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1. Antecedents.  
 
 
La present Memòria Valorada es redacta per encàrrec de l'Excm. Ajuntament de Llorenç del 
Penedès, per valorar la dotació de mobiliari per al nou edifici per a Ajuntament. 
 
 
 
2.- Solució prevista: 
 
 
L’actuació preveu dotar de tot el mobiliari d’oficina per al nou edifici d’ Ajuntament que s’està 
construint en la Rambla Marinada. 
 
Es tracta de fer un espai pràctic i còmode per a rebre als ciutadans que necessitin fer gestions 
a l’Ajuntament i per als treballadors del mateix. 
 
Es preveu en la planta baixa una sala polivalent que doni el servei de biblioteca alhora que es 
pugui utilitzar de sala de lectura, xerrades, cursets....etc.  
 
 
 
3 .- Característiques: 
 
 
S’ha elaborat una llista de necessitats, dels espais i llocs de treball a moblar de manera que es 
pugui dotar l’espai del mobles necessaris de la manera més funcional i versàtil. 
 
També s’ha vigilat que el mobiliari sigui còmode i ergonòmic i al mateix temps de manteniment 
fàcil i alta durabilitat. Un mobiliari que permeti configurar infinites possibilitats per treballar de 
manera individual o en equip, optimitzant l’espai.  
 
Per tot això s’ha escollit un mobiliari de conglomerat de partícules amb recobriment melamínic 
bilaminat amb totes les arestes arrodonides. Armaris i llibreries amb regulació d’alçada dels 
prestatges, portes batents amb frontisses d'obertura 110º, elements mòbils d'acer temperat 
d'alta resistència i sistema de tancament. Portes i calaixos amb sistema soft-closing i guies 
metàl·liques acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per 
esmorteir els sorolls. 
 
Les butaques entapissades amb respatller mig o alt, braços i base giratòria amb rodes i fixes. 
  
Tots els entapissats 100% polipropilè, resistents a l’abrasió i al “pilling”, alta resistència a la llum 
i al refregament. Ignífug i antial·lèrgic. Altament resistent a les taques i de fàcil neteja donades 
les seves característiques no absorbent i antiestàtica. 
 
 
 
 



4.- Adjudicació, Execució de les obres i Termini de garantia: 
 
 
El sistema de contractació que en principi es preveu es el de concurs, no obstant l'Il·ltre. 
Ajuntament determinarà el sistema més convenient pels seus interessos, de conformitat amb el 
que determina el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Per l’execució de les obres es necessari que el contractista adjudicatari hagi obtingut 
prèviament la corresponent classificació en els grups adients a les característiques del projecte, 
segons estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de contractes del sector públic, així com també el Decret 179/1995 de 13 de 
juny, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
El termini de garantia serà de 12 mesos comptats a partir de la data de recepció de les obres, 
essent obligació del Contractista la conservació durant aquest període. 
 
 
5.- Termini d'execució de les obres: 
 
Es preveu un termini de dos mesos a comptar des de l’encàrrec dels mobles fins a la 
col·locació total dels mateixos a l’obra. 
 
 
 
6.- Pressupost: 
 
 
El Pressupost de la dotació de mobiliari es de SETANTA-UN MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (71.501,94 €.), que incrementats el 21% d'IVA 
corresponent, ens dona un Pressupost de Contracta de VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS 
DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (86.517,35 €.). 
 
 
 
 
Llorenç del Penedès, 22 de març de 2016. 
 
 
 
 
L’arquitecte; 
 
Ricardo-Saúl Sánchez Obaya 
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MEMÒRIA VALORADA DE DOTACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 00  VESTÍBUL-ESCALA. ZONA PASSADÍS 1

1 VE01020001 U Vitrina expositora 400x40x270 cm. de 8 portes de vidre trasparent temperat amb pany i perfileria d'alumini plata mate 8perfil
de 4,5 cm). Interior 6 prestatges de vidre trasparent de 8 mm. de gruix i amb focus led a la pared superior. Fet a mida.

