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1.

INTRODUCCIÓ
1.1 AGENTS
Promotors:

Ajuntament d’Alcanar
P-4300400-A
Carrer Generalitat, núm. 10
43530 Alcanar

Arquitecte:

m6 arquitectura 2003, SLP
B-43785914
Josep Ramon German, Josep Jaume Llatje, Xavier Pallejà - arquitectes
C/ Major, 6 - Amposta (Montsià)
Tel/ Fax. 977 705465 E.mail: m6@m6arquitectura.com

Director de
l’obra:
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m6 arquitectura 2003, SLP
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1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA
Antecedents i
condicionants de
partida:

El present projecte té per objecte la selecció de tot el mobiliari i
equipament necessari per al correcte funcionament diari del Teatre
Auditori Jose Antonio Valls d’Alcanar.

Emplaçament:

Avinguda Catalunya, 78.
Carrer Miquel Figueres, 11
43530 Alcanar

Ref. Cadastral:

6911302BE8961B0001IE
6911320BE8961B0001QE

Entorn físic:

El solar on es desenvolupa el projecte es situa al nucli urbà d’Alcanar,
es tracta d’un emplaçament entre mitgeres, trobant-se aquestes ja
edificades. L’edifici situat a l’avinguda Catalunya, 80 és de planta
baixa i dues plates elevades, el que es troba a l’avinguda Catalunya,
76 és de planta baixa i tres plantes pis, i el darrer, del carrer Miquel
Figueres, 15 de planta baixa i dues plantes elevades.
L’avinguda Catalunya té una amplària en aquest punt de 18,00
metres, aquesta avinguda té un volume de cirulació elevat, mentre
que el carrer Miquel Figueres fa 13,75 metres d’ample i el seu volum
circulatori és baix.

Descripció de
l’edifici:

El solar objecte del projecte té forma de “L” amb unes dimención
aproximades de 41 metres el costat llarg de la “L” i de 26 metres el
costat curt. El costat llarg té una amplària aproximada de 17 metres i
l’ample del costat curt són uns 17 metres. La seva superfície són
838,52 m2.
El punt més baix del solar es situa al carrer Miquel Figueres a tocar a
la finca situada al número 15, l’altra mitgera del mateix carrer es troba
55 centimetres per sobre el punt anterior. L’avinguda Catalunya
també es troba per sobre el punt més baix del solar, concretament
84 centímetres la mitjanera veïna amb el número 80 i 130 centímetres
l’altra mitjanera.
Actualment el solar es troba edificat i caldrà efectuar-ne l’enderroc
de l’edicifi existent per tal de poder edificar aquest projecte.
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1.3

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Descripció general de l’edifici
El nou teatre-auditori es planteja com a susbstitució de la sala de cinema existent. El
condicionant principal a l’hora d’mplantar aquest equipament és la forma i dimensions
del solar situat entre mitgeres en una illa totalment consolidada del nucli urbà
d’Alcanar.
La foma en “L” d’aquest solar és el principal condicionant alhora de situar la sala
principal de l’auditori. La part llarga d’aquesta “L” albergarà en sentit longitudinal la
part principal del programa, la sala (plató escènic-platea-anfiteatre), mentre que la
part curta de la “L” ubicarà les zones de servei de l’auditori.
Al nou auditori s’accedirà per l’avinguda Catalunya, a través d’un porxo on es situarà
el cancell d’entrada que fa de filtre entre l’espai públic exterior, carrer, i l’espai públic
interior, foyer; un cop a l’interior, com a zona de transició previa a l’accés a la sala
s’ubiquen en posició central el taulell del bar i l’àrea d’informació i guardarroba, i en un
segon els serveis higiènics.
Pels laterals de la zona de transició es produeix l’accés a la sala. L’arribara a la sala es
produeix en el seu punt mig, podent descendir cap a la platea, o pujar cap a les
posicions més elevades de l’anfiteatre. Aqueta sala té 402 butaques i un plató escènic
de 16x8 metres de superfície en planta.
L’altre costat de la “L”, el curt, és el que té accés pel carrer Miquel Figueres. En aquesta
zona s’ubiquen els espais de servei de l’auditori, l’edifici es desenvolupa en planta
soterrani, on es troben part de les instal·lacions de l’edifici i una zona de magatzems;
planta baixa, on es produeix l’accés de servei i es troba el foyer dels artistes; planta
primera destinada a camerinos; planta segona on es troba una sala d’assaig; i la planta
tercera on es produeix l’accés a les galeries de serveis situades al falsostre de la sala i
l’accés a la coberta. Les comunicacions verticals d’aquesta part de l’edifici es
solucionene mitjançant una escala i un ascensor; també s’instal·la un muntacàrregues
que comunica la planta baixa i la planta soterrani.
Programa de necessitats
Els requeriments que ha efectuat l’Ajuntament a nivell de programa de necessitats
sóns els següents:
Teatre-Auditori per a 400 espectadors.
Accés principal per l’Avinguda Catalunya.
Sala d’assaig amb funcionament independent de la sala principal.
Possibilitat d’explotació del bar sense haver d’utilitzar la resta de l’edifici.
Dependencies necessaris per al correcte funcionament del Teatre-Auditori.
Ús característic de l’edifici
L’ús principal de l’edifici és el de teatre-auditori.
Altres usos previstos
Es preveu com a ús complementari al de teatre-auditori el de bar-restaurant.
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2.

