Àrea Interna, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat
Servei de Compres i Gestió patrimonial

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI PER A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el subministrament de mobiliari per a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, segons les seves necessitats, ja sigui per substituir el mobiliari deteriorat, (o fer-se malbé)
com per dotar a la creació de nous serveis municipals.
El contracte inclou:
 totes les feines, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació del mobiliari,
és a dir, el transport, la descàrrega, l’accés a l’emplaçament, el desembalatge, el muntatge, la
ubicació al lloc previst, la retirada dels embalatges i de la resta de materials.
 el desmuntatge i trasllat del mobiliari vell de les dependències de renovació al magatzem, o a
la deixalleria en el seu cas,
L’objectiu del present plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques del mobiliari
necessari per cobrir les necessitats municipals, per poder licitar el subministrament, transport i
muntatge d’aquest mobiliari.

2. Classificació en lots
El contracte s’estructura en dos lots:
Lot 1: Mobiliari. Taules, armaris i accessoris
Lot 2: Cadires i complements
Lot 1: Mobiliari. Taules, armaris i accessoris
Taules de treball
Ales auxiliars per a taules de treball
Faldons melamina per a taules de treball
Faldons metàl·lics per a taules de treball
Panells frontals per a taules de treball
Accessoris per a taules de treball
Taules tipus Bench
Prolongacions per a taules tipus Bench
Panells frontals per a taules tipus Bench
Accessoris per a taules tipus Bench
Taules compactes a dreta
Taules compactes a esquerra
Accessoris taules compactes
Taules juntes circulars
Taules juntes rectangulars
Taules juntes ovalades
Pota base taula juntes
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Calaixeres metàl·liques de 3 calaixos
Calaixeres metàl·liques de calaix i arxiu
Accessoris calaixeres metàl·liques
Calaixeres de melamina de 3 calaixos
Calaixeres de melamina de calaix i arxiu
Accessoris calaixeres melamina
Armaris melamina sense portes
Armaris melamina amb portes de melamina
Armaris melamina amb portes baixes de melamina
Armaris melamina amb portes baixes de melamina i portes altes de vidre
Prestatges metàl·lics
Prestatges melamina
Accessoris armaris melamina
Armaris metàl·lics de persiana alçada 198cm
Armaris metàl·lics de persiana alçada 185cm
Armaris metàl·lics de persiana alçada 160cm
Armaris metàl·lics de persiana alçada 145cm
Armaris metàl·lics de persiana alçada 105cm
Armaris metàl·lics de persiana alçada 72cm
Armaris metàl·lics de persiana alçada 69cm
Prestatges metàl·lics
Accessoris armaris metàl·lics de persiana
Lot 2: Cadires i complements
Cadires direcció
Cadires visita
Cadires operatives
Cadires operatives 24 hores
Cadires operatives malla
Cadires col·lectivitats
Bancada 2 places
Bancada 3 places
Bancada 4 places
Bancada 5 places
Bancada 6 places
Prestatgeries metàl·liques alçada 121cm
Prestatgeries metàl·liques alçada 150cm
Prestatgeries metàl·liques alçada 180cm
Prestatgeries metàl·liques alçada 210cm
Prestatgeries metàl·liques alçada 240cm
Prestatges
Reposapeus
Penjadors
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3. Característiques generals del mobiliari aplicables ambdós lots
El mobiliari a subministrar pertanyerà a una sèrie modular de qualitat mitjana, de línies actuals i
materials lleugers, que possibiliti ampliacions i transformacions, i comptarà amb una gamma de
productes de la mateixa línia com són les taules de treball, bucs, taules auxiliars, armaris,... de manera
que sigui possible moblar íntegrament una oficina en diverses etapes mantenint un criteri funcional
però també estètic.
Amb la finalitat d’homogeneïtzar la tipologia del mobiliari d’oficina, i per tal de mantenir l’estètica i
l’adequació a l’entorn de la totalitat de les dependències d’aquest Ajuntament, si bé, la descripció dels
diferents productes, i les seves característiques tècniques s’acceptaran d’altres que siguin equivalents,
a les que es descriuen en el present plec..
D’aquesta manera, si el licitador presenta una proposta amb un model equivalent diferent al que
especifica aquest plec, necessàriament haurà d’aportar en la seva proposta la fitxa amb les
característiques i estètica del producte, mitjançant material gràfic que permeti comprovar la seva
equivalència i que contingui, com a mínim, la mateixa informació que la descripció donada en aquest
plec respecte dels productes requerits.
Els productes equivalents es valoraran a partir del compliment de les característiques tècniques
assenyalades en la definició del producte, i les característiques estètiques i d’ergonomia.
Conseqüentment, la no presentació de la fitxa en la proposta comportarà que la corresponent proposta
sigui rebutjada.
Els licitadores no podran oferir mobiliari amb prestacions inferiors a les requerides en aquest plec. No
s’admetrà en cap cas aquelles ofertes que prestin tipus de material o de característiques que no
s’ajustin a les prestacions sol·licitades.
3.1. Seguretat i Ergonomia
Està demostrat que hi ha una relació directa entre l'aparició de molèsties musc esquelètiques i les
característiques del lloc de treball i el mobiliari emprat, particularment en les tasques assistides amb
equips informàtics.
Determinats problemes com poden ser les molèsties musculars a la zona de coll i l'esquena, la fatiga
postural, les alteracions visuals o l'estrès, són problemes manifestats amb freqüència per les persones
treballadores.
Una correcta selecció del mobiliari que es compra incloent el compliment estricte d’uns requisits
mínims de qualitat ergonòmica permetrà prevenir una bona part de les molèsties amb origen postural.
A continuació relacionem els requisits i característiques mínimes que s'hauran de tenir en compte per a
una selecció adequada del mobiliari de treball.
a) Requisits específics de les cadires i complements
Cadires de direcció i operatives
●

La cadira disposarà d’una base de cinc rodes, amb una base de suport d’un diàmetre superior
a 50 cm.

