80,05 80,05 0 0,00 0 0,00 1 80,05 
Característiques segons descripció tècnica

C.26C.26C.26C.26 NEVERANEVERANEVERANEVERA 1 316,53 316,53 0 0,00 0 0,00 1 316,53 
Característiques segons descripció tècnica

C.27C.27C.27C.27 PRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematge 11 98,45 1.082,96 11 1.082,96 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.30C.30C.30C.30 EXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRES 100 22,58 2.257,83 50 1.128,92 50 1.128,92 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.31C.31C.31C.31 BUCBUCBUCBUC 8 227,17 1.817,39 4 908,70 4 908,70 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.32C.32C.32C.32 FARISTOLFARISTOLFARISTOLFARISTOL 1 316,60 316,60 0 0,00 0 0,00 1 316,60 
Característiques segons descripció tècnica

C.33C.33C.33C.33 EXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARIS 10 33,35 333,53 10 333,53 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

C.34C.34C.34C.34 EXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATS 2 517,35 1.034,70 1 517,35 1 517,35 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTS 66.366,74 66.366,74 66.366,74 66.366,74 31.578,26 31.578,26 31.578,26 31.578,26 34.788,48 34.788,48 34.788,48 34.788,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut TotalTotalTotalTotal UtsUtsUtsUts UtsUtsUtsUts UtsUtsUtsUts

S.1S.1S.1S.1 CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços 155 116,43 18.047,15 147 17.115,69 8 931,47 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.3S.3S.3S.3 CADIRA amb recolzabraços i base tipus patíCADIRA amb recolzabraços i base tipus patíCADIRA amb recolzabraços i base tipus patíCADIRA amb recolzabraços i base tipus patí 52 173,03 8.997,70 0 0,00 52 8.997,70 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.4S.4S.4S.4 CADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodes 12 511,01 6.132,15 4 2.044,05 8 4.088,10 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.5S.5S.5S.5 TAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patí 8 175,46 1.403,67 0 0,00 8 1.403,67 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.6S.6S.6S.6 BUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patí 41 641,19 26.288,85 18 11.541,45 23 14.747,40 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.7S.7S.7S.7 COIXÍCOIXÍCOIXÍCOIXÍ 10 64,69 646,85 10 646,85 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.8S.8S.8S.8 CAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINS 1 147,75 147,75 1 147,75 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.9S.9S.9S.9 CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES 4 82,47 329,89 1 82,47 3 247,42 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

S.10S.10S.10S.10 PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patíPALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patíPALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patíPALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí 52 84,09 4.372,72 0 0,00 52 4.372,72 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGE 118.721,96 118.721,96 118.721,96 118.721,96 34.696,29 34.696,29 34.696,29 34.696,29 57.108,14 57.108,14 57.108,14 57.108,14 26.917,53 26.917,53 26.917,53 26.917,53 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut TotalTotalTotalTotal UtsUtsUtsUts UtsUtsUtsUts UtsUtsUtsUts

P.1P.1P.1P.1 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm 4 1.989,07 7.956,27 0 0,00 4 7.956,27 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

P.2P.2P.2P.2 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm 9 3.290,05 29.610,43 0 0,00 9 29.610,43 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

P.3P.3P.3P.3 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm 5 3.505,13 17.525,63 5 17.525,63 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

P.4P.4P.4P.4 PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm 3 3.287,95 9.863,84 2 6.575,89 1 3.287,95 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

E.1E.1E.1E.1 SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica 582 6,51 3.788,20 200 1.301,79 382 2.486,42 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

E.2E.2E.2E.2 CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta 818 7,70 6.298,80 250 1.925,06 568 4.373,74 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

E.3E.3E.3E.3 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm 500 5,89 2.947,22 100 589,44 400 2.357,77 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

E.4E.4E.4E.4 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm 275 8,09 2.223,55 100 808,56 175 1.414,99 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica



E.5E.5E.5E.5 METACRILAT PER A CDMETACRILAT PER A CDMETACRILAT PER A CDMETACRILAT PER A CD 25 7,82 195,47 25 195,47 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

E.6E.6E.6E.6 RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm 130 6,38 829,59 65 414,79 65 414,79 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

A.1A.1A.1A.1 ARMARI ARMARI ARMARI ARMARI 1 1.144,55 1.144,55 0 0,00 0 0,00 1 1.144,55 
Característiques segons descripció tècnica

B.1B.1B.1B.1 BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cmBUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cmBUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cmBUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm 2 585,12 1.170,24 0 0,00 2 1.170,24 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

