


CCCB
Mancomunitat genèric
Subministrament, muntatge i desmuntatge dels següents elements:

unitat quantitat

Elements comuns
Moqueta tipus firal, color gris. Mides segons plànols de la instal•lació (NO CONCURSA) m2 448
Cortinatge per ambientació o separació d’espais. Cortina tipus vel o mosquitera, color blanc, 
fixada segons detalls. Mides segons plànols de la instal•lació. m2 406
Pintura plàstica parets color negre mate (NO CONCURSA) p/a 1
Tancaments. Formació de tancament per a zona de projeccions a base de cartró-guix a una cara, 
acabat pintura plàstica color negre mate. Mides segons detalls (NO CONCURSA) m2 81
Punts de llum (NO CONCURSA) u 40
Equip so ambient (NO CONCURSA) u 1

Panell gràfic passadís entrada (Ref. M701)

Fusteria. A base de bastidor de perfils de fusta, recobert per lona frontlite, impresa segons 
contingut, fixada mitjançant grapes, acabat laterals lacat color blanc mate. Mides segons detalls. p/a 1
Gràfica. Lona frontlite, impresa segons contingut, fixada mitjançant grapes m2 41,2

Panell gràfic introducció (Ref. M702)
Fusteria, A base de bastidor de perfils de fusta, recobert per lona frontlite, impressa segons 
contingut, fixada mitjançant grapes, acabat laterals lacat color blanc mate. Construïda sobre 
bastidor de perfils de fusta. Mides segons detalls. m2 9
Gràfica. Lona frontlite, impressa segons contingut, fixada mitjançant grapes m2 9

Gran taula (Ref. M703)
Moble. A base de fusta DM de 16 mm, acabat lacat color blanc. Construïda sobre bastidor de 
perfils de fusta. Mides segons detalls ml 35,75
Fotografies (20x30). Emmarcat: Impressió sobre paper de qualitat fotogràfica, amb paspartu color 
blanc, marc i vidre. u 30
Gràfica. Vinil blanc impresió làtex + laminat mate. Col•locació sobre moble lacat mate. Mides 
segons detalls m2 19,8
Urnes 40x40x40. Formació d’urna amb vidre laminat de seguretat 3+3 transparent, cantonada 
solucionada amb bisell. Fixats a mobiliari mitjançant silicona. u 18

Recorregut fotogràfic (Ref. M704)

Fotografies  paret (30x40). Emmarcat: Impressió sobre paper de qualitat fotogràfica, amb 
paspartu color blanc, marc i vidre. u 55

Audiovisuals (Ref. M705)
Pantalles. Formació de pantalla per a projeccions a base de cartró-guix, acabat pintura plàstica 
color blanc mate (NO CONCURSA) m2 54
Projectors (NO CONCURSA) u 6
Audios capelles (NO CONCURSA) u 6
Petit switch / crestron  (NO CONCURSA) u 1

General
Muntatge elements 
Desmuntatge elements 

NO CONCURSA NI EL SUBMINISTRAMENT DELS AUDIOVISUALS NI LA SEVA INSTAL·LACIÓ



CCCB
De la beneficència a la salut pública
Subministrament, muntatge i desmuntatge dels següents elements:

unitat quantitat

Elements comuns
Paviment. Moqueta tipus firal, color gris. Mides segons plànols de la instal•lació (NO 
CONCURSA) m2 192
Pintura plàstica parets color negre mate (NO CONCURSA) p/a 1
Punts de llum (NO CONCURSA) 40

Panell gràfic introducció (Ref. M101, M102)

Bastidor de fusta recobert per lona frontlite, impressa segons contingut, fixada mitjançant grapes, 
acabat laterals lacat color blanc mate. Construït sobre envà existent de cartró-guix. Mides segons 
detalls. m2 5,2
Gràfica. Lona frontlite, impressa segons contingut, fixada mitjançant grapes m2 5,2

Bosc peanes (Ref. M103)
Peanes. Estructures a base de fusta DM de 16 mm, acabat lacat color blanc. Construïda sobre 
bastidor de perfils de fusta. Mides segons detalls (Ref. M103) u 40
Gràfica. Vinil blanc impresió làtex + laminat mate. Col•locació sobre moble lacat mate. Mides 
segons detalls m2 8,75

Urnes 40x40x40. Formació d’urna amb vidre laminat de seguretat 3+3 transparent, cantonada 
solucionada amb bisell. Fixats a mobiliari mitjançant silicona. u 5