1 1,000 1,000
1,000 4.677,00 4.677,00

TOTAL    01 .01 .00             VESTÍBUL-ESCALA. ZONA PASSADÍS 1                 4.677,00
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 01  SALA POLIVALENT

1 SP01030001 u Taula de juntes de 150x110x75cm. i 25mm. de gruix. Sobre de melamina bilaminada i quatre potes d'acer acabat en epoxi
gris. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat
per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 1 4,000 4,000
4,000 196,02 784,08

2 SP01030002 u Llibreria de 90x34,5x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior de
tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de 19
mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32
mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 1 6,000 6,000
2 6,000 6,000
3 Zona 2 24,000 24,000

36,000 147,02 5.292,72
3 SP01030003 u Llibreria de 45x34,5x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior de

tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de 19
mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32
mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 2 8,000 8,000
8,000 147,02 1.176,16

4 SP01030004 u Cadira fixa amb braços. Seient i respatller anatòmics. Seient amb panell entapissat i respatller perforat, de PVC negre.
Panell seient encoixinat en poliuretà d'alta densitat, 20 kg / m3. Estructura 4 potes amb braços en tub d'acer oval de
30x15x1,5 mm. Acabat d'estructura en epoxi gris. Apilable màxim 6 unitats. Entapissat G1. color groc. Model SRP55 G1 de
INTACOR o similar

Euro



MEMÒRIA VALORADA DE DOTACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 Zona 1 16,000 16,000
2 Zona 2 4,000 4,000
3 Zona 3 8,000 8,000

28,000 40,10 1.122,80
5 SP01030005 u Cadira giratòria de respatller baix amb braços. Braços d'acer cromat amb embellidor de poliuretà. Respatller de PVC

perforat color negre. Panell seient encoixinat en poliuretà d'alta densitat, 30 kg / m3. Estructura de suport en tub rodó d'acer
cromat 20x1,5 mm. Regulació d'altura mitjançant columna neimática. Base giratòria de poliamida negra de cinc ràdios
reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova de 50 mm. de diàmetre.. Entapissat G1.color groc. Model IH25
G1 d' INTACOR o similar.

1 Zona 2 1,000 1,000
1,000 117,32 117,32

6 SP01030006 u Mòdul d'espera d'1 plaça. Recolzabraços entapissats. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 Kg/m3 i respatller
25 Kg/m3. Estructura en tub d'acer rectangular de 40x25x1,5 mm. Acabat d'estructura en gris/alumini. Entapissat G1. color
groc. Model MB7000 G1 d' INTACOR o similar.

1 Zona 3 12,000 12,000
12,000 126,24 1.514,88

7 SP01030007 u Taula baixa rectangular. Tapa de fusta laminada de 10 mm, color faig o noguera. Estructura en platina d'acer de 50x6 mm.
Acabat estructura en epoxi gris/alumini. Model MPLR d' INTACOR o similar.

2 Zona 3 2,000 2,000
2,000 105,45 210,90

8 SP01030008 u Taula de 120x60x75 cm. de obre de 25 mm de gruix de melamina bilaminada. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb
cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 2 2,000 2,000
2 2,000 2,000

4,000 83,16 332,64
9 SP01030009 u Pantalla frontal taula 120x35 cm. de 19 mm. de gruix de melamina bilaminada. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat

amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar. .

1 Zona 2 2,000 2,000
2 2,000 2,000

4,000 44,55 178,20
10 SP01030010 u Pantalla lateral taula 60x35 cm. de 19 mm. de gruix de melamina bilaminada. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat

amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar. .

Euro



MEMÒRIA VALORADA DE DOTACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 Zona 2 1,000 1,000
2 1,000 1,000

2,000 25,99 51,98
11 SP01030013 u Taula-mostrador amb altell de 160x80x75 cm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm

de gruix en faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes
les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en
acabat negre en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 2 2,000 2,000
2,000 240,57 481,14

12 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 2 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

13 SP01030018 u Taula de lectura de 140x80x75 cm. de 25 mm. de gruix. Sobre de melamina bilaminada i quatre potes d'acer acabat en
epoxi gris. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.
Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 150,04 300,08

14 SP01030017 u Joc de 4 potes per llibreries de 10 cm d'alçada, de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Zona 2 43,000 43,000
43,000 19,31 830,33

15 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 231,66 463,32

Euro



MEMÒRIA VALORADA DE DOTACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL    01 .01 .01             SALA POLIVALENT                 12.940,45
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 02  ATENCIÓ AL PÚBLIC

1 AP01040001 U Taula del mostrador d'atenció al públic de 200x80x75m. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i
de 19 mm de gruix en faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR,
amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors
regulables en acabat negre en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 193,05 386,10

