
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  REGIRÀ  EL
CONTRACTE  ADMINISTRATIU  ESPECIAL  D’EXPLOTACIÓ  DE  L’ESPAI  QUE  ES
DESTINARÀ  A  CAFETERIA,  UBICAT  A  LA  PLAÇA  DE  LES  ILLES  BALEARS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

1. Objecte del concurs i funcions a desenvolupar.

Adequació i  explotació de l’espai  destinat a cafeteria de la Plaça de les Illes Balears.
Aquestes implicaran paral·lelament les següents actuacions:

1. Execució de les obres, instal·lacions tècniques, dotació de l'equipament, parament i
del  mobiliari  descrit  a  l'avantprojecte  redactat  pels  serveis  tècnics  municipals.
Obtenció de tots els permisos necessaris per a l'obertura del servei al públic (annex 1
i 2).

2. A més de l'anterior,  l'explotador  del  servei  de cafeteria es responsabilitzarà de la
consergeria de la instal·lació esportiva (veure annex 3)

2. Descripció, ubicació i superfície del local destinat a cafeteria.

Es tracta d’un espai situat a l'exterior de l’edifici  de la piscina coberta que ocupa una
superfície total de 167,02 m2 distribuïts de la següent forma (veure annex 3):

Dependència Superfície
Barra 26,40
Cuina 5,30
Magatzem 8,80
Distribuïdor 4,30
Vestidor 1 20,93
Vestidor 2 20,93
Magatzem exterior 6,76
Zona ús públic 73,60
TOTAL 167,02

3. Projecte d'activitat, adequació i equipament de l'espai. 

L'espai destinat a cafeteria es condicionarà amb estricta subjecció al projecte d'activitat
aprovat per l'Ajuntament.

L'equipament i el parament necessari per al bon funcionament de l'activitat (maquinària,
mobiliari, estris i d'altres) són a càrrec de l'adjudicatari i s'han d'ajustar a allò previst en el
plec.

En aquest sentit l'Ajuntament aporta els elements relacionats a l'annex núm.4.

Qualsevol modificació de la proposta inicial haurà de ser aprovada per l'Ajuntament amb
l’informe previ del tècnic competent en la matèria. 

4. Servei de cafeteria i usuaris.

Es podran servir els productes propis d'aquest tipus d'establiment.  En aquest sentit  el
servei es prestarà amb subjecció estricta a la normativa social, fiscal, civil i de seguretat i
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higiene en el treball que reguli l'obertura i explotació dels serveis de cafeteria.  

L'objectiu és donar servei als usuaris dels diferents equipaments esportius (de lleure o bé
activitats  i/o  esdeveniments  puntuals);  malgrat  això,  i  en  segon  terme,  també restarà
oberta al públic en general.

4.1. Horari de prestació del servei de cafeteria.

L'horari  mínim  de  funcionament  del  servei  serà  el  necessari  per  poder  atendre  les
necessitats de les activitats esportives que es desenvolupin en els diferents espais del
poliesportiu. De totes formes l'horari mínim d'obertura serà el següent:

- dies laborables i dissabtes: de 10 a 22 hores.
- es podrà tenir tancat els diumenges i festius i un dia per setmana.

Així  mateix,  i  fora  d'aquest  horari,  es  mantindrà  obert  durant  la  realització  d'activitats
especials programades per l'Ajuntament d'Inca i que seran comunicades al concessionari
amb l'antelació suficient. Amb caràcter excepcional l'Ajuntament podrà demanar l'obertura
de la cafeteria.

4. 2. Preus que han de percebre dels usuaris.

Els preus seran lliures.

4. 3. Relació amb els diferents espais esportius.

En aquest sentit,  el titular del dret d'explotació vetllarà per l'adaptació del servei a les
activitats desenvolupades a les pistes esportives de la Plaça Illes Balears i col·laborarà en
la difusió de les activitats i els serveis que s'hi realitzen instal·lant en un lloc visible el
material de difusió que li sigui facilitat. 

Les  iniciatives  sorgides  des  del  propi  titular  de  l'explotació  seran  comunicades  a
l'Ajuntament i requeriran la seva aprovació i autorització.