B.2B.2B.2B.2 BUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cm 6 632,30 3.793,78 2 1.264,59 4 2.529,19 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

B.3B.3B.3B.3 BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm 3 431,45 1.294,35 3 1.294,35 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

B.4B.4B.4B.4 BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm 3 431,45 1.294,35 3 1.294,35 0 0,00 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

B.5B.5B.5B.5 CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm 10 301,27 3.012,71 5 1.506,36 5 1.506,36 0 0,00 
Característiques segons descripció tècnica

P.5P.5P.5P.5 COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixaCOMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixaCOMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixaCOMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa 1 25.772,99 25.772,99 0 0,00 0 0,00 1 25.772,99 
Característiques segons descripció tècnica

  
RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 68.901,67 32.891,24 27.854,96 8.155,47 
LOT 2. SEIENTS 66.366,74 31.578,26 34.788,48 0,00 
LOT 3. EMMAGATZEMATGE 118.721,96 34.696,29 57.108,14 26.917,53 

SUBTOTAL 253.990,37 SUBTOTAL 99.165,79 SUBTOTAL 119.751,57 SUBTOTAL 35.073,00 
21% IVA 53.337,98 20.824,82 25.147,83 7.365,33 

307.328,34 307.328,34 307.328,34 307.328,34 119.990,60 119.990,60 119.990,60 119.990,60 144.899,40 144.899,40 144.899,40 144.899,40 42.438,33 42.438,33 42.438,33 42.438,33 



Pressupost Fase 1 



1a FASE1a FASE1a FASE1a FASE
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 32.891,24 32.891,24 32.891,24 32.891,24 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut TotalTotalTotalTotal

T.1bT.1bT.1bT.1b TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb forat circular 2 989,28 1.978,56 
Característiques segons descripció tècnica

T.1cT.1cT.1cT.1c TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm 7 975,60 6.829,18 
Característiques segons descripció tècnica

T.3bT.3bT.3bT.3b TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular 2 826,07 1.652,14 
Característiques segons descripció tècnica

T.4T.4T.4T.4 TAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x100x74 cm plegable amb rodes 4 1.114,20 4.456,81 
Característiques segons descripció tècnica

T.6aT.6aT.6aT.6a TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm amb forat circular 1 1.108,85 1.108,85 
Característiques segons descripció tècnica

T.6bT.6bT.6bT.6b TAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 210x120x74 cm 2 1.095,52 2.191,03 
Característiques segons descripció tècnica

T.8T.8T.8T.8 TAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cm 2 913,68 1.827,36 
Característiques segons descripció tècnica

T.9T.9T.9T.9 TAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cmTAULA ELECTRIFICADA 280x120x74 cm 1 1.434,81 1.434,81 
Característiques segons descripció tècnica

C.1C.1C.1C.1 PAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuarisPAPERERA per l'ús dels usuaris 3 134,26 402,79 
Característiques segons descripció tècnica

C.2C.2C.2C.2 PAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personal 4 12,13 48,51 
Característiques segons descripció tècnica

C.3C.3C.3C.3 CENDRER DE PEU per exteriorCENDRER DE PEU per exteriorCENDRER DE PEU per exteriorCENDRER DE PEU per exterior 1 209,23 209,23 
Característiques segons descripció tècnica

C.6C.6C.6C.6 PAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTICPAPERERA DE RECICLATGE DE PAPER I PLÀSTIC 1 156,96 156,96 
Característiques segons descripció tècnica

C.7C.7C.7C.7 TAMBORET RODANTTAMBORET RODANTTAMBORET RODANTTAMBORET RODANT 3 30,04 90,11 
Característiques segons descripció tècnica

C.8C.8C.8C.8 RELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARET 1 40,43 40,43 
Característiques segons descripció tècnica

C.10C.10C.10C.10 CAIXA PER A CLAUSCAIXA PER A CLAUSCAIXA PER A CLAUSCAIXA PER A CLAUS 1 17,49 17,49 
Característiques segons descripció tècnica

C.11C.11C.11C.11 GUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENATGUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENATGUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENATGUARDA-COTXETS AMB POST I MONEDER AMB CADENAT 2 352,32 704,63 
Característiques segons descripció tècnica

C.12C.12C.12C.12 BÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORNBÚSTIA DE RETORN 1 3.035,12 2.792,55 
Característiques segons descripció tècnica

C.13C.13C.13C.13 PORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetesPORTA DE METACRILAT I MONEDER per guixetes 22 33,97 747,31 
Característiques segons descripció tècnica