2 AP01040021 u Taula del mostrador d'atenció al públic de 160x80x75m. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i
de 19 mm de gruix en faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR,
amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors
regulables en acabat negre en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 118,80 118,80

3 AP01040007 u Conjunt part superior taules-mostrador de 360x80 cm amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de
19 mm de gruix en faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR,
amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 1.090,00 1.090,00

4 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 Atenció al públic 2,000 2,000
2 2,000 2,000
3 1,000 1,000

5,000 83,90 419,50
5 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en

posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.
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MEMÒRIA VALORADA DE DOTACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 10,000 10,000
10,000 231,66 2.316,60

6 AP01040003 u Armari amb portes de 45x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 163,35 326,70

7 AP01040014 u Taula de 200x80x75 cm. de 25mm. de gruix.

1 3,000 3,000
3,000 193,05 579,15

8 AP01040006 u Ala taula 80x60x75 cm. de 25 mm. de gruix de recobriment melaminic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat
amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i
nivelladors regulables en acabat negre en la base.. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 74,24 74,24

9 AP01040008 u Armari de 520x60x280 cm. de 12 portes amb pany. Estructura de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 10 mm de
gruix en posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR,
amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 25 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'altura dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Acabat OFITRES
Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 3.600,00 3.600,00

10 AP01040010 u Bancada de 3 places per a sala d'espera. Seients i respatllers anatòmics. Seients amb panell entapissat i respatllers
perforats de PVC negre. Panell en seients encoixinat en poliuretà d'alta densitat 30 kg / m3. Estructura metàl·lica amb
travesser en tub d'acer de 80x40x1,5 mm. Potes en tub d'acer amb anivelladors. Acabat d'estructura, travesser i potes en
epoxi negre. Entapissat G1 color groc. Model B SRP 3P G1 de INTACOR o similar.

1 1,000 1,000

Euro



MEMÒRIA VALORADA DE DOTACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU AJUNTAMENT

PRESSUPOST Pàg.: 6

1,000 163,35 163,35
11 AP01040009 u Bancada de 3 places més taula per a sala d'espera. Seients i respatllers anatòmics. Seients amb panell entapissat i

respatllers perforats de PVC negre. Panell en seients encoixinat en poliuretà d'alta densitat 30 kg / m3. Estructura metàl·lica
amb travesser en tub d'acer de 80x40x1,5 mm. Potes en tub d'acer amb anivelladors. Acabat d'estructura, travesser i potes
en epoxi negre. Entapissat G1. color groc. Model B SRP 3P+M G1 de INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 200,48 400,96

12 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 5,000 5,000
5,000 111,38 556,90

13 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

TOTAL    01 .01 .02             ATENCIÓ AL PÚBLIC                 10.231,30
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 03  SECRETARIA

1 SE01060001 u Taula de 200x90x74 cm. Luxe/cromat 60 micres. Sobre lliscant de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb
resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Estructura amb tubs de xapa d'acer laminat
formada per marcs laterals de  30x60 mm. i travesers de 30x30 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 506,39 506,39

2 SE01060002 u Faldó taula de 200cm. de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat,
amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 72,02 72,02

3 SE01060003 u Safata per cablejat horitzontal. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.
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1 1,000 1,000
1,000 40,84 40,84

4 SE01060004 u Safata per cablejat vertical. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 35,64 35,64

5 SE01060005 u Ala taula 180x60x74 cm. Luxe/cromat 60 micres de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques
de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR,
amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 363,83 363,83

6 SE01060006 u Calaixera de 3 calaixos amb rodes de 46x55x60 cm. Luxe/cromat 60 micres. Sobre de tauler de partícules de 19 mm de
gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2
mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie
Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 245,03 245,03

7 SE01060012 u Taula rodona de 120 cm de diàmetre. Luxe/cromat 60 micres. Sobre de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb
resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR. Peu metàl·lic d'acer laminat acabat cromat. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen A07982 o similar.

1 1,000 1,000
1,000 478,92 478,92

8 SE01060007 u Armari portes de 90x45x195 cm. Prestatges de 25 mm. de gruix. Luxe/cromat 60 micres. De tauler de partícules de 19 mm
de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de
2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie
Oxygen o similar.