4.4. Mitjans personals.

El  personal  anirà  degudament  endreçat,  correctament  uniformat  i  identificat.  Aquest
personal  ha  de  complir  les  normes  relatives  als  manipuladors  d'aliments  segons  es
reflecteix a l’RD 202/2000 (Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen
les normes relatives als manipuladors d’aliments), així com a la normativa social, fiscal,
civil i de seguretat i higiene en el treball que reguli l'obertura i explotació dels serveis de
cafeteria. La dotació inicial de la plantilla serà l’enumerada per l'empresa concessionària
en la seva oferta i el seu nombre serà en tot moment el necessari per a la prestació del
servei de qualitat. 

4.5. Condicions bàsiques que regularan la prestació del servei de cafeteria.

1. Es realitzarà la prestació del servei objecte del contracte amb subjecció estricta a la
normativa social, fiscal, civil i de seguretat i higiene en el treball, que reguli l'obertura i
explotació dels serveis de cafeteria.  

2. El servei es prestarà per l’adjudicatari durant el termini de duració del contracte, i
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seran al seu càrrec les despeses derivades de l'activitat (subministrament elèctric,
de  gas,  consum  d'aigua  i  d'altres).  La  prestació  del  servei  es  realitzarà  amb  la
continuïtat i la regularitat fixada en el plec, sense d’altres interrupcions que les que es
produeixin en el cas de la gestió directa del servei. 

3. Només es podran dur a terme activitats pròpies de restauració i complementàries. 

4. El contractista haurà d’assumir les reparacions ordinàries i de manteniment que hi
siguin necessàries per a la seva adequada prestació i no podrà introduir-hi millores
sense  l’autorització  de  l’Administració  arrendadora.  No  s'assumiran  reparacions
extraordinàries  que  siguin  conseqüència  d’esdeveniments  imprevists  aliens  a  les
previsions que varen servir de base a l’hora d’adjudicar el contracte.

5. Caldrà que respongui  dels  danys i  perjudicis  que es derivin  de funcionament del
servei. 

6. El  dret  d'admissió  és  competència  de  l'Ajuntament  d'Inca,  però  serà  exercit  pel
concessionari, segons les instruccions donades per l'Administració. Per tant, admetrà
a tota persona que compleixi els requisits reglamentaris.

7. Hi resta prohibida la instal·lació de màquines recreatives i les escurabutxaques. 

8. Haurà de mantenir les instal·lacions obertes al públic durant el temps del contracte i
complir l’horari d’obertura que s’estableix en el PPT.

9. No col·locarà propaganda ni publicitat sense l’autorització municipal prèvia.

10. Netejarà diàriament, i amb la freqüència adient, els WC públics així com les vidrieres
(interior i exterior) de tot l'edifici destinat a bar.

11. Redactarà un pla de neteja i higiene, així com d'altres de desinfecció, desinsectació i
desratització.

12. Els articles servits seran de primera qualitat i estaran subjectes a tot el que estableix
la normativa legal vigent i, en particular, al codi alimentari espanyol.

13. Quant a la rigidesa i capacitat dels envasos es tindrà en compte el Reglament per a
la prevenció de la violència en els espectacles esportius, RD 769/1993, de 21 de
maig, el qual disposa:

...<<Els envasos de begudes, aliments i altres productes que s’introdueixin per ésser consumits en les
instal·lacions o recintes esportius podran reunir, dins de les establertes amb caràcter general, qualsevol de
les condicions de rigidesa i capacitat, sempre que la seva ubicació, expedició, venda i consum tinguin lloc
únicament i exclusivament en els magatzems, establiments de venda, cafeteries, bars, tavernes, restaurants
o similars, instal·lats dins el recinte esportiu.

Els envasos de les begudes, aliments i altres productes que s’expedeixin o que siguin objecte de venda al
públic  a  l’interior  de les instal·lacions esportives,  fora  dels  magatzems o locals  indicats  en el  paràgraf
superior, no podran ésser botelles o metall, vidre, ceràmica, fusta o qualsevol altre material.

Els envasos de beguda, aliments o productes que s’expedeixin o venguin en les instal·lacions esportives
només podran superar la capacitat o volum del contingut dels 500 grams o mil·lilitres en un 5%.>>

14. El  consum  i  la  venda  de  begudes  alcohòliques  i  de  tabac  estarà  subjecte  a  la
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normativa legal vigent i, en particular, a la Llei 10/1990, de l'esport; la Llei 14/2006, de
17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears; i la Llei 42/2010, de 30 de desembre, de
mesures  sanitàries  enfront  del  tabaquisme  i  reguladora  de  la  venda,  el
subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac.