●

Els elements de regulació han de ser simples pel que fa al seu ús i han de ser accessibles des
de la posició d'assegut.
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●

El seient ha de ser de forma més o menys quadrangular, amb cantonades arrodonides i sense
arestes ni cants durs. La vora davantera ha de ser suaument corbada per evitar compressions
sota les cuixes i genolls.

●

L’alçada del seient ha de ser regulable.

●

El farcit del seient i del respatller no ha de ser massa tou.

●

L'entapissat i material de rebliment ha de permetre la transpiració i l'intercanvi de calor.

●

La profunditat òptima del seient serà aquella que permeti utilitzar el respatller sense que es noti
una pressió excessiva sota dels genolls.

●

El respatller ha de tenir una suau prominència per donar un adequat suport a la zona lumbar
(part baixa de l'esquena).

●

El respatller ha de ser reclinable i regulable en alçada.

●

El respatller ha de disposar d’un sistema que permeti el contacte permanent amb l’esquena al
moure’s.

●

Els reposa braços seran regulables en alçada, preferiblement extraible i estaran una mica
endarrerits pel que fa a la vora del seient per permetre acostar-se a la taula amb comoditat.

●

Les cadires hauran de ser conductives o dissipatives, permetent la connexió a terra de la
persona a través del conjunt cadira – paviment, oferint també una baixa generació
triboelèctrica. Disposaran de certificat ESD o equivalent.
DIMENSIONS FUNCIONALS
DE REFERÈNCIA Segon UNE-EN 1335

REGULABLE (cm)

Seient
Alçada del seient

40 - 51

Profunditat del seient

40-42

Amplada del seient

>40

Inclinació del seient

-2º a -7º
Respatller

Alçada del recolzament lumbar

17-22

Amplada del respatller a l’alçada del
recolzament

>36

Radi lumbar

>40
Reposa braços

Alçada dels reposa braços

20 - 25

Distància entre els reposa braços

46-51

●

Amplada útil dels reposa braços

>5

●

Llargada útil dels reposa braços

>20
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Cadires de visita i de col·lectivitats dels diferents Serveis
Aquestes cadires es desglossen de la forma següent:
●

Les cadires utilitzades pels diferents Serveis municipals on es gestioni l’atenció als
ciutadans/nes (com per exemple, OIAC, Serveis Socials, etc.), no disposaran d’entapissat i
seran d’un material que permeti la seva neteja i desinfecció de manera ràpida i efectiva.

●

Cadires entapissades amb les característiques esmentades en el punt anterior (cadires de
direcció i operatives).

b) Requisits específics de les taules de treball
●

Els materials que composen la taula, al seu conjunt hauran de disposar de característiques
antielectrostàtiques per minimitzar el risc de patir la patologia de Lipoatròfia semicircular.

●

Les dimensions de la taula estaran compreses entre 120 i 180 cm.

●

És convenient que les taules de treball estiguin electrificades.

●

La superfície de la taula ha de ser poc reflectant (acabats en mat). En general són preferibles
els colors suaus i s'haurien d'evitar les superfícies molt fosques, que produeixen contrastos
molt forts entre el tauler i els documents.

●

Les vores de la taula han de ser arrodonides, evitant cantells aguts i qualsevol tipus de sortint.

●

En general, no són necessàries les taules d’alçada regulable, llevat que la persona treballadora
presenti alguna discapacitat motora severa; en aquest cas, el rang de regulació de l'alçada
està comprès entre 68 i 76 cm.

●

A sota de la taula ha de quedar un espai lliure mínim per a les cames i per permetre
moviments, s'han d'evitar les calaixeres i altres obstacles que restringeixin els moviments.

●

Les calaixeres hauran de ser de rodes, de manera que no quedin fixes a la taula i la persona
treballadora pugui col·locar-la en la zona on més li convingui. .

●

Els calaixos han de lliscar suaument sense fer esforços importants. Per a això, hauria de
disposar de guies amb rodaments. És imprescindible que hi hagi topalls d'obertura, de manera
que el calaix no surti del tot a l'obrir-lo.

DIMENSIONS FUNCIONALS
DE REFERÈNCIA segons UNE –EN 527

REGULABLE (cm)

Superfície de treball
Alçada de la taula

71-73

Profunditat útil

>80

Amplada útil

>120
Espai per les cames

Alçada lliure sota la taula

>65

Amplada lliure sota la taula (genolls)

>60

Profunditat lliure sota la taula (peus)

>60
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c) Requisits específics dels reposapeus
En alguns casos pot ser necessària la utilització d'un reposapeus. Això pot passar quan no es pot
regular l'alçada de la taula i la persona usuària té una talla petita. En aquestes condicions, quan
s'ajusta l’alçada del seient perquè els colzes es situïn aproximadament a l’alçada de la superfície de la
taula o de el teclat els peus no poden descansar a terra.
En els casos què requereixin l'ús de reposapeus, aquest haurà de ser:
●

Ajustable en alçada.

●

Mínim 35 cm de profunditat.

●

Mínim 45 cm d'amplada.

●

Inclinació ajustable entre 0 º i 15º sobre el pla horitzontal

●

Orientable i regulable (entre 0 i 12 cm) amb els peus de de la posició d’assegut.

●

Superfície de suport antilliscant, així com la base de la mateixa, per evitar que acabi al fons de
la taula.

●

Haurien de ser conductius o dissipatius, facilitant la connexió a terra de la persona.

S'hauran de presentar certificacions que acreditin els valors ergonòmics i de seguretat dels productes.

4. Característiques tècniques dels elements a subministrar dels Lots 1 i 2.
A la descripció de cada grup de mobiliari de cada lot, s’assenyala la normativa que ha de complir i els
certificats que han de disposar, si bé es considerarà qualsevol altre que sigui equivalent.

