


PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I C OL·LOCACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ 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 5.218,16 € 
 21% IVA 1.095,81 € 
 
 TOTAL Senyalització 6.313,97 € 
 
 
PRESSUPOST DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ 6.313,97 € 
 
 
 
 
TERMINI PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. 
 
El termini pel subministrament i muntatge 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 



 Senyalització 

 

REQUERIMENTS TÈCNICS 

 

 

S’inclou subministrament i muntatge. El muntatge haurà de ser conforme a la ubicació que 

dispongui l’Ajuntament. 

 

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.  

 
 



Pressupost Senyalització

DESCRIPCIÓ UNITATS PREU TOTAL
Suministre i col·locació de xapa d'acer inoxidable AISI-316
totalment pulida, de 2 mm de gruix, troquelada formant 
l'escriptura de disseny de plànols "SALOU PONENT", amb les
lletres en horitzontal i gruix de lletra i detalls segons plànols
aproximadament. Suministre i col·locació d'estructura inferior
d'acer galvanitzat mitjançant tub de 40x 40 mm per subjectar la
xapa troquelada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris pel
suministre i per la col·locació, així com les parts proporcionals 
d'accessoris. Inclou la neteja posterior del lloc de treball.

Rètol en façana C/Maria Castillo 10,5 m2 180,53 €  1.895,60 €    

Vinil d'alta adherència en vinil glace i lletres retallades en
tonalitat gris segons mides i dibuix col·locat directament sobre
suport preexistent, per lletres SALOU PONENT". Col·locació
sobre pannell sàndwich de façana, ranurat, d'acabat llis. Amb
necessitat de plataforma elevadora per la seva col·locació.

Rètol en façana C/Maria Castillo 11,0 lletra 108,64 €  1.195,00 €    

Vinil d'alta adherència en vinil glace i lletres retallades en
tonalitat gris segons mides i dibuix col·locat directament sobre
suport preexistent,per lletres SALOU PONENT". Col·locació
sobre pannell sàndwich de façana, ranurat, d'acabat llis. 

Rètol en façana C/Maria Castillo 11,0 lletra 80,00 €    880,00 €       
Rètols senyalització lavabos (3 ud) 11,0 m2 42,00 €    462,00 €       

Rètols senyalització sobre portes (8 ud d'aprox. 1,0x0,30 m) 2,4 m2 42,00 €    100,80 €       

Vinil translúcid en franjes de 10 cm de gruix, a col·locar-se en
vidres per marcar l'existència de gran superfície vidriada. Inclou
logotip troquelat d'Ajuntament de Salou

Vidres entrada 12,00 m 10,07 €    120,84 €       
Vidres terrassa 38,00 m 10,07 €    382,66 €       

Altres 18,00 m 10,07 €    181,26 €       

Pressupost sense IVA 5.218,16 €             
21% IVA 1.095,81 €

Pressupost 6.313,97 €


