15. La  vaixella,  cristalleria  i  coberteria  estaran  d'acord  amb  la  qualitat  de  les
instal·lacions, seran suficients i es mantindran en perfecte estat de conservació.

16. La dotació inicial de la plantilla serà l’enumerada per l'empresa concessionària en la
seva oferta. El servei es prestarà amb subjecció estricta a la normativa social, fiscal,
civil i de seguretat i higiene en el treball, que reguli l'obertura i explotació dels serveis
de cafeteria.  

17. Caldrà  emprar  la  llengua  pròpia  de  la  CAIB  en  els  anuncis  d'informació  dels
productes posats a la venda.

5. Condicions bàsiques que regularan la prestació del servei de vigilància de les
pistes esportives.

Bàsicament haurà de:
1. Vigilar tot el recinte de les pistes esportives evitant qualsevol tipus de mal ús de les

instal·lacions.
2. Controlar la utilització de les instal·lacions i els equipaments esportius municipals

d'acord amb la reglamentació general d'ús, la reglamentació específica per a cada
equipament  i  la  planificació  prèviament  establerta.  Gestionar  i   controlar  les
reserves que realitzin els usuaris. Obrir i tancar la il·luminació. 

3. Vigilar  els  possibles  desperfectes  que  es  pugin  produir  a  les  instal·lacions  i
donar-ne compte de forma immediata a l'Ajuntament.

4. Atendre  les  possibles  reclamacions  dels  usuaris  i  donar-ne  compte  al  tècnic
municipal d'Esports.

6. Termini de duració.

El  present  contracte  tindrà  la  una  duració  establerta  en  el  plec  de  prescripcions
administratives.

7. Annexos

Annex  1:  Execució  de  les  obres,  instal·lacions  tècniques,  dotació  de  l'equipament,
parament i del mobiliari descrit al pressupot.
Annex 2: resum de la valoració per capítols
Annex 3: Planta projecte
Annex 4: Elements aportats per l’Ajuntament d’Inca
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ANNEX 1
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Pressupost
Codi Nat U

d
Resum CanPre

s
PrPres ImpPre

s
I.01         Capítulo  INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 1 1.922,60 1.922,60

I.F.INTERIOR Capítulo  INSTAL·LACIÓ INTERIOR LOCAL 1,00 1.206,60 1.206,60

R.I.F.       Partida Ud Retirada instal·lació 1,00 235,60 235,60

Retirada de la instal·lació de fontaneria obsoleta existent que requeriexi 
la seva substitució. Inclou la desconnexió, desmuntatge i retirada de les 
canonades, tant d'AF com ACS per a la seva posterior substitució, 
desconnexió, desmuntatge i retirada de les canonades de desaigües de 
fecals que s'hagin de substituir. Inclou el transport a abocador autoritzat.

N.I.F.       Partida Ud Nova instal·lació 1,00 581,38 581,38

Modificació integral de la instal·lació de fontaneria del local que 
requereixi ser substituïda. Inclou la modificació o substitució de les 
canonades d'AF, ACS i fecals, claus de pas, etc. Completament 
instal·lada i en funcionament.

C14.07.11    Partida UD GRIFERIA 1,00 75,41 75,41

Grifería HANSGROHE---Grifos Talis S2, completamente instalado.

FON-FREG13
0  

Partida Ud. Fregadero industrial 1 cuba 1300x600 1,00 176,51 176,51

Suministrament i instal·lació de pica d'una cuba 505x450x300 amb 
escorreplats de mesures totals 1.300x450x300 en acer inoxidable. Marca
Nayes modelo 6618/I o similar. Inclou material auxiliar necessari per a 
muntatge, suport i sucjecció. Inclou la rtirada de l'existent.

COMPTADOR Partida Ud Instal·lació comptador aigua 1,00 137,70 137,70

Instal·lació d'un comptador individual de mesurament del conum efectuat.

I.F.INTERIOR 1,00 1.206,60 1.206,60

       
I.F.BANYS    Capítulo  INSTAL·LACIÓ BANYS 1,00 716,00 716,00

R.I.F.B      Partida Ud Retirada instal·lació 1,00 201,94 201,94

Retirada de la instal·lació de fontaneria obsoleta existent que requeriexi 
la seva substitució. Inclou la desconnexió, desmuntatge i retirada de les 
canonades, tant d'AF com ACS per a la seva posterior substitució, 
desconnexió, desmuntatge i retirada de les canonades de desaigües de 
fecals que s'hagin de substituir. Inclou el transport a abocador autoritzat.