C.15C.15C.15C.15 GUIXETA GUIXETA GUIXETA GUIXETA 1 195,71 195,71 
Característiques segons descripció tècnica

C.18C.18C.18C.18 POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL 3 139,76 419,28 
Característiques segons descripció tècnica

C.19C.19C.19C.19 CATIFA infantilCATIFA infantilCATIFA infantilCATIFA infantil 150 5,50 824,74 
Característiques segons descripció tècnica
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C.21C.21C.21C.21 CARRO PLATAFORMA pel transport de llibresCARRO PLATAFORMA pel transport de llibresCARRO PLATAFORMA pel transport de llibresCARRO PLATAFORMA pel transport de llibres 1 214,27 214,27 
Característiques segons descripció tècnica

C.22C.22C.22C.22 PRESTATGERIA per equips audiovisualsPRESTATGERIA per equips audiovisualsPRESTATGERIA per equips audiovisualsPRESTATGERIA per equips audiovisuals 1 199,72 199,72 
Característiques segons descripció tècnica

C.23C.23C.23C.23 PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICAPANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICAPANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICAPANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA 1 377,33 377,33 
Característiques segons descripció tècnica

C.27C.27C.27C.27 PRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematgePRESTATGERIA per emmagatzematge 11 98,45 1.082,96 
Característiques segons descripció tècnica

C.30C.30C.30C.30 EXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRES 50 22,58 1.128,92 
Característiques segons descripció tècnica

C.31C.31C.31C.31 BUCBUCBUCBUC 4 227,17 908,70 
Característiques segons descripció tècnica

C.33C.33C.33C.33 EXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARISEXPOSITOR DE DIARIS 10 33,35 333,53 
Característiques segons descripció tècnica

C.34C.34C.34C.34 EXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATS 1 517,35 517,35 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTS 31.578,26 31.578,26 31.578,26 31.578,26 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut

S.1S.1S.1S.1 CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços CADIRA sense recolzabraços 147 116,43 17.115,69 
Característiques segons descripció tècnica

S.4S.4S.4S.4 CADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodes 4 511,01 2.044,05 
Característiques segons descripció tècnica

S.6S.6S.6S.6 BUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patí 18 641,19 11.541,45 
Característiques segons descripció tècnica

S.7S.7S.7S.7 COIXÍCOIXÍCOIXÍCOIXÍ 10 64,69 646,85 
Característiques segons descripció tècnica

S.8S.8S.8S.8 CAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINSCAIXA PER COIXINS 1 147,75 147,75 
Característiques segons descripció tècnica

S.9S.9S.9S.9 CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES 1 82,47 82,47 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGE 34.696,29 34.696,29 34.696,29 34.696,29 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut

P.3P.3P.3P.3 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 240 cm 5 3.505,13 17.525,63 
Característiques segons descripció tècnica

P.4P.4P.4P.4 PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm 2 3.287,95 6.575,89 
Característiques segons descripció tècnica

E.1E.1E.1E.1 SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica 200 6,51 1.301,79 
Característiques segons descripció tècnica

E.2E.2E.2E.2 CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta 250 7,70 1.925,06 
Característiques segons descripció tècnica

E.3E.3E.3E.3 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm 100 5,89 589,44 
Característiques segons descripció tècnica

E.4E.4E.4E.4 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm 100 8,09 808,56 
Característiques segons descripció tècnica

E.5E.5E.5E.5 METACRILAT PER A CDMETACRILAT PER A CDMETACRILAT PER A CDMETACRILAT PER A CD 25 7,82 195,47 
Característiques segons descripció tècnica



E.6E.6E.6E.6 RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm 65 6,38 414,79 
Característiques segons descripció tècnica

B.2B.2B.2B.2 BUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cm 2 632,30 1.264,59 
Característiques segons descripció tècnica

B.3B.3B.3B.3 BUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per nens, alçada 93 cm 3 431,45 1.294,35 
Característiques segons descripció tècnica

B.4B.4B.4B.4 BUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cmBUC CONTES I CÒMICS per adults, alçada 93 cm 3 431,45 1.294,35 
Característiques segons descripció tècnica

B.5B.5B.5B.5 CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm 5 301,27 1.506,36 
Característiques segons descripció tècnica

RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 32.891,24 
LOT 2. SEIENTS 31.578,26 
LOT 3. EMMAGATZEMATGE 34.696,29 

