


PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER L’OBRA D’INSTAL·LAC IÓ DE MOBILIARI DE 
TREBALL (CUINA I BAR) AL PAVELLÓ DE PONENT.  
 
 
L’edifici projectat per la nova Cafeteria, té unes superfícies aproximades de: 

- Superfície útil del bar: 81.73 m2 
- Superfície de la terrassa del bar: 59.68 m2 

 
Presenta una distribució de: 
- Zona Barra bar 
- Zona Taules, a l’interior 
- Zona Taules, a la terrassa 
- Zona cuina 
- Zona lavabos 
- Petit rmari magatzem 
- Distribuidor 
 
 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
 TOTAL 14.165,67 € 
 21% IVA 2.974,79 € 
 
 TOTAL Mobiliari d’hosteleria per cuina 17.140,46 € 
 
 
PRESSUPOST D’OBRA 17.140,46 € 
 
 
TERMINI PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
El termini serà de 1 mes i 15 dies a partir de la signatura del contracte. 
  
 
 

 
 
 
   
Josep Mª Ferran i Mercadé 
Arquitecte Muncipal 
Cap de Secció de Projectes Urbans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mobiliari d’hosteleria per cuina 
 
 
REQUERIMENTS TÈCNICS 
 
Mobiliari construït totalment amb acer inoxidable AISI 304 18/10 de diferents gruixos, polit en totes 
les seves cares així com les soldadures. 
 
S’inclou subministrament i muntatge del mobiliari. El muntatge haurà de ser conforme a la ubicació 
que dispongui l’Ajuntament. 
 
L’especificació del tipus de mobiliari es troba detallada a cada una de les descripcions de les 
diferents les partides. tots els productes o bens assenyalats com d’una marca/model concret 
tindràn el caràcter de “similar”, admetent-se productes o bens de qualsevol marca/model, que 
tingui les característiques tècniques i estètiques “similars”. La valoració i acceptació del concepte 
“similar” la realitzarà la direcció de les obres. 
 
Tots els productes tindran un marcat CE 
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Relació de Mobiliari de treball (Cuina i bar)

DESCRIPCIÓ UNITATS PREU TOTAL

Treballs de creació de línies de sanejament mitjançant tub flexible de
PVC de 50 mm de diàmetre, fins desguàs cuina, amb traçat superficial
a través de paret sota alçada taulell, amb fixacions mecàniques a
paret de cartró-guix a raò d'1 ud/ml.

Zona cafetera 10,00 m 6,00 €         60,00 €        
Zona tirador cervesa 8,00 m 6,00 €         48,00 €        

Cafetera 6,00 m 6,00 €         36,00 €        

Aixeta per aiguera d'inoxidable. Totalment instal·lada i posta en marxa.
Aixeta especial per neteja, de flexo i cos vertical amb
monocomandament vertical, tipus monocomandament de pica vertical
de la casa TRES o similar

Aixeta aiguera cuina 1 Ud 240,00 €     240,00 €      
Aixeta aiguera bar 1 Ud 240,00 €     240,00 €      

Aixeta per aiguera d'inoxidable. Totalment instal·lada i posta en marxa.

Aixeta aiguera cuina 1 Ud 187,00 €     187,00 €      

Taulell de treball amb un estant, de 70 cm de fons a 85 cm.d'altura, de
longitud variable segons m2, d’acer inoxidable AISI 304 18/10 d’1 mm.
de gruix, amb peto posterior de 10 x 1,5 cm. i radi de 5 mm. entre el
peto i la zona plana, frontal i laterals de 5 cm. i radi entre aquests i la
zona plana de 10 mm. Inclou part proporcional de tapes laterals
segons peces. Inclou part proporcional de forats i incorporació
d'aigueres segons mides plànol.

Tram cuina costat fogons 1,70 m 368,70 €     626,79 €      
Tram cuina costat neveres 0,60 m 368,70 €     221,22 €      

Tram cuina aigueres 4,50 m 368,70 €     1.659,15 €   
Tram entrada a barra bar 0,60 m 368,70 €     221,22 €      

Tram curt sota barra 1,90 m 368,70 €     700,53 €      
Trams amb aiguera incorporada tota en una peça 2,50 m 497,00 €     1.242,50 €   

Taulell de treball amb dos estants, d'acer inoxidable AISI 304 18/10
d'1mm. de gruix, amb peto posterior de 10 x 1,5 cm. i radi de 5 mm.
entre el peto i la zona plana, frontal i laterals de 5 cm. I radi entre
aquests i la zona plana de 10 mm. Estant intermedi llis d'acer
inoxidable AISI 304 18/10 d'1 mm. de gruix, amb pestanya plegada de
30 mm. de frontal regulable amb alçada i reforçat longitudinalment per
una omega, per suportar una càrrega màxima de 100 Kg/m2.
Totalment instal·lat i posat en marxa

Tram fons cafeteria 4,80 m 497,00 €     2.385,60 €   

Estanteria mural construída en acer inoxidable AISI 304 18/10,
d'amplada 400 mm, amb cartel·les a pared i taladres de 10 mm de
diàmetre, totalment soldades. 

Prestatges cuina costat fogons 1,70 m 108,75 €     184,88 €      
Prestatges cuina costat fogons 1,70 m 108,75 €     184,88 €      

Prestatges cuina sobre costat piques 4,50 m 108,75 €     489,38 €      
Prestatges cuina sobre costat piques 4,50 m 108,75 €     489,38 €      

Moble columna construit en acer inoxidable AISI 304 18/8 Satinat,
amb dues portes practicables, potes de 150 mm regulables i amb
sòcol d'acer inoxidable AISI 304 18/10. Dissenyat per classificar i
organitzar els productes preservàn-los de la zona de treball. Mesures
1000x600x1900 2 Ud 1.398,00 €  2.796,00 €   
Suministre e instal·lació de taulell de 30 mm de gruix, per barra de
bar, totalment en inox. AISI 304 i gruix 1 mm, incloent pressa de
mides, realització de forat per a fregadera i copete de mesures. Taulell
per barra de cafeteria, amb 4 plecs i talls a inglete en cantonades del
xapat d'inox, i ànima de tauler de fusta contratxapada de 30 mm de
gruix. 5,94 m2 294,00 € 1.746,36 €
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Prestatgeries de taulell de fusta contratxapada polida en els cantells,
amb acabat superior de planxa d'inox. AISI 304 d'1 mm de gruix.
Amplada de 40 cm. Inclou tall de 2 mm de profunditat, a 2 cm del
cantell vist i polit, per fixar planxa d'inox. Planxa d'inox amb 3 plecs per
ancoratge de la capa superior. Fixacions ocultes. 2,00 m 203,40 € 406,80 €

Pressupost sense IVA 14.165,67 €
21% IVA 2.974,79 €

PRESSUPOST 17.140,46 €