N.I.F.B      Partida Ud Nova instal·lació 1,00 514,06 514,06

Modificació integral de la instal·lació de fontaneria del banys que 
requereixi ser substituïda. Inclou la modificació o substitució de les 
canonades d'AF, ACS i fecals, claus de pas, etc. Completament 
instal·lada i en funcionament.

I.F.BANYS 1,00 716,00 716,00

       
I.01 1 1.922,60 1.922,60

       
I.02         Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 6.962,94 6.962,94

LOCAL        Capítulo Ud INSTAL·LACIÓ INTERIOR LOCAL 1,00 5.881,75 5.881,75

R.I.         Partida Ud Retirada instal·lació 1,00 304,63 304,63

Retirada de la instal·lació elèctrica obsoleta existent que requeriexi la 
seva substitució. Inclou la desconnexió, desmuntatge i retirada de 
cablejat, lluminàries i aparellatge elèctric per a la seva posterior 
substitució. Inclou el transport a abocador autoritzat.

N.I.         Partida Ud Nova instal·lació 1,00 5.082,98 5.082,98

Modificació integral de la instal·lació elèctrica del local. Inclou la 
modificació o substitució de les línies d'alimentació als diferents receptors
que ho requereixin, la revisió o substitució dels mecanismes i quadres de
proteccions que ho requereixin i la revisió o substitució de les lluminàries 
existents.

OCA          Partida Ud Inspecció instal·lació elèctrica 1,00 300,00 300,00
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Inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons 
actual reglament.

COMPTD       Partida Ud Instal·lació comptador energia elèctrica 1,00 194,14 194,14

Inspecció de les instal·lacions efectuada per organisme oficial, segons 
actual reglament.

LOCAL 1,00 5.881,75 5.881,75

       
BANYS I M    Capítulo Ud INSTAL·LACIÓ BANYS I MAGATZEM 1,00 1.081,19 1.081,19

R.I.B        Partida Ud Retirada instal·lació 1,00 152,32 152,32

Retirada de la instal·lació elèctrica obsoleta existent que requeriexi la 
seva substitució. Inclou la desconnexió, desmuntatge i retirada de 
cablejat, lluminàries i aparellatge elèctric per a la seva posterior 
substitució. Inclou el transport a abocador autoritzat.

N.I.B        Partida Ud Nova instal·lació 1,00 928,87 928,87

Modificació integral de la instal·lació elèctrica del bany i magatzem. 
Inclou la modificació o substitució de les línies d'alimentació als diferents 
receptors, la revisió o substitució dels mecanismes que ho requereixin i 
la revisió o substitució de les lluminàries existents.

BANYS I M 1,00 1.081,19 1.081,19

       
I.02 1 6.962,94 6.962,94

       
I.03         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE GAS 1 441,66 441,66

GAS CUINA    Partida Ud INSTAL·LACIÓ DE GAS 1,00 441,66 441,66

Subministrament i instal·lació de conductes de gas des de bombones 
UD-110 estàndard fins a cuina i alimentació a tots els receptors, inclou 
manòmetres, vàlvules antiretorn, claus de tall, regulador de pressió i 
material auxiliar necessari, completament muntat, provat i en 
funcionament i amb certificat de l'instal·lador autoritzat.

I.03 1 441,66 441,66

       
I.04         Capítulo  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 1 366,65 366,65

I.04.01      Capítulo  Extintors 1,00 320,84 320,84

D34AA310     Partida Ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B CO2 1,00 114,72 114,72

Ud. Subministrament i instal·lació d'extintor de neu carbònica CO2 
d'eficàcia 34B per a extinció de foc de matèries sòlides, líquides, i 
incendis d'equips elèctrics, de 5 Kg. d'agent extintor amb suport i 
manguera amb difusor segons norma UNE-23110 totalment instal·lat.

EIPI14d      Partida u Exti polvo seco 6 kg 2,00 103,06 206,12

Extintor de presió incorporada pols sec 6 kg, ABC.

I.04.01 1,00 320,84 320,84

       
I.04.02      Capítulo  Senyalització 1,00 45,81 45,81

CI06.06      Partida UD Senyalítica CPI 3,00 9,06 27,18

Senyal de seguretat en alumini anoditzat de 0,8mm d'espessor, senyal 
d'advertència de perill, via de seguretat i equips CPI, fabricat d'acuerd 
amb el RD485/1997 de 14 d'Abril i normes UNE corresponents.