SUBTOTAL 99.165,79 
21% IVA 20.824,82 

119.990,60 119.990,60 119.990,60 119.990,60 



Pressupost Fase 2 



2a FASE2a FASE2a FASE2a FASE
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 27.854,96 27.854,96 27.854,96 27.854,96 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut TotalTotalTotalTotal

T.1aT.1aT.1aT.1a TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària TAULA ELECTRIFICADA 160x120x74 cm amb lluminària 10 1.745,75 17.457,47 
Característiques segons descripció tècnica

T.7T.7T.7T.7 TAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodesTAULA ELECTRIFICADA 140x80x74 cm amb rodes 3 1.166,83 3.500,49 
Característiques segons descripció tècnica

T.10T.10T.10T.10 TAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cmTAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cmTAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cmTAULA ELECTRIFICADA 120x120x100 cm 2 892,90 1.785,80 
Característiques segons descripció tècnica

T.11T.11T.11T.11 TAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisorisTAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisorisTAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisorisTAULA 700x80x74 cm amb forats circulars i panells divisoris 1 2.365,05 2.365,05 
Característiques segons descripció tècnica

C.2C.2C.2C.2 PAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personalPAPERERA per l'ús del personal 5 12,13 60,64 
Característiques segons descripció tècnica

C.7C.7C.7C.7 TAMBORET RODANTTAMBORET RODANTTAMBORET RODANTTAMBORET RODANT 3 30,04 90,11 
Característiques segons descripció tècnica

C.8C.8C.8C.8 RELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARETRELLOTGE DE PARET 1 40,43 40,43 
Característiques segons descripció tècnica

C.30C.30C.30C.30 EXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRESEXPOSITOR DE LLIBRES 50 22,58 1.128,92 
Característiques segons descripció tècnica

C.31C.31C.31C.31 BUCBUCBUCBUC 4 227,17 908,70 
Característiques segons descripció tècnica

C.34C.34C.34C.34 EXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATSEXPOSITOR DE NOVETATS 1 517,35 517,35 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTSLOT 2. SEIENTS 34.788,48 34.788,48 34.788,48 34.788,48 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut

S.3S.3S.3S.3 CADIRA amb recolzabraços i base tipus patíCADIRA amb recolzabraços i base tipus patíCADIRA amb recolzabraços i base tipus patíCADIRA amb recolzabraços i base tipus patí 52 173,03 8.997,70 
Característiques segons descripció tècnica

S.4S.4S.4S.4 CADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodesCADIRA amb recolzabraços i rodes 8 511,01 4.088,10 
Característiques segons descripció tècnica

S.5S.5S.5S.5 TAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patíTAMBORET amb base tipus patí 8 175,46 1.403,67 
Característiques segons descripció tècnica

S.6S.6S.6S.6 BUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patíBUTACA amb base tipus patí 23 641,19 14.747,40 
Característiques segons descripció tècnica

S.9S.9S.9S.9 CARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRESCARRO PEL TRANSPORT DE CADIRES 3 82,47 247,42 
Característiques segons descripció tècnica

S.10S.10S.10S.10 PALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patíPALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patíPALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patíPALA ABATIBLE per cadira amb recolzabraços i base tipus patí 52 84,09 4.372,72 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGE 57.108,14 57.108,14 57.108,14 57.108,14 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut

P.1P.1P.1P.1 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 150 cm 4 1.989,07 7.956,27 
Característiques segons descripció tècnica

P.2P.2P.2P.2 PRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cmPRESTATGERIA PER LLIBRES, alçada 180 cm 9 3.290,05 29.610,43 
Característiques segons descripció tècnica

P.4P.4P.4P.4 PRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cmPRESTATGERIA PER REVISTES amb emmagatzematge, alçada 150 cm 1 3.287,95 3.287,95 
Característiques segons descripció tècnica
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E.1E.1E.1E.1 SUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.licaSUBJECTALLIBRES per prestatgeria metàl.lica 382 6,51 2.486,42 
Característiques segons descripció tècnica

E.2E.2E.2E.2 CARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fustaCARRIL i SUBJECTALLIBRES per prestatgeria de fusta 568 7,70 4.373,74 
Característiques segons descripció tècnica

E.3E.3E.3E.3 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria metàl.lica, ample 2.7 cm 400 5,89 2.357,77 
Característiques segons descripció tècnica

E.4E.4E.4E.4 SUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cmSUPORT DE RETOLACIÓ en prestatgeria de fusta, ample 2.7 cm 175 8,09 1.414,99 
Característiques segons descripció tècnica

