
  

 

 
ANUNCI PER A PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 
1. ENTITAT ADJUDICADORA: 
a) Organisme: OAM UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
b) Servici que tramita l’expedient: Oficines Centrals. 
c) Nombre d’expedient: E-70008-2019-000040. 

 

2.  OBJECTE I DURADA DEL CONTRACTE: 

OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament de Mobiliari per a la dotació del nou Espai 

Sociocultural “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”, situat en la Nau Nº 2 de Ribes (ParC 

Central) de València, que a continuació s’indica: 

 

RELACIÓ DE MOBILIARI 

 

DESCRIPCIÓ Uds. 

TAULA OFICINA MELAMINA AMB ESTRUCTURA METÀLICA 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg =180cm / Fons=80cm / Altura=75cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grado 4 / Espessor normalitzat 
= 120 gr. / Resistència a productes de neteja agressius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als àcids, álcalis i olis a temperatura ambiente. 

 Estructura.- Potes fabricada amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 60x30mm i 
secció de 2mm d’espessor. Regulació en altura. Unió entre potes mitjançant bastidors 
desmuntables d’acer de 2mm de secció. Acabat amb pintura electroestàtica de pols 
epoxi-polièster. Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanocerámicas amb bany 
microcristalino anticorrosivo i procés de pasivizado. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% y el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% y el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Sense contaminació d’aire o aigua en l’eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 14001 
Bureau Veritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ALA DE TAULA OFICINA MELAMINA AMB ESTRUCTURA METÀLICA 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=100cm / Fons=60cm / Altura=75cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor normalitzat = 
120 gr. / Resistència a productes de neteja agressius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als àcids, álcalis i olis a temperatura ambiente. 

 Estructura.- Potas fabricada amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 60x30mm i 
secció de 2mm d’espessor. Regulació en altura. Unió entre potas mitjançant bastidors 
desmuntables d’acer de 2mm de secció. Acabat amb pintura electroestàtica de pols 
epoxi-poliéster. Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanoceràmicas amb bany 
microcristalino anticorrosiu i procés de pasivizado. 
Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% y el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% y el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Sense contaminació d’aire o aigua en l’eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 14001 
Bureau Veritas. 

CALAIXERA OFICINA AMB RODES I 3 CALAIXOS 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt =60cm / Ample=45cm / Fons=58cm. 

 Estructura.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 19mm 

d’espessor en tapa, laterals, posterior i fronts de calaixos, aglomerat amb resines 
sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta temperatura i escatat, amb 
densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm y 1mm per a fronts de calaix. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grado 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent 
/ Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor normalitzat 
= 120 gr. / Resistència a productes de neteja agressius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als àcids, álcalis i olis a temperatura ambiente. 

 Calaixos.- Monoblock metàlic de gran resistència amb sistema de tancament integrat. 
Guies telescòpiques de rodament de corró fabricades en acer, amb extracció parcial del 
calaix. Tiradors ergonòmics. Models de superficie fabricats en injecció de Zamak (aliatge 
de zinc, alumini, magnesi i coure) acabat aluminizado. 

 Rodes.- Silencioses de seguretat. Ø65 mm. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat  i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Sense contaminació d’aire o aigua en la eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 
14001 Bureau Veritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ARMARI BAIX D’OFICINA AMB PORTES I PANY 2 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=90cm / Fons=42cm / Altura=75cm. 

 Estructura.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm (tapa), 
aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grado 3 sin defectos visuales / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mate. Grau 4 / Espessor normalitzat 
= 120 gr. / Resistència a productes de neteja agresius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als àcids, álcalis i olis a temperatura ambiente. 

 Portes.- Frontissa obertura 110º amb cazoleta Ø35mm. Tirador en plata anonizado de 
128mm fabricats en injecció de Zamak (aliatge de zinc, alumini, magnesi i coure). Pany a 
amb sistema de tancament mitjançant falleba, amb desplaçament longitudinal (2 claus 
plegables). Canteado en PVC 2mm. Melamina 19mm d’espessor. 

 Interior.- 1 prestatge melamina de 25mm amb cants de PVC 1mm. Suports prestatges 
casquillo Ø20mm. “Clock 1”. Cargols d’unió “crosca fusta” per a Ø5mm. (zincado). 

