


PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DEL  MOBILIARI DE SÈRIE I 
COMPLEMENTS DE LA CAFETERIA DEL 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 armari magatzem 
- Distribuidor 
 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. 
 
 TOTAL 15.601,86 € 
 21% IVA 3.276,39 € 
 
TOTAL Mobiliari de sèrie i complements  18.878,25 €  
 
 
PRESSUPOST DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ 18.878, 25 € 
 
 
 
 
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 



Mobiliari de sèrie i complements de la cafeteria del pavelló 
 
 
REQUERIMENTS TÈCNICS 
 
L’especificació del tipus de mobiliari, es troba detallada a cada una de les descripcions de les 
zones de treball, amb les partides que les conformen. El mobiliari objecte d’aquesta licitació 
gaudirà d’una garantia mínima de subministrament i reposició de 10 anys, i una uniformitat de 
color de totes les parts que el componen. 
 
El mobiliari de sèrie i els complements hauran de ser homogenis pel que fa a la seva qualitat i 
aspecte. El to de la fusta emprada, que serà definit per la D.F., així com els tiradors i accessoris, 
no podran presentar variacions pel que fa a la tonalitat i aspecte d’un element a un altre. 
 
Tot el mobiliari i complements inclosos en aquesta memòria hauran de complir les normatives 
vigents referents a les instal·lacions per a zones de pública concurrència. S’inclou subministrament 
i muntatge del mobiliari. El muntatge haurà de ser conforme a la ubicació que dispongui 
l’Ajuntament. 
 
Tot el mobiliari serà resistent a l’aigua i rentable en totes les seves superfícies. 
 
Les característiques tècniques dels materials seran les concretes per cada model i fabricant 
referenciat al pressupost, tot i que, davant la dificultat de referenciar les qualitats de forma 
genèrica, 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.  
 



Pressupost Mobiliari de sèrie i complements

Relació de Mobiliari de sèrie i complements

Concepte 
Referència, marca tipus o 
similar Unitats Cost unitari Subtotal

Tamboret model NUTA o similar, d'alçada 75 cms. Amb
seient de fusta de 28 cms de diàmetre, estructura
cromada.

Similar al de la cafeteria del 
complex municipal de Salou. 

6 Ud 137,70 € 826,20 €
Taules de 180x 80 x74 cms. Alt Model RODES o
similar, sobre estratificat de 40 mm amb canto de faig.
Estructura cormada

Similar al de la cafeteria del 
complex municipal de Salou. 

3 Ud 306,54 € 919,62 €
Taules de 140x 80 x74 cms. Alt Model RODES o
similar, sobre estratificat de 40 mm amb canto de faig.
Estructura cormada

Similar al de la cafeteria del 
complex municipal de Salou. 

4 Ud 238,14 € 952,56 €
Taules de 80x 80 x74 cms. Alt Model RODES o similar,
sobre estratificat de 40 mm amb canto de faig.
Estructura cormada.

Similar al de la cafeteria del 
complex municipal de Salou. 

2 Ud 179,64 € 359,28 €
Cadira model YAGO o similar, amb seient i respatller en
una mateixa peça, en contrachapat de fusta de faig de
11 mm de gruix, estructura d'acer cromat

Similar al de la cafeteria del 
complex municipal de Salou. 

38 Ud 117,00 € 4.446,00 €
Taula per exteriors model Guinguetes platja amb sobre
de fusta fenòlica de resines, tipus trespa de 20 mm de
gruix, de mesures 120 x 80 x 74 cms alt, amb estructura
d'alumini.

Similar al de les guinguetes de 
platja.

9 Ud 303,20 € 2.728,80 €

Cadira sense braços model Guinguetes platja, fabricada
en alumini, amb seient i respatller lona, qualitat textilene
de 1170 gr/m2 amb doble fil. Color tipus antracita.

Colors gris

36 Ud 68,40 € 2.462,40 €
Cadira amb braços model Guinguetes platja, fabricada
en alumini, amb seient i respatller lona, qualitat textilene
de 1170 gr/m2 amb doble fil. Color tipus antracita.

Colors gris
36 Ud 72,00 € 2.592,00 €

Mirall per lavabo, de 1x1 m, amb marc d'alumini sense
cobrició de vidre, només s'haurà de veure el cantell.
Col·locació inclosa.

-
1 Ud 40,50 € 40,50 €

Eixugamans lavabos, model normalitzat de Ajuntament
de Salou, dispensador de paper. Amb 4 rotllos de
subministrament. Col·locat

Similar a l'existent a 
l'Ajuntament

1 Ud 78,30 € 78,30 €

Papereres lavabo, model Ajuntament de Salou, amb
sistema d'obertura de peu, de plàstic i acabats cromats.

-
3 Ud 34,20 € 102,60 €

Portarrotllets per lavabos, amb capacitat de rotllo
industrial (gran), d'acabat inox.

-
2 Ud 46,80 € 93,60 €

Pressupost sense IVA 15.601,86 €
21% IVA 3.276,39 €

PRESSUPOST 18.878,25 €

La referència, marca tipus o similar, haurà de ser completament d'acord a les característiques del fabricant-model referenciat. El
concepte similar serà a definir per la Direcció Técnica del subministrament i instal·lació.
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. 
Com a complement de les qualitats tècniques ja descrites en el apartat “concepte”, s'indica la referència complementària de que és un
model que poden veure col•locat en instal•lacions municipals (cafeteria de l’Ajuntament) a fi i efecte que qualsevol licitador, en cas que
volguès, poguès veure, tocar, i observar les característiques técniques i estètiques definides.

Respecte a la indicació de “Prèvia presentació de mostres i acceptació pels STM d’Arquitectura” és una indicació per assegurar la
prèvia acceptació dels STM d’Arquitectura, per comprovar característiques tècnicament i econòmicament pupèrfues, però que
acostumem a tenir en compte, com si els cantells dels marcs de vidre són arrodonits / roms o cantells vius, si les textures d’acabats
van en línia amb la resta del conjunt o podrien ser discordants des d’un punt de vista subjectiu (estètic),... Per tant, aquesta
presentació de mostres es realitaria un cop adjudicades les feines.