LOT 1: MOBILIARI. TAULES, ARMARIS I ACCESSORIS
Taules de treball
Estructura: Metàl·lica formada per 2 tubs de 3,5x2,5cm retranquejat des de el sobre 12cm.
Potes fabricades en tub de 60x30x2cm, proveïdes d'anivelladors (15mm).
Pintades en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant.
Resistència a les taques: grau no inferior a 3 segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència a l’abrasió Classe 2 segons UNE-EN 14322-2004.
Resistència al ratllat > 3N segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència als danys mecànics UNE EN ISO 2409:2013.
Caiguda d'una massa de 500gr sense esquerdar-se UNE EN ISO 6272-1:2012.
Resistència a la humitat sense alteració UNE EN ISO 6270-1:2019.
Colors estructura: Alumini texturat, Blanc RAL 9003 i Titani.
Sobres: Melamina de 30mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
Panells frontals i faldó melamina 19mm.
Cantell en ABS/PVC de 2mm.
Colors sobres: Auró, gris clar, noguera, titano, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre i vengué.
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TAULES DE TREBALL

MIDES APROXIMADES
200x80x74cm
180x80x74cm
160x80x74cm
140x80x74cm
120x80x74cm
100x80x74cm
80x80x74cm

ALES AUXILIARS

MIDES APROXIMADES
120x60x74cm
100x60x74cm
80x60x74cm

FALDONS MELAMINA PER A
TAULES DE TREBALL

MIDES APROXIMADES
200cm (168x34x1,9cm)
180cm (148x34x1,9cm)
160cm (128x34x1,9cm)
140cm (108x34x1,9cm)
120cm (88x34x1,9cm)
100cm (68x34x1,9cm)
80cm (48x34x1,9cm)

FALDONS METÀL·LICS PER A MIDES APROXIMADES
TAULES DE TREBALL
200cm (168x34x1,9cm)
180cm (148x34x1,9cm)
160cm (128x34x1,9cm)
140cm (108x34x1,9cm)
120cm (88x34x1,9cm)
100cm (68x34x1,9cm)
80cm (48x34x1,9cm)

PANELLS FRONTALS PER A
TAULES DE TREBALL

MIDES APROXIMADES
200x48x1,9cm
180x48x1,9cm
160x48x1,9cm
140x48x1,9cm
120x48x1,9cm
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100x48x1,9cm
80x48x1,9cm

ACCESSORIS PER A TAULES
DE TREBALL
Passacables pota vertical, de
xapa metàl·lica laminat en fred
de 0,8 mm gruix
Passacables quadrat per a
sortida de cables a sobre de la
taula
Suport per a CPU de xapa
metàl·lica laminada en fred

MIDES APROXIMADES

3,4x3,4x70cm

8x8 cm
33/66x8,5/23cm

Taules tipus Bench
Estructura: Metàl·lica formada per 2 tubs de 3,5x2,5cm retranquejat des de el sobre 12cm. Potes
fabricades en tub de 60x30x2cm, proveïdes d'anivelladors (15mm) dobles per taules tipus Bench.
Pintades en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant.
Resistència a les taques: grau no inferior a 3 segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència a l’abrasió Classe 2 segons UNE-EN 14322-2004.
Resistència al ratllat > 3N segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència als danys mecànics UNE EN ISO 2409:2013.
Caiguda d'una massa de 500gr sense esquerdar-se UNE EN ISO 6272-1:2012.
Resistència a la humitat sense alteració UNE EN ISO 6270-1:2019.
Colors estructura: Alumini texturat, blanc RAL 9003 i Titani.
Sobres: Melamina de 30mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
Panells frontals melamina 19mm.
Cantell en ABS/PVC de 2mm.
Colors sobres: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre i vengué.
TAULES TIPUS BENCH

MIDES APROXIMADES
200x160x74cm
180x160x74cm
160x160x74cm
140x160x74cm
120x160x74cm

PROLONGACIÓNS PER A
TAULES TIPUS BENCH

MIDES APROXIMADES
200x160x74cm
180x160x74cm
160x160x74cm
140x160x74cm
120x160x74cm
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PANELLS FRONTALS PER A
TAULES TIPUS BENCH

MIDES APROXIMADES
200x35x1,9cm
180x35x1,9cm
160x35x1,9cm
140x35x1,9cm
120x35x1,9cm
100x35x1,9cm

ACCESSORIS PER A TAULES
TIPUS BENCH
Passacables pota vertical, de
xapa metàl·lica laminat en fred
de 0,8 mm gruix
Passacables quadrat per sortida
de cables a sobre de la taula
Panell metàl·lic electrificació, per
a pota intermitja. Únicament en
cas de prolongació de taules.
Suport per a CPU de xapa
metàl·lica laminada en fred

MIDES APROXIMADES

3,4x3,4x70cm

8x8 cm

60x6,4x60cm
33/66x8,5/23cm

Taules compactes
Estructura: Metàl·lica formada per 2 tubs de 3,5x2,5cm retranquejat des de el sobre 12cm.
Potes fabricades en tub de 60x30x2cm, proveïdes d'anivelladors (15mm) dobles per taules
compactes.
Pintades en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant.
Resistència a les taques: grau no inferior a 3 segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència a l’abrasió Classe 2 segons UNE-EN 14322-2004.
Resistència al ratllat > 3N segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència als danys mecànics UNE EN ISO 2409:2013.
Caiguda d'una massa de 500gr sense esquerdar-se UNE EN ISO 6272-1:2012.
Resistència a la humitat sense alteració UNE EN ISO 6270-1:2019.
Colors Estructura: Alumini texturat, blanc RAL 9003 i titani.
Sobres: Melamina de 30mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
Panells frontals melamina 19mm.
Cantell en ABS/PVC de 2mm.
Colors: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre i vengué.
TAULES COMPACTES A
DRETA

MIDES APROXIMADES
200x140x80x60x75cm
180x140x80x60x75cm
160x140x80x60x75cm
140x140x80x60x75cm
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TAULES COMPACTES A
ESQUERRA

MIDES APROXIMADES
200x140x80x60x75cm
180x140x80x60x75cm
160x140x80x60x75cm
140x140x80x60x75cm

ACCESSORIS PER A TAULES
COMPACTES
Passacables pota vertical, de
xapa metàl·lica laminat en fred
de 0,8 mm gruix
Passacables quadrat per sortida
de cables a sobre de la taula
Suport per a CPU de xapa
metàl·lica laminada en fred