E.6E.6E.6E.6 RETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cmRETOLACIÓ per prestatgeries, ample 5 cm 65 6,38 414,79 
Característiques segons descripció tècnica

B.1B.1B.1B.1 BUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cmBUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cmBUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cmBUC CD/DVD amb rodes, alçada 90 cm 2 585,12 1.170,24 
Característiques segons descripció tècnica

B.2B.2B.2B.2 BUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cmBUC CD/DVD, alçada 130 cm 4 632,30 2.529,19 
Característiques segons descripció tècnica

B.5B.5B.5B.5 CARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cmCARRO PER A LLIBRES VERTICAL, ample 80 cm 5 301,27 1.506,36 
Característiques segons descripció tècnica

RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 27.854,96 
LOT 2. SEIENTS 34.788,48 
LOT 3. EMMAGATZEMATGE 57.108,14 

SUBTOTAL 119.751,57 
21% IVA 25.147,83 

144.899,40 144.899,40 144.899,40 144.899,40 



Pressupost Fase 3 
 
 
 
 
 

 
 



3a FASE3a FASE3a FASE3a FASE
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTSLOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 8.155,47 8.155,47 8.155,47 8.155,47 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut TotalTotalTotalTotal

T.3aT.3aT.3aT.3a TAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i alaTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i alaTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i alaTAULA ELECTRIFICADA 180x80x74 cm amb forat circular i ala 1 1.110,41 1.110,41 
Característiques segons descripció tècnica

T.5T.5T.5T.5 TAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 180x120x74 cm amb forat circular 3 1.002,96 3.008,88 
Característiques segons descripció tècnica

T.8T.8T.8T.8 TAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cmTAULA 220x90x74 cm 1 913,68 913,68 
Característiques segons descripció tècnica

T.12T.12T.12T.12 TAULA Ø120 cmTAULA Ø120 cmTAULA Ø120 cmTAULA Ø120 cm 1 583,70 583,70 
Característiques segons descripció tècnica

T.13T.13T.13T.13 TAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circularTAULA ELECTRIFICADA 258x80x74 cm amb forat circular 1 961,18 961,18 
Característiques segons descripció tècnica

C.4C.4C.4C.4 PENJA-ROBES DE PEUPENJA-ROBES DE PEUPENJA-ROBES DE PEUPENJA-ROBES DE PEU 1 147,98 147,98 
Característiques segons descripció tècnica

C.17C.17C.17C.17 PISSARRA ROTULABLE AMB SUPORTPISSARRA ROTULABLE AMB SUPORTPISSARRA ROTULABLE AMB SUPORTPISSARRA ROTULABLE AMB SUPORT 1 196,64 196,64 
Característiques segons descripció tècnica

C.18C.18C.18C.18 POSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTILPOSTS DE CINTA EXTENSIBLE RETRÀCTIL 3 139,76 419,28 
Característiques segons descripció tècnica

C.24C.24C.24C.24 MICROONESMICROONESMICROONESMICROONES 1 100,54 100,54 
Característiques segons descripció tècnica

C.25C.25C.25C.25 CAFETERACAFETERACAFETERACAFETERA 1 80,05 80,05 
Característiques segons descripció tècnica

C.26C.26C.26C.26 NEVERANEVERANEVERANEVERA 1 316,53 316,53 
Característiques segons descripció tècnica

C.32C.32C.32C.32 FARISTOLFARISTOLFARISTOLFARISTOL 1 316,60 316,60 
Característiques segons descripció tècnica

LOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGELOT 3. EMMAGATZEMATGE 26.917,53 26.917,53 26.917,53 26.917,53 
Ref.Ref.Ref.Ref. DescripcióDescripcióDescripcióDescripció UtsUtsUtsUts Preu/utPreu/utPreu/utPreu/ut

A.1A.1A.1A.1 ARMARI ARMARI ARMARI ARMARI 1 1.144,55 1.144,55 
Característiques segons descripció tècnica

P.5P.5P.5P.5 COMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixaCOMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixaCOMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixaCOMPACTES MÒBILS sobre plataforma fixa 1 25.772,99 25.772,99 
Característiques segons descripció tècnica

 
RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA
LOT 1. TAULES I COMPLEMENTS 8.155,47 
LOT 3. EMMAGATZEMATGE 26.917,53 

SUBTOTAL 35.073,00 
21% IVA 7.365,33 

42.438,33 42.438,33 42.438,33 42.438,33 

RESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERARESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERARESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERARESUM PRESSUPOST: PROJECTE DE MOBILIARI BIBLIOTECA PERE ANGUERA
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