 Posterior.- Fabricada en melamina de 8mm. Embotida a laterals, pis i sostre. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Garantía de 6 anys d’ús. FSC, ISO 9001 / 14001 Bureau Veritas. 

CADIRA OFICINA ERGONÒMICA AMB BRAÇOS REGULABLES 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Ample=58cm / Fons=49cm / Altura=115cm. 

 Respatler.- Estructura de polipropilé, amb malla ignífuga ultra-resistent acrílica. 
Transpirable y ergonòmicament adaptable. Color negre, blanc  blau o roig. 

 Seient.- Carcassa de polipropilé amb suport fabricat en fusta contrachapada d’haja de 
8mm. Farciment de goma flexible d’alta densitat (30Kg/m3). Tapizado 100% poliamida. 
Resistència a l’abrasió +40.000 cicles Norma UNE-EN 14465:2004+A1:2007 ISO 12947-
2:1999/ACAC:2006. Solidesa al frec en sec i humit clas. 4/5 UNE-EN ISO 105-X12:2003. 
Resistència a l’esquinçat: Ordit 130N Trama 100N UNE-EN ISO 13937-2:2001. 
Inflamabilitat: UE: EN 1021-1:2006 cigar. 

 Mecanisme.- ASYNCRO. RESPATLER: Regulació multiposició de la inclinació 
mitjançant palanca. Regulació multiposició de l’altura mitjançant gir de pom. SEIENT: 
Regulació multiposició de la inclinació mitjançant palanca. CADIRA: Regulació 
multiposició de la’altura amb pistó hidràulic mitjançant palanca. 

 Base.- Forma piramidal. Fabricada en nylon amb 30% de fibra de vidre, per a millorar 
resistència i durabilitat. Diàmetre 640mm. 

 Rodes.- Model Style amb perfil baix de rodadura silenciosa i suau. Fabricades en nylon, 
pvc i acer. 

 Braços.- Fabricats en Nylon amb tacto suau. Regulació en altura i forma en “T”. 

 Pes.- 16 Kg. 

 Certificats.- Norma UNI EN 13351-2-3. 
 

BUTACA MODULAR SALA D’ESPERA 1 PLAÇA 2 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=84cm (45cm altura seient) / Ample =85cm / Fons=68cm. 

 Estructura interior.- Fibropanel de densitat mitjana aglomerat. 

 Farciment.- Goma-escuma d’alta densitat amb 40kg/m3 per al seient i 30kg/m3 per  al 
respatler. 

 Base.- Fabricada en tub d’acer de 40x40mm amb 1,5mm de secció amb estructura 
perimetral i potes soldades. Acabat en pintura epoxídica amb catalitzador per a 
enduriment.  

 Tapizado.- Composició de la superficie 100% vinil i del teixit base 100% poliéster Hi-Loft. 
Resistència a l’abrasió > 300.000 cicles Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007. 
Resistència a baixes temperatures -23ºC. Solidez al frec excel·lent CFFA 7 / AATCC TM 
8. Resistència bacteriològica  AATCC TM 147. Resistència fongs ASTM G21. 
Inflamabilitat UE EN 1021-1:2006 cigar i EN 1021-2:2006 llumí. Resistència a l’esquinçat: 
Ordit 32N i Trama 31N ISO 4674-1 MB. 

 Certificats.- UNE-EN – ISO 9001:2005 / 14001:2015 
 
 
 



  

 

BUTACA MODULAR SALA D’ESPERA 2 PLACES 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=84cm (45cm altura seient) / Ample =144cm / Fons=68cm. 

 Estructura interior.- Fibropanel de densitat mitja aglomerat. 

 Farciment.- Goma-escuma d’alta densitat amb 40kg/m3 per al seient i 30kg/m3 per al 
respatler. 

 Base.- Fabricada en tub d’acer de 40x40mm amb 1,5mm de secció amb estructura 
perimetral i potes soldades. Acabat en pintura epoxídica amb catalitzador per a 
enduriment.  