1 8,000 8,000
8,000 303,82 2.430,56

9 SE01060009 u Laterals i sobre forro Luxe/cromat 60 micres. De tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de
650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 2,000 2,000
2,000 236,00 472,00

10 SE01060010 u Butaca direcció de respatller alt. Amb braços d'alumini polit amb embellidor de poliuretà. Estructura interior monocasc de
fusta de faig contraxapada i modelada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3.
Regulació d'altura mitjançant columna pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra deEuro
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vidre. Joc de rodes de rodament tova de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1.color verd. Model BD 1200 G1 d' INTACOR o
similar.

1 1,000 1,000
1,000 192,32 192,32

11 SE01060011 u Butaca confident de respatller mig. Amb braços d'alumini polit amb embellidor de poliuretà. Estructura interior monocasc de
fusta de faig contraxapada i modelada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base
4 potes de tub d'acer rodó de 25 x 1,5 mm. acabat epoxi gris Entapissat G1. color verd. Model BC 1204 G1 d' INTACOR o
similar.

1 4,000 4,000
4,000 141,07 564,28

TOTAL    01 .01 .03             SECRETARIA                 5.401,83
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 04  ALCALDIA

1 SE01060001 u Taula de 200x90x74 cm. Luxe/cromat 60 micres. Sobre lliscant de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb
resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Estructura amb tubs de xapa d'acer laminat
formada per marcs laterals de  30x60 mm. i travesers de 30x30 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 506,39 506,39

2 SE01060002 u Faldó taula de 200cm. de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat,
amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 72,02 72,02

3 SE01060003 u Safata per cablejat horitzontal. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 40,84 40,84

4 SE01060004 u Safata per cablejat vertical. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 35,64 35,64

5 SE01060005 u Ala taula 180x60x74 cm. Luxe/cromat 60 micres de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques
de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR,
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amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 363,83 363,83

6 SE01060006 u Calaixera de 3 calaixos amb rodes de 46x55x60 cm. Luxe/cromat 60 micres. Sobre de tauler de partícules de 19 mm de
gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2
mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie
Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 245,03 245,03

7 SE01060012 u Taula rodona de 120 cm de diàmetre. Luxe/cromat 60 micres. Sobre de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb
resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR. Peu metàl·lic d'acer laminat acabat cromat. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen A07982 o similar.

1 1,000 1,000
1,000 478,92 478,92

8 SE01060007 u Armari portes de 90x45x195 cm. Prestatges de 25 mm. de gruix. Luxe/cromat 60 micres. De tauler de partícules de 19 mm
de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de
2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie
Oxygen o similar.

1 4,000 4,000
4,000 303,82 1.215,28

9 SE01060009 u Laterals i sobre forro Luxe/cromat 60 micres. De tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de
650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 236,00 236,00

10 SE01060010 u Butaca direcció de respatller alt. Amb braços d'alumini polit amb embellidor de poliuretà. Estructura interior monocasc de
fusta de faig contraxapada i modelada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3.
Regulació d'altura mitjançant columna pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de
vidre. Joc de rodes de rodament tova de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1.color verd. Model BD 1200 G1 d' INTACOR o
similar.

1 1,000 1,000
1,000 192,32 192,32

11 SE01060011 u Butaca confident de respatller mig. Amb braços d'alumini polit amb embellidor de poliuretà. Estructura interior monocasc de
fusta de faig contraxapada i modelada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base
4 potes de tub d'acer rodó de 25 x 1,5 mm. acabat epoxi gris Entapissat G1. color verd. Model BC 1204 G1 d' INTACOR o
similar.
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1 4,000 4,000
4,000 141,07 564,28

TOTAL    01 .01 .04             ALCALDIA                 3.950,55
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 05  VESTÍBUL

1 VE01080001 u Armari de 330x60x270 cm de 8 portes amb pany. Estructura de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 10 mm de gruix
en posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions
són de 25 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en un
prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'altura dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses d'obertura
110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència. Sistema de
tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2 golpetes situats al
extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fet a mida acabat OFITRES Sèrie
Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 2.200,00 2.200,00

TOTAL    01 .01 .05             VESTÍBUL                 2.200,00
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 01  PLANTA BAIXA
Capítol 06  MAGATZEM

1 AP01050006 u Armari prestatges de 90x45x120 . Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior de
tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de 19
mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Regulació d'altura dels prestatges cada 32
mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 5,000 5,000
5,000 124,18 620,90

2 AP01050005 u Armari prestatges de 45x45x120 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de
19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Regulació d'altura dels prestatges cada 32
mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 88,95 88,95

TOTAL    01 .01 .06             MAGATZEM                 709,85
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
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Capítol 00  VESTÍBUL-ESCALA ZONA PASSADÍS 2

1 SAPL020002 u Mòdul d'espera d'1 plaça. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Estructura en tub
d'acer quadrat de 25x2 mm. Acabat d'estructura en epoxi gris/alumini. Tapissat G1. color vermell. Model MB 9000 G1 d'
INTACOR o similar.

