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23/2022/AG
Expedient de contractació de l'àrea gestora
Serveis Municipals i Manteniment

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Com cada any, es preveu pintar una de les 8 escoles de la ciutat aprofitant les
vacances d’estiu. Aquest estiu, donat que no es disposa de contracte obert per a dur a
terme aquesta tasca, es preveu la contractació d’una empresa professional i
especialitzada, a través d’un procediment obert supersimplificat.
En general es realitzarà el pintat dels espais interiors amb pintura plàstica dels
paraments verticals (parets), paraments horitzontals (sostres), pintat amb esmalt de
portes, finestres, canalitzacions i radiadors. No es preveu el pintat de les façanes
exteriors. Les fusteries metàl·liques exteriors es pintaran en funció del seu estat de
conservació (estat d’amidaments). Es considera espai interior, el hall d’entrada
delimitat per fusteria d’alumini i dos accessos laterals a l’escola.
Abans de començar, es retiraran tot el mobiliari per deixar al descobert les superfícies
a pintar i s’acopiarà al mig de les aules. El retirat del material efímer (pòsters,
pancartes,...) i el desplaçament del citat mobiliari es farà a càrrec del personal de
l’escola. Els mobles que no es puguin moure, romandran en el seu lloc i es procedirà
al retall perimetral amb la corresponent protecció. Es protegiran les instal·lacions que
no es puguin desmuntar (projectors, pantalles digitals,...). Aquest any tampoc es
preveu el desmuntatge/muntatge dels radiadors pel seu pintat, facilitant així el procés
d’obres.
Al final dels treballs cal fer la neteja de tot el que s’hagi embrutat durant el procés
constructiu.

AG2

Tots els treballs es durant a terme prenent les mesures de Seguretat i Salut
preceptives i vigents.

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14156125456416707411
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UN DESCRIPCIÓ

PREU
unit

Q

SUBTOTAL

m2 Dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa sobre
parament ceràmic, guix, pladur i/o ciment. Per paraments
horitzontals i verticals.

3.976,66

3,87 15.389,67 €

m2 Dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa a color sobre
parament ceràmic, guix, pladur i/o ciment

2.229,46

4,33

9.653,56 €

m2 Dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa blanca per a
paraments horitzontals i verticals exterior (zona hall i porxo
pati).

288,00

5,46

1.572,48 €

m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla
de polièster bicomponent per a interior codi K8788200

431,73

3,26

1.407,44 €

m2 Dues mans d'acabat sobre fusta amb esmalt sintètic. (inclou
tots els armaris i portes).

1.252,00

ml Pintat de canalitzacions fins a un diàmetre de 4cm, amb una
capa d'esmalt sintètic

631,32

1,73

1.092,18 €

m2 Imprimació i dues mans d'esmalt sintètic sobre fusteria
metàl·lica interior: pintat tota estructura ascensor i reixa
metàl·lica escales. Inclou mitjans d'elevació

159,00

11,81

1.877,79 €

ml Pintat de barana de ferro amb una capa d'imprimació i dues
capes d'esmalt sintètic (barana celobert i barana escales)

182,00

4,2

764,40 €

el Pintat de radiadors d'elements amb una capa d'esmalt
sintètic

385,00

2,39

920,15 €

53,00

54,62

2.894,86 €

ml Pintat de sòcol de fusta amb una capa d'esmalt sintètic

677,00

2,94

1.990,38 €

m2 Imprimació i dues mans d'esmalt sintètic sobre fusteria
metàl·lica exterior: reixa entrada, cristaleres accès escola i
cristalera accès parvulari

226,00

11,81

2.669,06 €

m2 Dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa sobre canal
plàstica de PVC per a pas d'instal·lacions, fins a 10 cm
d'alçada

544,00

1,35

734,40 €

4,00

14,83

59,32 €

ud Pintat de radiadors plans amb una capa d'esmalt sintètic

ut Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNEEN 136

11,81 14.786,12 €

SUBTOTAL

55.811,82 €

Pressupost d'execució material (PEM)

55.811,82 €

Despeses generals i benefici industrial (19 %)

10.604,25 €

TOTAL (IVA exclòs)

66.416,07 €

IVA

13.947,37 €

TOTAL (IVA inclòs)

80.363,44 €
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I perquè així consti, s'expedeix aquesta certificació.
Montcada i Reixac, a 23 de Maig de 2022
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