 Tapizado.- Composició de la superficie 100% vinil i del teixit base 100% poliéster Hi-Loft. 
Resistència a l’abrasió > 300.000 cicles Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007. 
Resistència a baixes temperatures -23ºC. Solidesa al frec excel·lent CFFA 7 / AATCC 
TM 8. Resistència bacteriològica  AATCC TM 147. Resistència fongs ASTM G21. 
Inflamabilitat UE EN 1021-1:2006 cigar i EN 1021-2:2006 llumí. Resistència a l’esquinçat: 
Ordit 32N i Trama 31N ISO 4674-1 MB. 

 Certificats.- UNE-EN – ISO 9001:2005 / 14001:2015 
 

BUTACA MODULAR SALA D’ESPERA 3 PLACES 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=84cm (45cm altura seient) / Ample=202cm / Fons=68cm. 

 Estructura interior.- Fibropanel de densitat mitja aglomerat. 

 Farciment.- Goma-escuma de alta densitat amb 40kg/m3 per al seient i 30kg/m3 per al 
respatler. 

 Base.- Fabricada en tub d’acer de 40x40mm amb 1,5mm de secció amb estructura 
perimetral i potes soldades. Acabat en pintura epoxídica amb catalitzador per a 
enduriment. 

 Tapizado.- Composició de la superficie 100% vinil i del teixit base 100% poliéster Hi-Loft. 
Resistència a l’abrasió > 300.000 cicles Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007. 
Resistència a baixes temperaturas -23ºC. Solidez al frote excelente CFFA 7 / AATCC TM 
8. Resistència bacteriológica  AATCC TM 147. Resistència fongs ASTM G21. 
Inflamabilitat UE EN 1021-1:2006 cigar i EN 1021-2:2006 llumí. Resistència a l’esquinçat: 
Ordit 32N i Trama 31N ISO 4674-1 MB. 

 Certificats.- UNE-EN – ISO 9001:2005 / 14001:2015 
 

TAULA CENTRE AMB ESTRUCTURA METÀLICA I POTES BASTIDOR 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=120cm / Fons=60cm / Altura=45cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor normalitzat = 
120 gr. / Resistència a productes de neteja agresius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als ácids, álcalis i olis a temperatura ambiente. 

 Estructura.- Potes fabricades amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 60x30mm i 
secció de 2mm d’espessor. Regulació en altura. Unió entre potes mitjançant bastidors 
desmuntables d’acer de 2mm de secció. Acabat amb pintura electroestàtica de pols 
epoxi-poliéster. Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanoceràmicas amb bany 
microcristalino anticorrosiu i procés de pasivizado. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Sense contaminació d’aire o aigua en la eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 
14001 Bureau Veritas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

TAULA AUXILIAR AMB ESTRUCTURA METÀLICA I POTES BASTIDOR 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg =70cm / Fons=70cm / Altura=60cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor normalitzat = 
120 gr. / Resistència a productes de neteja agresius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als àcids, álcalis i olis a temperatura ambiente. 

 Estructura.- Potes fabricades amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 60x30mm i 
secció de 2mm d’espessor. Regulació en altura. Unió entre potes mitjançant bastidors 
desmuntables d’acer de 2mm de secció. Acabat amb pintura electroestàtica de pols 
epoxi-poliéster. Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanoceràmicas amb bany 
microcristalino anticorrosiu i procés de pasivizado. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Sense contaminació d’aire o aigua en la eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 
14001 Bureau Veritas. 
 
 

BUTACA MODULAR INDIVIDUAL SALA D’ESPERA 1 PLAÇA SENSE BRAÇOS 3 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=83cm (44cm altura seient) / Ample=67cm / Fons=69cm. 

 Estructura interior.- Fibropanel de densitat mitja aglomerat 15mm 

 Farciment.- Goma-escuma d’alta densitat ambn 30kg/m3. Embuatat complet de 
l’estructura de 1cm en costats. 

 Base.- 4 potes fabricades en tub d’acer de 60x60mm con 1,5mm de secció. Acabat en 
pintura epoxídica amb catalitzador per a enduriment.  