1 4,000 4,000
4,000 333,38 1.333,52

2 SAPL020004 u Mòdul d'espera de 3 places. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Estructura en
tub d'acer quadrat de 25x2 mm. Acabat d'estructura en epoxi gris/alumini. Tapissat G1. color vermell. Model MB 9003 G1 d'
INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 536,83 536,83

3 SAPL020005 u Taula baixa quadrada entapissada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat de 30 kg / m3. Estructura en tub d'acer quadrat de
25x2 mm. Acabat d'estructura en epoxi gris / alumini.. Entapissat G1. color vermell. Model MC 9000B G1 d' INTACOR o
similar.

1 2,000 2,000
2,000 115,83 231,66

4 VE02020001 u Vitrina expositora 500x30x250 cm. de 10 portes de vidre transparent temperat amb pany i perfileria d'alumini plata mate
(perfil 4,5 cm). Interior 6 prestatges de vidre trasparent de 8 mm. de guix i amb focus led a la pared superior.Model sèrie.
Fet a mida.

1 1,000 1,000
1,000 5.500,00 5.500,00

5 AP01040009 u Bancada de 3 places més taula per a sala d'espera. Seients i respatllers anatòmics. Seients amb panell entapissat i
respatllers perforats de PVC negre. Panell en seients encoixinat en poliuretà d'alta densitat 30 kg / m3. Estructura metàl·lica
amb travesser en tub d'acer de 80x40x1,5 mm. Potes en tub d'acer amb anivelladors. Acabat d'estructura, travesser i potes
en epoxi negre. Entapissat G1. color groc. Model B SRP 3P+M G1 de INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 200,48 200,48

TOTAL    01 .02 .00             VESTÍBUL-ESCALA ZONA PASSADÍS 2                 7.802,49
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 01  URBANISME

1 AP01040004 u Taula de 160x80x75 cm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm de gruix en faldó, amb
recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre en la
base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.
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1 2,000 2,000
2,000 118,80 237,60

2 UR02010001 u Ala per taula de 120x60x75 cm. de 25 mm. de gruix de recobriment melaminic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits
metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre en la base.. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 65,34 65,34

3 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 3,000 3,000
3,000 231,66 694,98

4 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

5 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

6 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
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2,000 99,50 199,00
TOTAL    01 .02 .01             URBANISME                 1.392,20

Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 02  ENGINYERIA

1 AP01040004 u Taula de 160x80x75 cm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm de gruix en faldó, amb
recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre en la
base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 118,80 118,80

2 UR02010001 u Ala per taula de 120x60x75 cm. de 25 mm. de gruix de recobriment melaminic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits
metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre en la base.. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 65,34 65,34

3 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

4 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 3,000 3,000
3,000 231,66 694,98

5 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

Euro
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1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

6 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

TOTAL    01 .02 .02             ENGINYERIA                 1.273,40
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 03  COMPTABILITAT

1 AP01040014 u Taula de 200x80x75 cm. de 25mm. de gruix.

1 1,000 1,000
1,000 193,05 193,05

2 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 4,000 4,000
4,000 231,66 926,64

3 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

4 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

Euro
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1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

TOTAL    01 .02 .03             COMPTABILITAT                 1.314,97
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 04  JUTJAT DE PAU

1 AP01040044 u Taula de 180x80x75 de 25 mm. de gruix.

1 1,000 1,000
1,000 147,92 147,92

2 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 83,90 167,80

3 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 231,66 463,32

4 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

5 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

Euro
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1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

TOTAL    01 .02 .04             JUTJAT DE PAU                 1.089,42
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 05  SALA DE REUNIONS 1

1 SR02010001 u Taula de juntes ovalada de 250x110x75 cm. i 25mm. de gruix. Sobre de melamina bilaminada i potes d'acer acabat en
epoxi gris. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.
Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 210,87 210,87

2 AP01040005 u Armari baix portes de 90x45x103 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de
19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en un prestatge per
a carpetes penjades. Regulació d'altura dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses d'obertura 110º i
sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència. Sistema de
tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2 golpetes situats al
extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o
similar.