MIDES APROXIMADES

3,4x3,4x70cm

8x8 cm
33/66x8,5/23cm

Taules juntes:
Estructura: Metàl·lica tipus peana, de d=60x69cm alçada. Pintades en epoxi en pols amb 80 micres
previ fostatat. Antioxidant.
Resistència a les taques: grau no inferior a 3 segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència a l’abrasió Classe 2 segons UNE-EN 14322-2004.
Resistència al ratllat > 3N segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència als danys mecànics UNE EN ISO 2409:2013.
Caiguda d'una massa de 500gr sense quedar-se UNE EN ISO 6272-1:2012
Resistència a la humitat sense alteració UNE EN ISO 6270-1:2019.
Colors estructura: Alumini texturat, blanc ral 9003 i titani.
Sobres: Melamina de 30mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600kg/m3).
Cantell en ABS/PVC de 2mm.
Colors sobres: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc ral 9003, negre i vengué.

TAULES JUNTES CIRCULARS

MIDES APROXIMADES
d=120x74cm
d=110x74cm
d=100x74cm
d=90x74cm
d=80x74cm

TAULES JUNTES
RECTANGULARS

MIDES APROXIMADES
200x100x74cm
180x100x74cm
160x100x74cm
140x100x74cm
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TAULES JUNTES OVALADES

POTA BASE TAULA JUNTES

MIDES APROXIMADES
360x140x74cm
320x140x74cm
240x140x74cm
200x140x74cm

MIDES APROXIMADES
60X71cm

Calaixeres metàl·liques:
Estructura: Monoblock realitzada en xapa laminada en fred de 0,8mm gruix amb reforços interns.
Amb rodes.
Pintada en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant.
Resistència a les taques: grau no inferior a 3 segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència a l’abrasió Classe 2 segons UNE-EN 14322-2004.
Resistència al ratllat > 3N segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència als danys mecànics UNE EN ISO 2409:2013
Caiguda d'una massa de 500gr sense esquerdar-se UNE EN ISO 6272-1:2012.
Resistència a la humitat sense alteració UNE EN ISO 6270-1:2019.
Colors estructura: Blanc RAL 9003, Alumini RAL 9006, gris clar, titani, alumini texturat i
negre RAL 9011.
Frontals melamina: Melamina de 19mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
Cantell en ABS/PVC de 2mm.
Colors frontals melamina: auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre
i vengué.
Frontals metàl·lics: Xapa laminada en fred de 0,8mm gruix.
Pintada en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant.
Colors Frontals metàl·lics: Blanc RAL 9003, Alumini RAL 9006, gris clar, titani, alumini texturat,
negre RAL 9011.
Guies: Telescòpiques galvanitzades d'extracció total.
Mecanisme anti-bolcada amb bloqueig d'obertura dels calaixos.
Retenció final.
Tiradors: Tipus nansa compatible amb tota la sèrie de mobiliari.
En ABS o aleacions metàl·liques.

CALAIXERES METÀL·LIQUES
DE 3 CALAIXOS
Frontal melamina
Frontal metàl·lic

MIDES APROXIMADES

CALAIXERES METÀL·LIQUES
DE CALAIX I ARXIU
Frontal melamina
Frontal metàl·lic

MIDES APROXIMADES

42x57x50cm
42x57x50cm

42x57x50cm
42x57x50cm
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ACCESSORIS CALAIXERES
METÀL·LIQUES
Safata porta-llàpisos
Pany de clau
Sistema anti-bolcada
Sistema extracció total dels
calaixos

MIDES APROXIMADES
33,5x25,5x2,5cm

Calaixeres melamina:
Estructura i frontals: Melamina de 19mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
Cantells de 0,4 mm i de 2mm en PVC.
Colors estructura: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre i
vengué.
Interior calaixera: Xapa laminada en fred 0,8mm gruix. Pintada en epoxi en pols amb 80 micres
previ fostatat. Antioxidant, color negre.
Guies: Telescòpiques zincades en negre amb boles d'alta precisió. Obertura dels calaixos 80%.
Retenció final.
Tiradors: Tipus nansa compatible amb total la sèrie de mobiliari. En ABS o aleacions metàl·liques.

CALAIXERES MELAMINA DE 3
CALAIXOS

MIDES APROXIMADES
42x56x59cm

CALAIXERES MELAMINA DE
CALAIX I ARXIU

MIDES APROXIMADES
42x56x59cm

ACCESSORIS CALAIXERES
MELAMINA
Safata porta-llàpisos
Pany de clau
Armaris melamina:

MIDES APROXIMADES
33,5x25,5x2,5cm

Estructura: Melamina de 19mm gruix, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3). Cantells de
0,4mm i de 2mm en PVC.
Base amb nivelladors regulables des de l'interior.
Colors estructura: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre i
i vengué
Prestatges metàl·lics: Metàl·lics de 32mm, proveïts de guies per penjar carpetes.
Xapa laminada en fred de 0,8mm gruix.
Pintats en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant color negre.
Colors prestatges metàl·lics : Blanc RAL 9003, alumini RAL 9006. gris clar, titani, alumini texturat
i negre RAL 9011.
Prestatges melamina: Melamina de 19mm, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
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Cantells de 0,4mm i de 2mm en PVC.
Colors prestatges melamina: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003,
negre i wengué.
Portes melamina: Melamina de 19mm, sobre aglomerat d'alta densitat (600 kg/m3).
Cantells de 2mm en PVC.
Colors portes melamina: Auró, gris clar, noguera, titani, alumini, faig, roure, blanc RAL 9003, negre
i vengué.
Portes vidre: Portes de vidre securitzades.
Tiradors: Tipus nansa compatible amb tota la sèrie de mobiliari.
En ABS o aleacions metàl·liques.
Panys de clau: Tipus falleba de 3 punts d'ancoratge.
Clau abisagrada i clau fixa.
ARMARIS MELAMINA SENSE
PORTES

MIDES APROXIMADES
90x44x200cm
90x44x160cm
90x44x145cm
90x44x72/75cm
45x44x200cm
45x44x160hcm
45x44x145hcm
45x44x72/75cm