 Tapizado.- Composició de la superficie 100% vinil i del teixit base 100% poliéster Hi-Loft. 
Resistència a l’abrasió > 300.000 cicles Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007. 
Resistència a baixes temperatures -23ºC. Solidesa al frec excel·lent CFFA 7 / AATCC 
TM 8. Resistència bacteriológica  AATCC TM 147. Resistència fongs ASTM G21. 
Inflamabilitat UE EN 1021-1:2006 cigar i EN 1021-2:2006 llumí. Resistència a l’esquinçat: 
Ordit 32N i Trama 31N ISO 4674-1 MB. 

 Certificats.- UNE-EN – ISO 9001:2005 / 14001:2015 
 

TAULA ABATIBLE AMB RODES I ESTRUCTURA METÀLICA 15 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=140cm / Fons=80cm / Altura=60cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor normalitzat = 
120 gr. / Resistència a productes de neteja agressius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència al àcids, álcalis i olis a temperatura ambient. 

 Estructura.- Fabricada amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 60mm de diámetre 
i secció de 2mm d’espessor. Peu de platina de 3mm. Unió entre potes mitjançant tub 
metàlic de 40x20mm i 1,5mm de secció. Acabat amb pintura electroestàtica de pols 
epoxi-poliéster. Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanoceràmicas amb bany 
microcristalino anticorrosiu i procés de pasivizado. 

 Rodes.- 4 uds per taula amb goma antilliscant i fre. 

 Plegat.- Mitjançant accionament mecànic de palanca sota el tauler. El plegat de la taula 
és únicament del tauler, quedant en posició vertical i perpendicular al sòl. L’estructura 
amb les pates queda inamovible. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 98 
% / Sense contaminació d’aire o aigua en l’eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 14001 
Bureau Veritas. 
 



  

 

CADIRA PLEGABLE I APILABLE PER A COL·LECTIVITATS 80 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Ample =60cm / Alt seient=47,4cm / Fons asiento=38,7cm. Mesura plegada: 

80x47cm. 

 Estructura.- Fabricada en tub d’acer laminat en fred de 19mm de diámetre amb secció 
de 1,5mm. Remat amb taps antilliscants en negre. Acabat cromat mitjançant bany 
electrolític. Plegable i apilable. 

 Seient i respatler.- Polipropilè rígid d’acabat negre texturizat. 

 Pes.-  3kg. 

 Certificats.- UNE 11010:89 / UNE 11020-2:92 (Cadires d’ús públic. Resistència 
estructural i especificacions). UNE-EN 581-1.98 / UNE-ENV 581-2,3:00 (Requisits 
generals de seguretat, seguretat mecànica  i mètodes d’assaig per a seients). UNE-EN 
1022:98 (Estabilitat de seients). PEFC Bureau Veritas, ISO 9001 / 14001 / 14006. 

CARRO METÀL·LIC AMB RODES PER A TRANSPORT DE CADIRES PLEG. 2 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=111cm / Ample=47cm / Altura=98cm. 

 Estructura.- Fabricat en tub d’acer laminat en fred de 19mm de diámetre amb secció de 
1,5mm. Acabat amb pintura epoxídica de color negre amb catalitzador per a enduriment. 
Capacitat de transport 72 cadires. 

 Rodes.- Giratories de lliure moviment. 

 Barana.- Desmuntable. Fabricada en tub d’acer laminat en fred de 19mm de diámetre 
amb secció de 1,5mm. Acabat amb pintura epoxídica de color negre amb catalitzador per 
a enduriment. 

 Certificats.- PEFC Bureau Veritas, ISO 9001 / 14001 / 14006. 

BUTACA MODULAR INDIVIDUAL SALA D’ESPERA 1 PLAÇA SENSE BRAÇOS 3 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=83cm (44cm altura seient) / Ample=67cm / Fons=69cm. 

 Estructura interior.- Fibropanel de densitat mitjana aglomerat 15mm 

 Farciment.- Goma-escuma d’alta densitat amb 30kg/m3. Embuatat complet de 
l’estructura de 1cm en costats. 

 Base.- 4 potes fabricades en tub d’acer de 60x60mm amb 1,5mm de secció. Acabat en 
pintura epoxídica amb catalitzador per a enduriment.  