ELEMENTS DE MOBILIARI ESPECÍFICS PER ÀREES

2.1

TEATRE - AUDITORI
BUTAQUES
Butaca fixa amb braços per a sala de conferències, per a muntar sobre solera, fixada
al terra amb tacs metàl·lics d’expanció ocults, model Circo d’Ezcaray, o similar,
col·locada.
Butaca amb estructura combinada d’acer i fusta a escollir. Seient abatible, entapissat i
desenfundable, color a elegir.
Ref. Plànol núm. 1

2.2

FOYER
POUF
Pouf de 3 places model Pau, amb estructura interior de fusta amb cinxes, elàstiques
per suspensió del seient, escuma flexible de poliuretà d’alta resistència HR, potes, marc
de tub d’acer inox acabat mat. Entapissat teixit VALÈNCIA color segons carta.
Protecció anti-microbiana, anti-bacteriana i anti-micótica. Alta resistència l’abrassió.
Resistència a la transpiració i saliva humana. Resistència a l’orina, a la sang i a la llum
UV. Impermeabilitat, resistència a l’oli de girasol i a taques.
Ref. Plànol núm. 2
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MOBILIARI FET A MIDA
Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 215 cm d’amplada.
Ref. Plànol núm 3

Penjadors de fusta massissa envernissada incolora i ganxo d’acer cromat galvanitzat.
Ref. Plànol núm 3

Barra Bar + Barra Guardaroba.
Segons documentació gràfica, de 252,5 cm, encaix columna de 20 cm i altre tram de
252,5 cm. Fons de 70 cm faldó frontal. Fabricat amb tauler de 30 mm de gruix en fusta
de faig envernissada natural o bé en Formica colors llisos.
Ref. Plànol núm 4
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Taquiller de 400x100x40cm de fondària, segons projecte. Format per 4 mòduls de
100cm, amb 16 casellers cada unitat, total 64 casellers de 22,5x24,2x40cm de fondaria.
Sòcol de 5cm d’alçada. Folre darrer.
Tauler de fusta de faig envernissada natural o Formica en colors llisos d’imitaciño fusta
Ref. Plànol núm 5

Moble bar de 400x100x40cm de fondaria, segons projecte. Format per 5 mòduls de
80 cm amb portes amb clau. Equipat amb prestatge-sòcol, 2 prestatgeries interiors
graduables i prestatge-tapa. Folre darrer.
Tauler de fusta de faig envernissada natural o Formica en colors llisos d’imitaciño fusta
Ref. Plànol núm 6
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2.3