ARMARIS MELAMINA AMB
PORTES DE MELAMINA

MIDES APROXIMADES
90x44x200cm
90x44x160cm
90x44x145cm
90x44x72/75cm
45x44x160cm
45x44x145cm
45x44x72/75cm

ARMARIS MELAMINA AMB
PORTES BAIXES DE
MELAMINA

MIDES APROXIMADES

90x44x200cm
90x44x160cm
90x44x145cm
ARMARIS MELAMINA AMB
PORTES BAIXES DE
MELAMINA I PORTES ALTES
DE VIDRE

MIDES APROXIMADES

90x44x200cm
90x44x160cm
90x44x145cm
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PRESTATGES METÀL·LICS

MIDES APROXIMADES
90x3cm
45x3cm

PRESTATGES MELAMINA

MIDES APROXIMADES
90x1,9cm
45x1,9cm

ACCESOSORIS ARMARIS
MELAMINA
Pany porta de vidre
Pany porta de melamina amb
vareta 200cm
Pany porta de melamina amb
vareta 160cm
Pany porta de melamina amb
vareta 145cm
Pany porta de melamina sense
vareta
Bastidor telescòpic anti-bolcada
individidual
Bastidor telescòpic ant-bolcada
joc de 2 bastidors
Bastidor telescòpic anti-bolcada
joc de 3 bastidors
Bastidor telescòpic anti-bolcada
joc de 4 bastidors
Prestatge consulta

MIDES APROXIMADES

Armaris metàl·lics de persiana:
Estructura: Monoblock realitzada en xapa laminada en fred de 0,8mm gruix. Soldada per punts i fill.
Base amb anivelladors d'alta resistència Zamac, regulables des de l’interior manualment, sense
necessitat d'eines.
Ranurats cada 25mm per posicionar els prestatges.
El sostre inclou guies soldades de xapa laminada en fred de 1,5mm per a carpetes penjants.
Pintada en epoxi en pols amb 80 micres previ fostatat. Antioxidant.
Resistència a les taques: grau no inferior a 3 segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència a l’abrasió Clase 2 segons UNE-EN 14322-2004.
Resistència al ratllat > 3N segons UNE-EN 14322:2004.
Resistència als danys mecànics UNE EN ISO 2409:2013.
Caiguda d'una massa de 500gr sense esquerdar-se UNE EN ISO 6272-1:2012.
Resistència a la humitat sense alteració UNE EN ISO 6270-1:2019.
Colors estructura: Blanc RAL 9003, alumini RAL 9006, gris clar, titani, alumini texturat i
negre RAL 9011.
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Portes de persiana: Lames en coextrusió de PVC.
Lames de tancament amb perfil d'alumini, tancament imantat.
Ignífugues categoria M1.
Guies de polipropilè.
Colors portes de persiana: Alumini RAL 9006, antracira, roure, faig clar, blanc RAL 9003, gris clar,
alumini, negre RAL 9011, auró i faig.
Guies: Telescòpiques galvanitzades amb boles d'alta precisió.
Extracció total, amb mecanime anti-bolcada.
Tiradors: En ABS o Zamac.
Panys de clau: Clau abisagrada anti-xoc i clau fixa.

ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 198CM

MIDES APROXIMADES
120x45x198cm
100x45x198cm
80x45x198cm
60x45x198cm

ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 185CM

MIDES APROXIMADES
120x45x185cm
100x45x185cm
80x45x185cm
60x45x185cm

ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 160CM

MIDES APROXIMADES
120x45x160cm
100x45x160cm
80x45x160cm

ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 145CM

MIDES APROXIMADES
120x45x145cm
100x45x145cm
80x45x145cm

ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 105CM

MIDES APROXIMADES
120x45x105cm
100x45x105cm
80x45x105cm

ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 72CM

MIDES APROXIMADES
120x45x72cm
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100x45x72cm
80x45x72cm
ARMARIS METÀL·LICS DE
PERSIANA ALÇADA 69CM

MIDES APROXIMADES
120x45x69cm
100x45x69cm
80x45x69cm

PRESTATGES METÀL·LICS

MIDES APROXIMADES
120x3cm
100x3cm
80x3cm
60x3cm

ACCESOSORIS ARMARIS
METÀL·LICS DE PERSIANA
Pany de clau
Bastidor telescòpic antivolcada
de 120cm
Bastidor telescòpic antivolcada
de 100cm
Bastidor telescòpic antivolcada
de 80cm

MIDES APROXIMADES

LOT 2: CADIRES I COMPLEMENTS
Cadires direcció:
Seient: Forma anatòmica amb la part frontal convexa per facilitar el reg sanguini a les cames.
Recobert d'escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i resistència.
Regulació d'alçada mitjançant columna d'elevació a gas.
Respatller: Forma anatòmica en zona lumbar de disseny ergonòmic.
Recobert d'escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i resistència.
L'alçada del respatller i de la zona lumbar es regulable.
Pujant el respatller es fixa a la posició desitjada.
Mecanisme: Sincronitzat de basculació del seient i respatller en proporció agronòmicament
correcte. S'adapta perfectament als moviments de l'usuari.
Bloqueig en 4 posicions amb sistema de desbloqueig de seguretat.
La tensió de suspensió s'ajusta fàcilment al pes de cada usuari.
Braços: En acer cromat amb recolza braços de poliuretà integral de tacte suau.
Regulables en amplada i alçada.
Base i rodes: Base de cinc radis en poliamida reforçada amb fibra de vidre color negre.
Rodes de d=50mm auto frenades amb banda de goma.
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CADIRA DIRECCIO
Cadira sense braços
Braços 1D

Cadires de visita:
Estructura: Tub d'acer de secció el·líptica.
Colors : Alumini i negre.
Seient: Forma anatòmica amb la part frontal convexa per facilitar el reg sanguini a les cames.
Recobert d'escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i resistència.
Respatller: Forma anatòmica en zona lumbar de disseny ergonòmic.
Recobert d'escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i resistència..
Braços: Metàl·lics prolongació de l'estructura de 4 potes.
CADIRA VISITA
Cadira amb braços