1 2,000 2,000
2,000 147,76 295,52

3 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 8,000 8,000
8,000 99,50 796,00

4 SPL02070012 u Caixa per amagar preses de corrent, dades i micròfon amb pack pasacables

1 2,000 2,000
2,000 144,05 288,10

TOTAL    01 .02 .05             SALA DE REUNIONS 1                 1.590,49
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 06  SALA DE REUNIONS 2

1 SR02010001 u Taula de juntes ovalada de 250x110x75 cm. i 25mm. de gruix. Sobre de melamina bilaminada i potes d'acer acabat en
epoxi gris. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm.
Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar. Euro
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1 1,000 1,000
1,000 210,87 210,87

2 AP01040005 u Armari baix portes de 90x45x103 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de
19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en un prestatge per
a carpetes penjades. Regulació d'altura dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses d'obertura 110º i
sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència. Sistema de
tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2 golpetes situats al
extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o
similar.

1 2,000 2,000
2,000 147,76 295,52

3 AP01040025 u Armari baix portes de 45x45x103 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i divisions són de
19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en un prestatge per
a carpetes penjades. Regulació d'altura dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses d'obertura 110º i
sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència. Sistema de
tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2 golpetes situats al
extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o
similar.

1 1,000 1,000
1,000 113,57 113,57

4 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 8,000 8,000
8,000 99,50 796,00

5 SPL02070012 u Caixa per amagar preses de corrent, dades i micròfon amb pack pasacables

1 2,000 2,000
2,000 144,05 288,10

TOTAL    01 .02 .06             SALA DE REUNIONS 2                 1.704,06
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 07  REGIDORIA 1

1 AP01040024 u Taula de 140x80x75 de 25 mm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm de gruix en
faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre
en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar. Euro
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1 1,000 1,000
1,000 75,78 75,78

2 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

3 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 231,66 463,32

4 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

5 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

TOTAL    01 .02 .07             REGIDORIA 1                 933,38
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 08  REGIDORIA 2

1 AP01040024 u Taula de 140x80x75 de 25 mm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm de gruix en
faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negreEuro
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en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 75,78 75,78

2 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

3 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 231,66 463,32

4 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

5 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

TOTAL    01 .02 .08             REGIDORIA 2                 933,38
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 09  REGIDORIA 3

Euro
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1 AP01040024 u Taula de 140x80x75 de 25 mm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm de gruix en
faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre
en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 75,78 75,78

2 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

3 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 231,66 463,32

4 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

5 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

TOTAL    01 .02 .09             REGIDORIA 3                 933,38
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 21
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 10  REGIDORIA 4

1 AP01040024 u Taula de 140x80x75 de 25 mm. amb sobres i costats de tauler de partícules de 25 mm de gruix i de 19 mm de gruix en
faldó, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves
arestes arrodonides a R = 2 mm. Unió amb l'estructura mitjançant inserits metàl·lics i nivelladors regulables en acabat negre
en la base. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 75,78 75,78

2 SP01030016 u Calaixera de 3 calaixos de 45x45x55. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en posterior
de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les
seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm. en façana i tapa superior. El conjunt va armat amb clavilles de faig vaporitzat,
encolat i premsat. Calaixos de fusta, cos format per elements de DM amb recobriment de color alumini, guies metàl·liques
acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts amb material per esmorteir els sorolls, sistema centralitzat de
tancament amb barret fort zamak cromat. Les claus es subministren amb carcassa de plàstic plegable. les rodes de
diàmetre 50 mm. de color negre. Fabricat per OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 83,90 83,90

3 AP01040002 u Armari amb portes de 90x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 2,000 2,000
2,000 231,66 463,32

4 AP01040011 u Butaca de direcció de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5
mm. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Regulació d'altura mitjançant columna
pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de vidre. Joc de rodes de rodament tova
de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1. color groc. Model BC402 G1 d' INTACOR o similar.

1 1,000 1,000
1,000 111,38 111,38

5 AP01040012 u Butaca confident de respatller mig. Braços de poliuretà injectat negre. Estructura interior de tub d'acer rodó de 20x1,5 mm.
Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base de 4 potes de tub d'acer rodó de
25x1,5 mm. Acabat de base en epoxi gris. Entapissat G1. color groc. Model BC404 G1 d' INTACOR o similar.