ESCENARI
CADIRES I TAMBORETS
Cadires músics model Apecos. Estructura apilable fixa de 4 potes, fabricada en tub
d’acer rodo de d = 25x1,5 mm acabat epoxi color negre.
Seient i respatller ergonòmics amb curvatura en seient davanter i convex en respatller.
Interior de polipropilè i goma escuma de polièter. Entapissat ignífug a escollir. Mides
445x530x690h mm, alçada seient 480mm.
Ref. Plànol núm 7
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Tamboret musics model Artemisa. Base d’alumini injectat pintada en epoxi negre, amb
aro recolzapeus regulable en alçada en alumini injectat negre. Tacs anti-lliscants.
Columna de gas amb regulació neumàtica d’alçada del seient.
Seient i respatller entapissats sobre interior de fusta postformada ergonòmicament
amb curvatura davantera. Entapissat ignífug a escollir. Mides d = 630 mm, alçada
790/1050 mm, alçada seient 460/650 mm.
Ref. Plànol núm 8

ACCESSORIS
Carret per a transportar cadires, amb estructura metàl·lica de tub rodó pintat color
negre, empunyadura i rodes.
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2.4

EDIFICI ANNEXE
CADIRES I BANCS
Banc model Bildu de 3 places, col·locat segons projecte i de mides; 187,2x66,5x76,5
cm alçada seient 42,1 cm, amb potes laterals d’alumini i biga d’unió d’extensió
d’alumini, seients de fusta contraxapada de 10 mm de gruix, làmines exteriors de roure.
Ref. Plànol núm 9, 10 i 11

Cadires model Atenea amb estructura de tub d = 20 mm pintada color: gris, blanc o
negre, apilables fins a 8 ut.
Seient en polipropilè de 7 mm de gruix 100% reciclable, amb respatller en polipropilè
de 6 mm de gruix 100% reciclables. Color: blanc, negre, blau, taronja, verd, vermell,
antracita ó blau cel.
Mides 51x53x83h cm, alçada seient 46 cm, amplada 40 cm, fondària 43 cm.
Ref. Plànol núm. 16 i 20
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Cadires músics model Apecos. Estructura apilable fixa de 4 potes, fabricada en tub
d’acer rodo de d = 25x1,5 mm acabat epoxi color negre.
Seient i respatller ergonòmics amb curvatura en seient davanter i convex en respatller.
Interior de polipropilè i goma escuma de polièter. Entapissat ignífug a escollir. Mides
445x530x690h mm, alçada seient 480mm.
Ref. Plànol núm 21

TAULES

Taula de 340x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb
reguladors, pintada color a escollir de la carta. Llarguers laterals endinsats per facilitar
l’accés amb cadira de rodes. Distanciadors de l’estructura al sobre.
Superfície de 30 mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a escollir de la carta,
canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2 electricficacions de sobre taula
d’una presa de corrent i una presa USB amb cable final de connexió. Model TOLSTOI.
Ref. Plànol núm. 12

Taula de 360x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb
reguladors, pintada color a escollir de la carta. Llarguers laterals endinsats per facilitar
l’accés amb cadira de rodes. Distanciadors de l’estructura al sobre.
Superfície de 30 mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a escollir de la carta,
canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2 electricficacions de sobre taula
d’una presa de corrent i una presa USB amb cable final de connexió. Model TOLSTOI.
Ref. Plànol núm 13
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Taula de 400x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb
reguladors, pintada color a escollir de la carta. Llarguers laterals endinsats per facilitar
l’accés amb cadira de rodes. Distanciadors de l’estructura al sobre.
Superfície de 30 mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a escollir de la carta,
canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2 electricficacions de sobre taula
d’una presa de corrent i una presa USB amb cable final de connexió. Model TOLSTOI.
Ref. Plànol núm 14

Taula de 450x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb
reguladors, pintada color a escollir de la carta. Llarguers laterals endinsats per facilitar
l’accés amb cadira de rodes. Distanciadors de l’estructura al sobre.
Superfície de 30 mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a escollir de la carta,
canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2 electricficacions de sobre taula
d’una presa de corrent i una presa USB amb cable final de connexió. Model TOLSTOI.
Ref. Plànol núm 15
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GUIXETES
Mòdul de guixeta de 180 cm d’alçada, 40 cm d’amplada i 50 cm de fons, amb dues
portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb
cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals,
separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.
Equipada frontisses anti-vandàliques d’acer inoxidable, barres per a penjar d’alumini
amb penjadors lliscants d’ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany,
amb potesregulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals.
Ref. Plànol núm 17, 18 i 19