Entendre la beneficiencia (Ref. M104)
Projectors diapositives (NO CONCURSA) u 20

General
Muntatge elements 
Desmuntatge elements 

NO CONCURSA NI EL SUBMINISTRAMENT DELS AUDIOVISUALS NI LA SEVA 
INSTAL·LACIÓ



Institut d'Estudis Catalans
Investigació científica
Subministrament, muntatge i desmuntatge dels següents elements:

unitat quantitat

Elements comuns

Paviment. Col•locació de moqueta tipus firal, color gris. Mides segons plànols de la instal•lació. m2 90

Tarima per cablejat de monitors (pot ser de lloguer) m2 90
Cortinatge per ambientació o separació d’espais. Cortina tipus vel o mosquitera, color blanc, 
fixada segons detalls. Mides segons plànols de la instal•lació. m2 100
Punts de llum lloguer + col.locació u 16

Material i treballs elèctrics necessaris p/a 1

Equip so (ambient) (NO CONCURSA L'EQUIP. NOMÉS LA SEVA INSTAL·LACIÓ) u 1

Panell benvinguda  (Ref. M501, M502)
Fusteria (Aprofitament de la cara del darrera d'un dels panells del pati)
Gràfica. Lona frontlite, impressa segons contingut, fixada mitjançant grapes m2 4,8

Panells continguts pati (Ref. M503)
Fusteria, A base de bastidor de perfils de fusta, recobert per lona frontlite, impressa segons 
contingut, fixada mitjançant grapes, acabat laterals lacat color blanc mate. Construïda sobre 
bastidor de perfils de fusta. Mides segons detalls. u 8
Gràfica. Lona frontlite, impressa segons contingut, fixada mitjançant grapes m2 40

Bosc de pantalles (Ref. M504)
Pantalles 42" (NO CONCURSA EL SUBMINISTRAMENT DE LES PANTALLES, NOMÉS LA 
SEVA INSTAL·LACIÓ ) u 12
Suports especials. Suport horitzontal amagat per pantalla. Construcció de marc de fusta, acabat 
pintura plàstica color negre. Mides segons detalls. u 12

Audiovisuals (Ref. M505)
Suport per monitor. Peça formada per monitor de 32'' vertical (EL  MONITOR NO CONCURSA), 
fixat a suport metàl·lic, format per perfil tubular d'acer de 30 mm de diàmetre, soldat amb 
cartel·les a una xapa d'acer de 5 mm. Tot el conjunt soldat i galvanitzat a taller. Mides segons 
detalls.

u 1

General
Muntatge elements (inclou l'equipament audiovisual) p/a 1
Desmuntatge elements (inclou l'equipament audiovisual) p / a 1



Escola Industrial
Instruments per l’educació
Subministrament, muntatge i desmuntatge dels següents elements:

unitat quantitat

Estructures metàl·liques horitzontals per aplicació de gràfica (Ref. M604)

Formació de taulell metàl•lic a base de xapa d'acer galvanitzat pintat a rodet amb esmalt sintètic 
color blanc, sobre bastidor de perfils tubulars d’acer galvanitzat. Mides segons detalls. Inclòs peu 
d'acer per anivellament u 42

Gràfica estructures. Vinil blanc impresió làtex + laminat mate. Col•locació sobre les estructures 
descrites (M604). Mides segons detalls. m2 94,5

Murets de suport verticals per aplicació de gràfica (Ref. M601, M602, M603)

Fusteria. A base de fusta DM de 16 mm hidròfug, acabat lacat color blanc. Acabat per a exterior. 
Construïda sobre bastidor de perfils de fusta. Mides segons detalls. Inclós peu d'acer per 
anivellament m2 70

M601 i M602. Dues cares del muret de suport per gràfica de llargada 10,50 metres (120 cm x 40 cm)

M603 Una cara de muret de suport per gràfica de llargada 14 metres (120 cm x 40 cm)

Gràfica. Vinil blanc impresió làtex + laminat mate. Col•locació sobre panells descrits (Ref. M601, 
M602, M603). Mides segons detalls m2 42

Panell gràfic entrada (Ref. M605)

Fusteria. A base de fusta DM de 16 mm hidròfug, acabat lacat color blanc. Acabat per a exterior. 
Construïda sobre bastidor de perfils de fusta. Per subjectar a reixa exterior (incloses brides de 
subjecció). Mides segons detalls m2 10

Gràfica. Vinil blanc impresió làtex + laminat mate. Col•locació sobre panell descrit (Ref. M605 ). 
Mides segons detalls m2 10

General

Muntatge elements 

Desmuntatge elements 
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