 Tapizado.- Composició de la superficie 100% vinil i del teixit base 100% polièster Hi-Loft. 
Resistència a l’abrasió > 300.000 cicles Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007. 
Resistència a baixes temperatures -23ºC. Solidesa al frec excel·lent CFFA 7 / AATCC 
TM 8. Resistència bacteriològica  AATCC TM 147. Resistència fongs ASTM G21. 
Inflamabilitat UE EN 1021-1:2006 cigar i EN 1021-2:2006 llumí. Resistència a l’esquinçat: 
Ordit 32N i Trama 31N ISO 4674-1 MB. 

 Certificats.- UNE-EN – ISO 9001:2005 / 14001:2015. 

TAULA ABATIBLE AMB RODES I ESTRUCTURA METÀL·LICA 5 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=140cm / Fons=80cm / Altura=60cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant tècnica de premsatge pla a alta 
temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent / 
Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor normalitzat = 
120 gr. / Resistència a productes de neteja agressius d’ús domèstic sense dissolvents / 
Bona resistència als àcids, álcalis i olis a temperatura ambient. 

 Estructura.- Fabricada amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 60mm de diàmetre 
i secció de 2mm d’espessor. Peu de platina de 3mm. Unió entre potes mitjançant tub 
metàl·lic de 40x20mm i 1,5mm de secció. Acabat amb pintura electroestàtica de pols 
epoxi-poliéster. Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanoceràmicas amb bany 
microcristalino anticorrosiu i procés de pasivizado. 

 Rodes.- 4 uds per taula amb goma antilliscant  i fre. 

 Plegat.- Mitjançant accionament mecànic de palanca baix el tauler. El plegat de la taula 
és únicament del tauler, quedant en posició vertical i perpendicular al sòl. L’estructura 
amb les potes queda inamovible. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el 
PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalajes 100% reciclados con tinta sin disolvente / Producto reciclable al 98 % / 
Sense contaminació d’aire o aigua en l’eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 14001 
Bureau Veritas. 



  

 

CADIRA PLEGABLE I APILABLE PER A COL·LECTIVITATS 20 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Ample =60cm / Alt seient=47,4cm / Fons seient=38,7cm. Mesura plegada: 

80x47cm. 

 Estructura.- Fabricada en tub d’acer laminat en fred de 19mm de diàmetre amb secció 
de 1,5mm. Remat amb taps antilliscants en negre. Acabat cromat mitjançant bany 
electrolític. Plegable i apilable. 

 Seient i respatler.- Polipropilé rígid d’acabat negre texturitzat. 

 Pes.-  3kg. 

 Certificats.- UNE 11010:89 / UNE 11020-2:92 (Cadires d’ús públic. Resistència 
estructural i especificacions). UNE-EN 581-1.98 / UNE-ENV 581-2,3:00 (Requisits 
generals de seguretat, seguretat mecànica  i mètodes d’assaig per a seients). UNE-EN 
1022:98 (Estabilitat de seients). PEFC Bureau Veritas, ISO 9001 / 14001 / 14006. 
 
 

 

CARRO METÀL·LIC AMB RODES PER A TRANSPORT DE CADIRES PLEG. 1 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Llarg=111cm / Ample=47cm / Altura=98cm. 

 Estructura.- Fabricat en tub d’acer laminat en fred de 19mm de diàmetre amb secció 
de 1,5mm. Acabat amb pintura epoxídica de color negre amb catalitzador per a 
enduriment. Capacitat de transport 72 cadires. 

 Rodes.- Giratories de lliure moviment. 

 Barana.- Desmuntable. Fabricada en tub d’acer laminat en fred de 19mm de diàmetre 
amb secció de 1,5mm. Acabat amb pintura epoxídica de color negre amb catalitzador 
per a enduriment. 

 Certificats.- PEFC Bureau Veritas, ISO 9001 / 14001 / 14006. 
 
 

CADIRA 4 POTES METÀL·LIQUES AMB CARCASSA DE TECNOPOLIMERO 20 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=78cm (seient=45cm) / Ample=56cm / Fons=58cm. 