ESIR.2cb     Partida u Pl señ 210x210 contra incendi 3,00 6,21 18,63

Placa de senyalització interior, contra incendis, de dimensions 210x210 
mm., en poliestireno d'1 mm. d'espessor, en dos sentits esquerra i dreta 
(SORTIDA o similar.)

I.04.02 1,00 45,81 45,81

       
I.04 1 366,65 366,65

       
I.05         Capítulo  INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ 1 2.162,62 2.162,62

UTASODECA Partida Ud. UNITAT DE TRACTAMENT AIRE EXTERIOR 1,00 814,13 814,13
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Instal·lació i muntatge d'unitat de tractament d'aire exterior casa 
SODECA model SV / FILTER-350 G4 + F6 o similar, amb un cabal de 
1550 m ^ 3 / h, incloent reixetes de presa d'aire exterior i d'extracció així 
com de reixetes de impulsió i extracció a l'interior del local, dotat de filtres
amb eficàcia mínima G4 / F6, dotat de regulador col·locat en paret i 
degudament connexionat mitjançant cable no propagador de flama i 
baixa opacitat de fums sota tub no propagador, dotat de boca circular de 
diàmetre segons fabricant per al connexionat dels tubs d'impulsió i 
d'extracció. Fins i tot part proporcional de la realització dels forats 
necessaris en murs i forjats amb col·locació de passamurs mitjançant la 
col·locació de tub metàl·lic de diàmetre oportú. Amb part proporcional i 
col·locació de suports amortidors metàl·lics tipus ressort, adequats en 
nombre al pes de la maquinària a suportar de la marca TECSON o 
similar. Incloent part proporcional de connexions de la xarxa d'impulsió / 
extracció d'aire exterior. Totalment instal·lada i funcionant.

TUB400       Partida Ml TUB HELICOIDAL METÀL·LIC 400 MM IMPULSIÓ 10,00 34,25 342,50

Instal·lació i muntatge de tub de xapa galvanitzat de diàmetre 400 mm 
helicoïdal circular de la casa MERCATUB o similar de gruix 0.7 mm aïllat 
segons normes RITE per a impulsió d'aire, apte per a la seva utilització a 
l'interior de l'edificació, i / embocadures, derivacions, maniguets, 
maniguets brida, colzes a 45º i 90º fins i tot elements de fixació amb 
abraçadora amb rosca isofònica i peces especials, fins i tot mà d'obra i 
petit material i ajudes de paleta.

TUB300       Partida Ml TUB HELICOIDAL METÀL·LIC 300 MM IMPULSIÓ 10,00 29,99 299,90

Instal·lació i muntatge de tub de xapa galvanitzat de diàmetre 300 mm 
helicoïdal circular de la casa MERCATUB o similar de gruix 0.7 mm aïllat 
segons normes RITE per a impulsió d'aire, apte per a la seva utilització a 
l'interior de l'edificació, i / embocadures, derivacions, maniguets, 
maniguets brida, colzes a 45º i 90º fins i tot elements de fixació amb 
abraçadora amb rosca isofònica i peces especials, fins i tot mà d'obra i 
petit material i ajudes de paleta.

R1           Partida Ud. REIXA IMPULSION IH+O+M+FT AA 300*100 mm 8,00 60,81 486,48

Reixeta d'impulsió de la casa Airflow model IH + O + M + FT AA 300 * 
100 mm de lamel·les horitzontals fixes paral·leles a la dimensió més 
llarga, realitzada amb alumini extrudit, anoditzat, color natural, sense 
registre de regulació, fins i tot marc de muntatge . Totalment instal·lada.

AYUDAA       Partida Ud. AJUDES D'OBRA PER A EXTRACCION I APORTACIÓN D'AIRE 1,00 219,61 219,61

Ajudes de ram de paleta de les instal·lacions de l'aire condicionat i 
extracció, incloent petit material, obertura i tancament de regates, 
col·locació de tot els elements necessaris, mà d'obra, aplec i retirada de 
runes.

I.05 1 2.162,62 2.162,62

       
I.07         Capítulo  MOBILIARI CUNIA 1 2.008,75 2.008,75

RETIRADA     Partida Retirada mobiliari obsolet 1,00 276,04 276,04

Retirada i transport a abocador autoritzat de tot el mobiliar, 
electrodomèstics i estris existents obsolets de tot l'edifici (cuina, barra, 
local, banys i magatzems).