COMPLEMENTS
Papereres cilíndriques, d’acer pintat en epoxi i base de goma. Dimensions aprox: d =
25x37h cm. Color a decidir per la DF. S’incloou el subministrament i el muntatge.
Paraigüers d’acer pintat en epoxi de mides 30x30x60h cm. Fons en ABS estanc. Color
a escollir per la DF. S’inclou el subministrament i el muntatge.
Carret per l’equip de neteja compost per un carro cromat amb rodes amb manilla
revesrsible i 2 cubetes de 25 l, exprimidor de plàstic, pal telescòpic d’alumini, suposrt
plegable de plàstic 50 mm i 5 mopes de neteja en humit 500 mm, Dimensions
850x390x690h. S’inclou el subministrament i el muntatge.

Amposta, Novembre de 2o17

m6 Arquitectura 2003, SLP
Arquitecte representant: Josep Ramon German i Rebull
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1716-MOB. PROJECTE MOBILIARI.
TEATRE AUDITORI JOSE ANTONIO VALLS.
ALCANAR, MONTSIÀ.

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 1716-MOB

Capítol

01

EDIFICI AUDITORI

Titol 3

01

BUTAQUES

1 KQ7MN20S

TOTAL

Titol 3

u

Butaca fixa amb braços per a sala de conferències, per a muntar sobre
solera, fixada al terra amb tacs metàl·lics d'expasió ocults, model Circo
d'Ezcaray, o similar , col·locada (P - 9)
01.01.01

303,52

402,000

3

122.015,04

122.015,04

1716-MOB. PROJECTE MOBILIARI.
TEATRE AUDITORI JOSE ANTONIO VALLS.
ALCANAR, MONTSIÀ.

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 1716-MOB

Capítol

01

EDIFICI AUDITORI

Titol 3

02

FOYER

4

1 POUFPAU

u

Pouf de 3 places model Pau, amb estructura interior de fusta amb
cinxes elàstiques per suspensió del seient, escuma flexible de
poliuretà d'alta resiliència HR, potes, marc de tub d'acer inox acabat
mat.
Normativa Europea UNE EN 15373. Simbol de Qualitat Controlada
AIDIMA. Entapissat teixit VALÈNCIA color segons carta
Protecció anti-microbiana, anti-bacteriana i anti-micótica
Alta resistència a l'abrassió 300000cycles
Resistència a la transpiració i saliva humana
Resistencia a l'orina, a la sang i a la llum UV
Impermeabilitat, resistència a l'oli de girasol i a taques
Normativa UNE EN 71-3, Protecció ignífuga UNE 23727 90 IRM2
Garantia 5 anys
(P - 14)

648,00

4,000

2.592,00

2 EAZD10U0

u

Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 215 cm d'amplària
(P - 7)

27,77

2,000

55,54

3 PENJADOR

u

Penjador de fusta
Ganxo d'acer cromat galvanitzat
Fusta massissa envernissada incolora
(P - 13)

1,00

60,000

60,00

4 BARRABAR

u

Barra Bar+ guardaroba.
Segons documentació gràfica, de 252,5cm, encaix columna de 20cm i
altre tram de 252,5cm
Fons 70cm sobre, alçada 70cm faldó frontal
Fabricat en tauler de 30mm gruix en fusta de faig
envernissada natural o bé en Formica colors llisos
(P - 2)

3.950,00

1,000

3.950,00

5 TAQUILLER

u

Taquiller de 400x100x40cm fondària segons projecte
Format per 4 mòduls de 100cm, a 16 casellers cada unitat
Total 64 casellers de 22,5x24,2x40cm fondària
Sòcol de 5cm alçada i folre darrer
Tauler de fusta de faig envernissada natural o Formica
en colors llisos d'imitació fusta
(P - 16)