 Estructura.- Tub d’acer laminat en fred de 16mm de diàmetre amb secció de 2mm. 
Acabat cromat mitjançant bany electrolític. Finals amb taps embotits. Potes creuades 
per a millora de resistència. 

 Carcassa.- Monocasco de polipropilé rígid d’alta prestació. Buidatge lumbar per a 
millora ergonòmica. 6 colors diferents. 

 Pes.- 2,63kg per cadira. Resistència d’ús fins a 110kg per persona. 

 Declaració mediambiental.- Responsabilitat i sostenibilitat ambiental en la producció 
industrial. Tecnopolímeros i plàstics d’alta qualitat 100% reciclables amb normativa 
ISO11469: 2001 amb característiques òptimes tals com: robustesa, estabilitat, no 
toxicitat, inalterabilitat contra agents atmosfèrics com a floridura, smog i pols, 
resistència als rajos UV, respectant el medi ambient. Metalls d’alta resistència 
mecànica. Test CATAS en procés. 
 

TAULA DE REUNIÓ AMB PEANYA METÀL·LICA 5 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Ample=120cm de diàmetre /  Altura=74cm. 

 Tapa de taula.- Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes de 25mm 

d’espessor, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant técnica de premsatge pla a 
alta temperatura i escatat, amb densitat de 630kg/m3. Canteado PVC de 2mm. 
Recobriments Norma UNE EN 14323: Resistència al rayado ≥ 1,5 N / Resistència a les 
taques ≥ Grau 3 sense defectes visuals / Resistència a l’esgotament ≥ Grau 3 Resistent 
/ Aspecte acabat superficial = Textura sedosa acabat mat. Grau 4 / Espessor 
normalitzat = 120 gr. / Resistència a productes de neteja agressius d’ús domèstic sense 
dissolvents / Bona resistència al àcids, álcalis i olis a temperatura ambient. 

 Estructura.- Pedestal fabricat amb tub d’acer laminat en calent i decapat de 90mm de 
diàmetre i secció de 2mm d’espessor. Base i placa metàl·lica en xapa de 8mm amb 
topalls protectors. Acabat amb pintura electroestàtica de pols epoxi-poliéster. 
Tractaments de desgreixatge i aplicació de nanoceràmicas amb bany microcristalino 
anticorrosiu i procésde pasivizado. 

 Declaració mediambiental.- Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb 
el PEFC/FSC y E1 / Acer amb un percentatge de reciclat entre el 15% i el 99%. / Plàstic 
amb un percentatge de reciclat entre el 30% i el 40%./ Pintura en pols sense emissions 
COVs / Embalatges 100% reciclats amb tinta sense dissolvent / Producte reciclable al 
98 % / Sense contaminació d’aire o aigua en l’eliminació de residus. FSC, ISO 9001 / 
14001 Bureau Veritas. 
 



  

 

CADIRA COL·LECTIVITATS 4 POTES METÀL·LIQUES AMB CARCASSA  4 

Característiques sol·licitades: 
 Mesures.- Alt=77cm (seient=48cm) / Ample=44cm / Fons=44cm. 

 Estructura.- Tub d’acer laminat en fred de 19mm de diàmetre amb secció de 1,5mm. 
Acabat cromat mitjançant bany electrolític. Finals amb taps exteriors. Potes creuades 
per a millora de resistència. 

 Seient i respatler.- Carcassa monocasco de polipropilé injectat d’alta prestació amb 
flexibilitat del respatler. 8 colors diferents. 

 Pes.- 1,7kg per cadira. Resistència d’ús fins a 110kg per persona. 

 Certificats.- UNE-EN 16139 (Resistència, durabilitat i seguretat per a us no domèstic). 
UNE-EN 1022 (Determinació estabilitat en seients). UNE-EN 1728 (Resistència, 
durabilitat mobiliari domèstic seients). 
 
 

 

En el preu oferit es considerarà inclòs el transport, lliurament i muntatge del mobiliari 

per a la dotació del nou Espai Sociocultural “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”, situat 

en la Nau Nº 2 de Ribes (Parc Central) de València, havent-se de desglossar els preus unitaris 

per conceptes i IVA.   