Cadires operatives:
Base i rodes: Base en poliamida color negre. Rodes de d=5mm auto frenades amb banda de goma.
Seient: Disseny ergonòmic amb curvatura davantera per evitar la pressió a les cames i afavorir la
circulació sanguínia. Interior post format en poliamida folrada d'escuma de polièster de 30 kg de
densitat i 50mm gruix. Carcassa exterior en polipropilè color negre.
Respatller: Alt, interior de poliamida post formada ergonòmicament folrada d'escuma conformada de
poliuretà d'alta densitat, de 35mm de gruix. Dissenyat ergonòmicament amb volum lumbar i garantir
una òptima postura vertebral. Carcassa exterior en polipropilè color negre texturat. Regulació sistema
Up &Down de cremallera amb bloqueig multiposicional que permet ajustament lumbar i dorsal.
Color respatller: Negre, gris, vermell, blanc, blau.
Mecanisme: Syncro-confort 5P: Bloqueig en 5 posicions, regulació de tensió en funció del pes de
l’usuari, entre 45 i 120 kg, mitjançant roda sota el seient de fàcil accés.
Braços: Regulable en alçada 1D. Poliamida color negre.

CADIRA OPERATIVA
Cadira sense braços
Braços 1D
CADIRA OPERATIVA 24
HORES
Cadira amb braços
Cadira amb braços i capçal

Cadires operatives malla
Seient: Disseny ergonòmic amb curvatura davantera per evitar la pressió a les cames i afavorir la
circulació sanguínia.
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Interior de fusta laminada folrada d'escuma flexible de poliuretà de 40 kg/m3.
Carcassa exterior en polipropilè color negre.
Seient giratori i regulable en alçada mitjançant columna pneumàtica.
Respatller: De malla tensada transpirable i de fàcil neteja que assegura una correcta adaptació
lumbar i vertebral.
Bastidor en que queda tensat el teixit i agafat amb un altre bastidor exterior.
Regulació sistema Up & Down de cremallera amb bloqueig multi posicional que permet ajustament
i dorsal.
Colors respatller: Negre, gris, vermell, blanc, blau.
Mecanisme: Syncro-confort 5P: bloqueig en 5 posicions, regulació de tensió en funció del pes de
l'usuari, entre 45 i 120 kg, mitjançant roda sota el seient de fàcil accés.
Capçal: Independent, entapissat sobre interior de poliamida i escuma flexible.
Regulable en alçada i gir per facilitar el recolzament cervical.
Entapissat a joc amb el seient.
Braços: Regulables en alçada 1D.
Poliamida color negre.
Base i rodes: Base piramidal en poliamida reforçada amb fibra de vidre, color negre.
Rodes de d=65mm auto frenades amb banda de goma.

CADIRA OPERATIVA MALLA
Cadira sense braços
Cadira sense braços i capçal
Braços 1D

Cadires col·lectivitats:
Seient: Injecció plàstica de polipropilè de 7mm de gruix, 100% reciclable.
Respatller: Injecció plàstica de polipropilè de 6mm de gruix, 100% reciclable.
Colors seient i respatller: Blanc, blau fosc, verd oliva, antracita, negre, taronja, vermell i blau cel.
Potes: Tub d'acer de d=20mm. Taps anti-lliscant de nylon. Cromat o pintura epoxi.
Colors potes: Cromat, blanc, negre i alumini.
Braços: Injecció plàstica de polipropilè de 6mm de gruix, 100% reciclable.

CADIRA COL·LECTIVITATS
Cadira sense braços
Cadira amb braços
Kit unió cadira
Pala d'escriptura
Bancades:
Seient: Injecció plàstica de polipropilè de 7mm de gruix, 100% reciclable.
Respatller: Injecció plàstica de polipropilè de 6mm de gruix, 100% reciclable.
Colors seient i respatller: Blanc, blau fosc, verd oliva, antracita, negre, taronja, vermell i blau cel.
Estructura: Tub d'acer acabat gris epoxi alumini. Peus en T invertida per a 2, 3, 4, 5 o 6 seients.
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BANCADA
2 places
3 places
4 places
5 places
6 places

Prestatgeries metàl·liques
Costats: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8mm gruix, d’una sola peça, amb plecs longitudinals.
Perforacions en costats inicials. Ranuració múltiple en tota la llargada del costat cada 30mm per allotjar
el suport del prestatge.
Darreres: Fabricades en xapa blanca qualitat AP01 d’1mm de gruix, per donar rigidesa al prestatge es
realitzen 3 plecs longitudinals per costat. En els mòduls sense darrera s’inclou un perfil retenidor a la
part darrera per evitar la caiguda dels llibres per la part de darrera. Guia per subjecta llibres.
Sòcol: Fabricades en xapa laminada en fred de 0,7mm gruix.
Tiradors: En ABS o Zamac.
Tapa superior: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8mm de gruix, d’una sola peça, amb plec
longitudinals.
Acabats: Pintura en pols de 60/70 micres epoxi polièster, amb procés de polimeritzat a 200º previ
desgreix i fosfatat.
Colors Acabats: RAL 4008 Morat llis, RAL 1007 Groc llis, RAL 3020 Vermell texturat, RAL 7035 Gris
clar texturat, RAL 9006 Gris plata texturat, RAL 7031 Gris fosc llis, RAL 9016 Blanc texturat, RAL 9003
Blanc llis, RAL 9005 Negre texturat, RAL 1013 Beige texturat, RAL 5014 Blau-gris texturat, RAL 5010
Blau fosc llis, RAL 3003 Grana texturat i RAL 6018 Verd llis.