1 2,000 2,000
2,000 99,50 199,00

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 22

TOTAL    01 .02 .10             REGIDORIA 4                 933,38
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 11  SALA DE PLENS

1 SE01060001 u Taula de 200x90x74 cm. Luxe/cromat 60 micres. Sobre lliscant de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb
resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Estructura amb tubs de xapa d'acer laminat
formada per marcs laterals de  30x60 mm. i travesers de 30x30 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 506,39 506,39

2 SE01060021 u Taula de 180x90x74 cm. Luxe/cromat 60 micres. Sobre lliscant de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb
resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix,
aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Estructura amb tubs de xapa d'acer laminat
formada per marcs laterals de  30x60 mm. i travesers de 30x30 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 4,000 4,000
4,000 489,30 1.957,20

3 SE01060002 u Faldó taula de 200cm. de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat,
amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 72,02 72,02

4 SE01060022 u Faldó taula de 180cm. de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat,
amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 4,000 4,000
4,000 69,81 279,24

5 SE01060099 u Forro lateral taula de tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb
recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes
arrodonides a R = 2 mm.  Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 2,000 2,000
2,000 74,99 149,98

6 SE01060007 u Armari portes de 90x45x195 cm. Prestatges de 25 mm. de gruix. Luxe/cromat 60 micres. De tauler de partícules de 19 mm
de gruix encolat amb resines sintètiques de 650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de
2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie
Oxygen o similar.
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1 4,000 4,000
4,000 303,82 1.215,28

7 SE01060009 u Laterals i sobre forro Luxe/cromat 60 micres. De tauler de partícules de 19 mm de gruix encolat amb resines sintètiques de
650 Kg/m3 de densitat, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per OFITRES Sèrie Oxygen o similar.

1 1,000 1,000
1,000 236,00 236,00

8 SE01060010 u Butaca direcció de respatller alt. Amb braços d'alumini polit amb embellidor de poliuretà. Estructura interior monocasc de
fusta de faig contraxapada i modelada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3.
Regulació d'altura mitjançant columna pneumàtica. Base giratòria en poliamida negra de cinc ràdios reforçats amb fibra de
vidre. Joc de rodes de rodament tova de 50 mm. de diàmetre. Entapissat G1.color verd. Model BD 1200 G1 d' INTACOR o
similar.

1 Zona 1 1,000 1,000
1,000 192,32 192,32

9 SE01060011 u Butaca confident de respatller mig. Amb braços d'alumini polit amb embellidor de poliuretà. Estructura interior monocasc de
fusta de faig contraxapada i modelada. Encoixinat en poliuretà d'alta densitat en seient 30 kg/m3 i respatller 25 kg/m3. Base
4 potes de tub d'acer rodó de 25 x 1,5 mm. acabat epoxi gris Entapissat G1. color verd. Model BC 1204 G1 d' INTACOR o
similar.

1 Zona 1 10,000 10,000
10,000 141,07 1.410,70

10 SAPL020001 u Cadira fixa amb braços de poliuretà negre. Seient i respatller anatòmics. Seient amb panell entapissat i respatller perforat,
de PVC negre. Panell seient encoixinat en poliuretà d'alta densitat, 20 kg / m3. Estructura 4 potes amb braços en tub d'acer
oval de 30x15x1,5 mm. Acabat d'estructura en epoxi gris. Apilable màxim 8 unitats. Entapissat G1. color vermell. Model
SRP45 G1 d' INTACOR o similar.

1 Zona 2 48,000 48,000
48,000 46,04 2.209,92

TOTAL    01 .02 .11              SALA DE PLENS                 8.229,05
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 02  PLANTA PRIMERA
Capítol 12  OFFICE

1 SP01030004 u Cadira fixa amb braços. Seient i respatller anatòmics. Seient amb panell entapissat i respatller perforat, de PVC negre.
Panell seient encoixinat en poliuretà d'alta densitat, 20 kg / m3. Estructura 4 potes amb braços en tub d'acer oval de
30x15x1,5 mm. Acabat d'estructura en epoxi gris. Apilable màxim 6 unitats. Entapissat G1. color groc. Model SRP55 G1 de
INTACOR o similar