Lloc de lliurament:  El mobiliari objecte del contracte deurá ser lliurat i instal·lat en el nou Espai 

Sociocultural “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”, situat en la Nau Nº 2 de Ribes (Parc 

Central) de València.  

 

FACTURACIÓ:  el contractista facturarà electrònicament a través de FACE. 

 

DURADA DEL CONTRACTE: des de la notificació a l’adjudicatari/a de la resolució 

d’adjudicació del contracte fins al  31/12/2019.  El/la adjudicatari/a disposarà del termini de 6 

setmanes per al lliurament i muntatge del mobiliari en el nou Espai Sociocultural “RIBES ESPAI 

UNIVERSITAT POPULAR”, situat en la Nau Nº 2 de Ribes (Parc Central) de València, a 

comptar des de la notificació a l’adjudicatari/a de la resolució d’adjudicació del contracte.  La 

data de lliurament i muntatge deurà coordinarse amb la secció administrativa de la Universitat 

Popular:  Tel.: 96-208.27.14. 

 

3. PRESSUPOST MÀXIM PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE (SI ÉS PROCEDENT): 

La despesa  màxima que es preveu per a este contracte sense incloure l’IVA, ascendix a la 

quantitat de 14.900,00.-€, mes 3.129,00.-€ en concepte de 21% IVA, ascendint a un import total 

de 18.029,00.-€. 

 

4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA, ADJUNTANT PRESSUPOST I DOCUMENTACIÓ: 

a) Es realitzarà a través de l’e-mail: només per ésta vía en upsadministrativa@valencia.es 

b) Responsable:  Secció Administrativa 

c) Telèfon: 96.208.27.14 – 96-208.27.01 

d) Domicili: Universitat Popular . C/Amadeo de Saboya, nº 11 Planta Baja Patio A. 

e) Localitat i códi postal: València - 46010. 

f) Data i  hora límit per a presentar pressupost i documentació: 

El 24 d’octubre de 2019, a les 12:00 hores. 

 

 5. ALTRES INFORMACIONS: 

 

Els criteris que serviràn de base per a l’adjudicació son: 

 



  

 

I.-    Preu oferit. S’otorgará com a màxim 80 punts sobre 100.  Es valorarà amb el màxim de 

puntuació al menor preu oferit. 

 La fórmula aplicable serà l’estàndard per a la valoració del criteri preu: 

 

  POi = 80 x MOE /Oi. 

  

Sent: 

 POi   =  Punts per oferta econòmica de l’oferta i.  

 MOE =  Millor oferta econòmica (preu mes baix). 

 Oi     =  Oferta que es puntua. 

 

II.-   Reducció del termini de lliurament:  S’atorgarà com a màxim 20 punts a la major reducció 

del termini oferit, per aplicació de la següent fórmula: 

 

 PPi = 20 x POi / MPO 

 

Sent: 

 PPi = Punts per la reducció del termini de l’oferta i. 

 POi = Reducció Termini de l’oferta i. 

 MPO = Major reducció del termini oferit. 

 

Les persones o empreses licitadores expressaràn en la seua oferta la reducció del termini 

d’execució, en díes, havent-se d’entendre l’equivalència mes-día  1-30  (el termini d’execució 

màxim de 6 setmanes fixat equival a 42 días d’execució). 

 

En cas que l’adjudicatari del contracte menor de l’esmentat subministrament, fóra persona 

física, es considera que no desenvolupa treball dependent i inserit en l’estructura organitzativa 

de l’Organisme Autònom Municipal UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE 

VALÈNCIA, i açò de conformitat amb el que es disposa en l’article 11.1 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014. 

Basant-se en els paràmetres que s’establixen en les Condicions del Contracte, els tècnics de 

l’OAM valoraran les propostes presentades i emetran un informe en què proposaran, a l’òrgan 

de contractació competent, la més avantatjosa a juí de l’informador, tenint en compte el que 

preveu l’article 118  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  El 

resultat de la selecció i adjudicació es publicarà en l’apartat Contracta amb la UP de la web de 

la Universitat Popular de l’Ajuntament de València (www.universitatpopular.com). 

 

València, a 17 d’Octubre de 2019. 

http://www.universitatpopular.com/