PRESTATGERIES
METÀL·LIQUES PERSIANA
ALÇADA 121CM

MIDES APROXIMADES
80x33x121cm
90x33x121cm
110x33x121cm
80x40x121cm
90x40x121cm
110x40x121cm

PRESTATGERIES
METÀL·LIQUES PERSIANA
ALÇADA 150CM

MIDES APROXIMADES
80x33x150cm
90x33x150cm
110x33x150cm
80x40x150cm
90x40x150cm
110x40x150cm
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PRESTATGERIES
METÀL·LIQUES PERSIANA
ALÇADA 180CM

MIDES APROXIMADES
80x33x180cm
90x33x180cm
110x33x180cm
80x40x180cm
90x40x180cm
110x40x180cm

PRESTATGERIES
METÀL·LIQUES PERSIANA
ALÇADA 210CM

MIDES APROXIMADES
80x33x210cm
90x33x210cm
110x33x210cm
80x40x210cm
90x40x210cm
110x40x210cm

PRESTATGERIES
METÀL·LIQUES PERSIANA
ALÇADA 240CM

MIDES APROXIMADES
80x33x240cm
90x33x240cm
110x33x240cm
80x40x240cm
90x40x240cm
110x40x240cm

PRESTATGES

MIDES APROXIMADES
80x30cm
90x30cm
80x36cm
90x36cm
110x36cm
80x40cm
90x40cm
110x40cm
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Complements:
Reposapeus: Planxa de fibra de poliproplilè. Estructura d'acer laminat.
Mides: 45x35cm. Alçada 90-120mm. Inclinació 12-17º.
Colors: Alumini i negre.
Penjador: Tub d'acer pintat de d=32mm. 8 penjadors orientables en ABS color negre.
Peana en acer pintat, amb contrabase anti-humitat en ABS
Mides: d=32x175h cm.
Colors: Alumini RAL 9006, negre i blanc.

COMPLEMENTS
Reposapeus
Penjador

5. Normativa i justificació

LOT 1: MOBILIARI. TAULES, ARMARIS I ACCESSORIS
Taules de treball, ales auxiliars per a taules de treball, faldons melamina i metàl·lics per a
taules de treball, faldons melamina i metàl·lics per a taules de treball, panells frontals per a
taules, taules bench, panells frontals per a taules tipus bench, taules compactes i taules de
juntes.

Concepte

Dimensions

Requeriments
mecànics de seguretat

Norma que cal complir

Justificació del compliment

UNE-EN 527-1:2011 o
equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

UNE-EN 527-2:2017
+A1:2019 o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

21

Àrea Interna, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat
Servei de Compres i Gestió patrimonial

Determinació de
l'estabilitat i resistència
mecànica de
l'estructura

UNE-EN 527-2:2017
+A1:2019 o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

Calaixeres metàl·liques i de melamina

Concepte

Requeriments de
seguretat aplicables a
mobiliari d'arxiu
d'oficina

Determinació de la
resistència estructural
del mobiliari d'arxiu
d'oficina

Norma que cal complir

Justificació del compliment

UNE-EN 14073-2:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

UNE-EN 14073-3:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma
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Determinació de la
resistència i la
durabilitat de les parts
mòbils del mobiliari
d'arxiu d'oficina

UNE-EN 14074:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

Armaris de melamina
Concepte

Requeriments de
seguretat aplicables a
mobiliari d'arxiu
d'oficina

Determinació de la
resistència estructural
dels armaris recolzats
al terra i armaris
penjats a les parets.
S'especifica, també, els
mètodes d'assaig per a
determinar l'estabilitat
dels armaris
independents.

Determinació de la
resistència i la
durabilitat de les parts
mòbils del mobiliari
d'arxiu d'oficina

Norma que cal complir

Justificació del compliment

UNE-EN 14073-2:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

UNE-EN 14073-3:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

UNE-EN 14074:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma
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Armaris metàl·lics de persiana
Concepte

Requeriments de
seguretat aplicables a
mobiliari d'arxiu
d'oficina

Determinació de la
resistència estructural
dels armaris recolzats
al terra i armaris
penjats a les parets.
S'especifica, també, els
mètodes d'assaig per a
determinar l'estabilitat
dels armaris
independents.

Determinació de la
resistència i la
durabilitat de les parts
mòbils del mobiliari
d'arxiu d'oficina

Norma que cal complir

Justificació del compliment

UNE-EN 14073-2:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

UNE-EN 14073-3:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma

UNE-EN 14074:2005
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el mobiliari
ha estat sotmès als assajos sota els
principis de seguretat funcional dels
components, estabilitat, durabilitat de
l'estructura, acabats, adaptabilitat de les
formes i les dimensions i que compleix
aquesta norma
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LOT 2: CADIRES I COMPLEMENTS
Cadires direcció
Concepte

Norma que cal complir

Dimensions

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
UNE-EN 1335-/AC:2003
requisits de disseny funcional,
o equivalent
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

Requisits de seguretat i mètodes
d'assaig

UNE-EN 1335-2:2019
o equivalent

Justificació del compliment

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

Cadires visita
Concepte

Mètodes d'assaig

Norma que cal complir

UNE-EN 16139:2013
o equivalent

Justificació del compliment
Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.
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Requisits de seguretat

UNE-EN 16139:2013
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

Cadires operatives
Concepte

Norma que cal complir

Dimensions

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
UNE-EN 1335-/AC:2003
requisits de disseny funcional,
o equivalent
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

Requisits de seguretat i mètodes
d'assaig

UNE-EN 1335-2:2019
o equivalent

Justificació del compliment

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.
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Cadires operatives 24 hores
Concepte

Prova de components individuals

Requisits de seguretat i mètodes
d'assaig

Norma que cal complir

Justificació del compliment

BS 54592:2000+A2:2008
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

UNE-EN 1335-2:2019
UNE 23724:1990
UNE 23727:1990
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

Cadires operatives malla
Concepte

Norma que cal complir

Dimensions

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
UNE-EN 1335-/AC:2003
requisits de disseny funcional,
o equivalent
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
resistència a la rodadura sense
càrrega.

Requisits de seguretat i mètodes
d'assaig

UNE-EN 1335-2:2019
o equivalent

Justificació del compliment

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional,
estabilitat, càrrega electrostàtica,
durabilitat del seient i respatller i
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resistència a la rodadura sense
càrrega.