FREGIDORA  Partida Fregidora 1,00 578,86 578,86

Subministrament i instal·lació de fregidora elèctrica 6000W 230V 8+8L 
C/GRIF (Med.: 580x440x430mm - 2 x 3000W - 230V -50/60Hz - Cistell: 
230x190x140mm).

RENTAMANS Partida Rentamans a pedal 1,00 466,59 466,59

Subministrament i instal·lació de rentamsn a pedal de 2 aigües 
400x400x850mm, d'acer inoxidable AISI 304 - 1 polsador mesclador - 
Cubeta Ø360x130mm.

TAULA        Partida Taula de treball 1,00 687,26 687,26

Subministrament i instal·lació de taula de treball 1600x600x850mm amb 
prestatge inferior, d'acer inoxidable
rentamsn a pedal de 2 aigües 400x400x850mm, d'acer inoxidable AISI 
304 - 1 polsador mesclador - Cubeta Ø360x130mm.

I.07 1 2.008,75 2.008,75
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I.08         Capítulo  OBRA 1 3.471,65 3.471,65

E007         Partida UD Ajudes d'obra 1,00 640,09 640,09

Ajudes d'obra i fusteria de les instalacions i adecuació local, inclou petit 
material, obertura i tancament de regates, col·locació de tots els 
elements necessaris, mà d'obra, apilament i retirada d'enderrocs.

PINTURA      Partida UD Pintura interior 305,00 3,55 1.082,75

Doble capa de pintura blanca a parets interiors del local. Inclou material, 
mà d'obra i netejat posterior

PINTURA E    Partida UD Pintura exterior 115,00 6,09 700,35

Doble capa de pintura blanca a parets exteriors del local. Inclou material, 
mà d'obra i netejat posterior

AEXTERIOR  Partida UD Adecuació exteriors 1,00 707,05 707,05

Ajudes d'obra, fusteria, ferreria i jardineria per adecuació exteriors local, 
inclou petit material, obertura i tancament de regates, col·locació de tots 
els elements necessaris, mà d'obra, apilament i retirada d'enderrocs, etc

NET          Partida UD Neteja local i recinte 1,00 341,41 341,41

Neteja del local, banys, magatzem i exterior, inclou petit material, 
col·locació de tots els elements necessaris, mà d'obra, apilament i 
retirada de fems

I.08 1 3.471,65 3.471,65

       
TOTAL PRESSUPOST CAFETERIA PLAÇA I.B. 1 17.336,87 17.336,87
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ANNEX 2
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Pressupost
Codi Nat U

d
Resum CanPre

s
PrPres ImpPre

s
I.01        Capítulo  INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 1 1.922,60 1.922,60

       
I.02        Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 6.962,94 6.962,94

       
I.03        Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE GAS 1 441,66 441,66

       
I.04        Capítulo  INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 1 366,65 366,65

       
I.05        Capítulo  INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ 1 2.162,62 2.162,62

       
I.07        Capítulo  MOBILIARI CUNIA 1 2.008,75 2.008,75

       
I.08        Capítulo  OBRA 1 3.471,65 3.471,65

       
TOTAL PRESSUPOST CAFETERIA PLAÇA I.B. 1 17.336,87 17.336,87
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Annex 4

RELACIÓ D'ELEMENTS APORTATS PER L'AJUNTAMENT D'INCA

Zona cuina:
− Campana extractora.
− Planxa a gas “Mundigas” de 1,00x0,55 m.
− Taula d’acer inoxidable d’1,6x0,75 m amb prestatge inferior.
− Escalfador elèctric.

Zona obrador:
− Taula d’acer inoxidable d’1,6x0,75 m amb prestatge inferior.
− Talladora d’embotits.

Zona barra:
− Taula amb prestatges d’acer inoxidable d,1,5x0,6 m.
− Taula amb prestatges d’acer inoxidable de 2x0,6 m.
− Cafetera “Expobar”.
− 2 molinets de moldre cafè.
− Caixa registradora.
− Boteller de quatre cossos.
− Renta plats “Omni wash”.
− Expenedor de cervesa.

Zona sala:
− 4 tamborets.
− 32 cadires.
− 8 taules rectangulars.
− 4 taules rodones.
− 2 ventiladors S&P.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F