1 4,000 4,000
4,000 40,10 160,40
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2 OF02030003 u Taula rodona de 100 cm. de diàmetre. Pota caliz. De 25 mm. de gruix. de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat.
Cantell d'ABS de 2 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb totes les seves arestes arrodonides a R = 2 mm. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 1,000 1,000
1,000 183,40 183,40

3 AP01040003 u Armari amb portes de 45x45x197 cm. Estructura de tauler de partícules de 19 mm de gruix i de 10 mm de gruix en
posterior de tauler, amb recobriment melamínic bilaminat. Cantell d'ABS de 1,5 mm de gruix, aplicat amb cola PUR, amb
totes les seves arestes arrodonides a R = 1,5 mm.. Amb 4 anivelladors accessibles des de l'interior. Els prestatges i
divisions són de 19 mm. i van predefinits de sèrie, segons distribució de prestatges recomanats. Inclou unes guies d'acer en
un prestatge per a carpetes penjades. Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm. Portes batents amb frontisses
d'obertura 110º i sistema de muntatge ràpid. La base és de zamak i els elements mòbils d'acer temperat d'alta resistència.
Sistema de tancament compost per barret fort de zamak amb llengüeta d'acer en H75 i H146 i pany de sobreposar i 2
golpetes situats al extrems superior i inferior de les portes per tenir tres punts de tancament en H181. Fabricat per
OFITRES Sèrie Premier o similar.

1 5,000 5,000
5,000 163,35 816,75

TOTAL    01 .02 .12             OFFICE                 1.160,55
Obra 01 PRESSUPOST 16AP-06
Capítol 03  VARIS

1 2001 PA Proteccions individuals i col·lectives, instal·lacions provisionals d'obra, tancaments, senyalitzacions, serveis i tots els
elements necessaris segons l'Estudi Bàsic de seguretat i salut del projecte. (A confirmar en obra pel coordinador de
seguretat)

1 1,000 1,000
1,000 761,60 761,60

2 190201 PA Varis i imprevist (a justificar).

1 1,000 1,000
1,000 1.339,21 1.339,21

TOTAL    01 .03             VARIS                 2.100,81

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.00  VESTÍBUL-ESCALA. ZONA PASSADÍS 1 4.677,00
Capítol 01.01.01  SALA POLIVALENT 12.940,45
Capítol 01.01.02  ATENCIÓ AL PÚBLIC 10.231,30
Capítol 01.01.03  SECRETARIA 5.401,83
Capítol 01.01.04  ALCALDIA 3.950,55
Capítol 01.01.05  VESTÍBUL 2.200,00
Capítol 01.01.06  MAGATZEM 709,85
Capítol 01.01  PLANTA BAIXA 40.110,98
Capítol 01.02.00  VESTÍBUL-ESCALA ZONA PASSADÍS 2 7.802,49
Capítol 01.02.01  URBANISME 1.392,20
Capítol 01.02.02  ENGINYERIA 1.273,40
Capítol 01.02.03  COMPTABILITAT 1.314,97
Capítol 01.02.04  JUTJAT DE PAU 1.089,42
Capítol 01.02.05  SALA DE REUNIONS 1 1.590,49
Capítol 01.02.06  SALA DE REUNIONS 2 1.704,06
Capítol 01.02.07  REGIDORIA 1 933,38
Capítol 01.02.08  REGIDORIA 2 933,38
Capítol 01.02.09  REGIDORIA 3 933,38
Capítol 01.02.10  REGIDORIA 4 933,38
Capítol 01.02.11   SALA DE PLENS 8.229,05
Capítol 01.02.12  OFFICE 1.160,55
Capítol 01.02  PLANTA PRIMERA 29.290,15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

69.401,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PLANTA BAIXA 40.110,98
Capítol 01.02  PLANTA PRIMERA 29.290,15
Capítol 01.03  VARIS 2.100,81
Obra 01 Pressupost 16AP-06 71.501,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

71.501,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 16AP-06 71.501,94

71.501,94

euros
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PRESSUPOST Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 71.501,94

21 % IVA SOBRE 71.501,94............................................................................................... 15.015,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 86.517,35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
vuitanta-sis mil cinc-cents disset euros amb trenta-cinc centims
Llorenç del Penedès 22 de març de 2016.

La Propietat;                           L´arquitecte;
Ajuntament de LLorenç del Penedès       Ricardo-Saúl Sánchez Obaya
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