Cadires col·lectivitats i bancades
Concepte

Requisits per cadires d'ús no domèstic

Norma que cal complir

UNE-EN 16139:2013
o equivalent

Justificació del compliment
Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que la
cadira ha estat sotmesa als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional i
estabilitat.

Prestatgeries
metàl·liques

Concepte

Requeriments de seguretat aplicables
a mobiliari d’arxiu d’oficina

Determinació de la resistència
estructural. S'especifica, també, els
mètodes d'assaig per a determinar
l'estabilitat de les prestatgeries.

Determinació de les especificacions i
característiques funcionals

Norma que cal complir

UNE-EN 14073-2:2005
o equivalent

UNE-EN 14073-3:2005
o equivalent

UNE-EN 11023-2:1992
o equivalent

Justificació del compliment
Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el
mobiliari ha estat sotmès als assajos
sota els principis de seguretat
funcional dels components, estabilitat,
durabilitat de l'estructura, acabats,
adaptabilitat de les formes i les
dimensions i que compleix aquesta
norma.

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el
mobiliari ha estat sotmès als assajos
sota els principis de seguretat
funcional dels components, estabilitat,
durabilitat de l'estructura, acabats,
adaptabilitat de les formes i les
dimensions i que compleix aquesta
norma.
Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el
mobiliari ha estat sotmès als assajos
sota els principis de seguretat
funcional dels components, estabilitat,
durabilitat de l'estructura, acabats,
adaptabilitat de les formes i les
dimensions i que compleix aquesta
norma.

28

Àrea Interna, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat
Servei de Compres i Gestió patrimonial

Reposapeus

Requisits ergonòmics per a treball de
oficina amb pantalles de visualització
de dades (PDV). Part 9: Requisits per
a dispositius d'entrada diferents al
teclat. (ISO 9241-9:2000).

UNE-EN ISO 9241400:2007
o equivalent

Informe d'una entitat certificadora
reconeguda, que garanteixi que el
producte ha estat sotmés als assajos
sota els principis de dimensions,
requisits de disseny funcional i
estabilitat.

6. Lloc i termini de lliurament
Els materials objecte de subministrament hauran de lliurar-se a l’Ajuntament en el termini màxim de 45
dies a comptar des de la data en que l’Ajuntament faci la petició formal a l’adjudicatari, segons les
seves pròpies necessitats.
El lliurament del mobiliari es realitzarà de forma planificada i de comú acord amb l’Ajuntament, i haurà
d’incloure, com a mínim:


El transport del mobiliari a la ubicació municipal que s’assenyali.



El desmuntatge i la retirada del mobiliari vell a les dependències municipals que s’indiqui
(normalment al magatzem), o bé, per la seva destrucció el seu trasllat a la deixalleria municipal,
si és el cas.

7. Obligacions dels contractistes
L’adjudicatari, durant l’execució del contracte, ha de complir les següents obligacions:
a) Subministrar el mobiliari objecte de contracte amb les prestacions i característiques requerides
al present plec, de conformitat amb la seva oferta.
b) Tots els articles s’hauran de subministrar degudament precintats.
c) El contractista serà responsable dels deures de guarda i emmagatzematge dels béns objecte
de la prestació fins el moment del seu lliurament.
d) Designarà un responsable del subministrament el qual serà l’interlocutor únic i tindrà poders
suficients per a la gestió de l’execució del contracte.
e) L’empresa que resulti adjudicatària a cadascú dels lots, haurà de posar a disposició de
l’ajuntament el personal del servei tècnic adient per poder realitzar el muntatge, reparació i
resolució d’incidències que puguin sorgir i/o es produeixin durant la vigència del contracte.
f)

El contractista haurà d’aportar manuals en què es detallin totes les instruccions necessàries
per al funcionament, manteniment, neteja, intervencions a realitzar i freqüència.

g) El contractista s’obliga a resoldre incidències i reparacions en un termini màxim de 10 dies a
comptar a partir de la comunicació per part de l’Ajuntament de la incidència. Aquesta
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comunicació es farà sempre per un mitjà on quedi constància de la data i hora de la
comunicació al contractista, la qual podrà fer-se via correu electrònic.
h) En cas que es detecti que el material subministrat resultés defectuós o no s’ajustés a les
característiques previstes a aquest plec, el contractista tindrà un termini de 7 dies laborables
des que es detecta la irregularitat i es comunica per esmenar-la sense cap càrrec addicional.
Aquesta comunicació es farà sempre per un mitjà on quedi constància de la data i hora de la
comunicació al contractista, la qual podrà fer-se via correu electrònic.
i)

Tot el mobiliari ofertat ha d’estar catalogat i s’ha de poder garantir el seu recanvi total o
parcialment durant la vigència del contracte i les serves pròrrogues.

j)

El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès, públic o privat, com a
conseqüència de les feines de subministrament i muntatge, així com qualsevol element afectat
per les actuacions realitzades sempre sense cap sobre cost per l’Ajuntament.

8. Acta de recepció
Un cop el contractista lliuri i instal·li el material, la persona responsable de l’Ajuntament aixecarà l’Acta
de recepció, que haurà d’anar signada per ambdues parts.
9. Prevenció de riscos laborals
El contractista ha de complir estrictament amb les obligacions de l’empresari en relació als seus
treballadores quant a la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i les serves modificacions, i quant a
la resta de la normativa legal que li sigui d’aplicació en aquesta matèria.
En aquest sentit s’ha de tenir en compte:
a) Formació. L’empresa adjudicatària haurà de formar tot el seu personal en matèria de prevenció de
riscos laborals.
b) Coordinació d’activitats. Durant la prestació del servei en els equipaments municipals, les empreses
adjudicatàries han de complir amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, i les seves modificacions.
c) L’empresa adjudicatària haurà de seguir les instruccions complementàries fixades per l’Ajuntament
en matèria de prevenció de riscos laborals.
d) Els contractistes lliuraran a l’Ajuntament tota la documentació en matèria de prevenció de riscos
laborals que li sigui sol·licitada pel/la responsable municipal del contracte.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica del document,

Joana Ramírez Cabañas
Tècnica Jurídica del Servei de Compres
i Gestió Patrimonial.
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