2.400,00

1,000

2.400,00

6 MOBLEBAR

u

Moble bar de 400x100x40 cm, segons projecte, format per 5 mòduls
de 80cm amb portes amb clau
Equipat amb prestatge-sòcol, 2 prestatges interiors
graduables i prestatge-tapa. Folre darrer
Tauler de fusta de faig envernissada natural o Formica
en colors llisos d'imitació fusta
(P - 10)

2.734,60

1,000

2.734,60

TOTAL

Titol 3

01.01.02

11.792,14
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Obra

01

Pressupost 1716-MOB

Capítol

01

EDIFICI AUDITORI

Titol 3

03

ESCENARI

5

1 CADMUSIC

u

Cadires Músics model Apecos. Estructura apilable fixa de 4 potes,
fabricada en tub d'acer
rodó de d=25x1,5mm acabat epoxi color negre
Seient i respatller ergonòmics amb curvatura en seient
davanter i convex en respatller
Interior de polipropilè i goma escuma de polièter 30kg
Entapissat grup C ignífug M-1 a escollir
Mides: 445x530x690h mm, alçada seient 480mm
(P - 4)

82,00

120,000

9.840,00

2 TAMMUSIC

u

Tamboret music model Artemisa. Base d'alumini injectat pintada en
epoxi negre, amb aro
recolzapeus regulable en alçada en alumini injectat negre
Tacs anti-lliscants
Columna de gas amb regulació neumàtica d'alçada del seient
Seient i repatller entapissats sobre interior de fusta
postformada ergonòmicament amb curvatura davantera
Escuma flexible de polièter de 4cm gruix i 40kg densitat,
Entapissat grup C ignífug M-1 a escollir.
Regulació manual del respatller en alçada i profunditat
Mides: d=630mm, alçada 790/1050mm, alçada seient 460/650mm
(P - 15)

194,00

10,000

1.940,00

3 CARRETCAD

u

Carret per a transportar cadires, amb estructura metàl·lica de tub rodó
pintat color negre, empunyadura i rodes
(P - 5)

161,05

10,000

1.610,50

TOTAL

Titol 3

01.01.03

13.390,50
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1 BANCBILDU

u

Banc model Bildu de 3 places , col·locat segons projecte i de mides;
187,2x66,5x76,6cm alçada, alçada seient 42,1cm, amb potes laterals
d'alumini i biga d'unió d'extensió d'alumini, seients de fusta
contraxapada de 10mm de gruix, làmines exteriors de roure.
(P - 1)

820,00

6,000

4.920,00

2 TAULA0011

u

Taula de 360x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó
40x40mm amb reguladors, pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats per facilitar l'accés amb cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a
escollir de la carta, canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2
electrificacions de sobretaula d'una presa de corrent i una presa USB
(Ref UNIC) amb cable final de connexió.
Model TOLSTOI
(P - 17)

772,00

1,000

772,00

3 TAULA0012

u

Taula de 340x45x72 cm, amb estructura metàl·lica de 30x30 ó
40x40mm amb reguladors, pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats per facilitar l'accés amb cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a
escollir de la carta, canaleta sota el sobre per conducció de cablejat 2
electrificacions de sobretaula d'una presa de corrent i una presa USB
(Ref UNIC) amb cable final de connexió
Model TOLSTOI
(P - 18)

766,00

2,000

1.532,00

4 TAULA0013

u

Taula de 400x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó
40x40mm amb reguladors, pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats per facilitar l'accés amb cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a
escollir de la carta, canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2
electrificacions de sobretaula d'una presa de corrent i una presa USB
(Ref UNIC) amb cable final de connexió.
Model TOLSTOI
(P - 19)

787,00

1,000

787,00

5 TAULA0014

u

Taula de 450x45x72 cm amb estructura metàl·lica de 30x30 ó
40x40mm amb reguladors, pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats per facilitar l'accés amb cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC, color a
escollir de la carta, canaleta sota el sobre per conducció de cablejat, 2
electrificacions de sobretaula d'una presa de corrent i una presa USB
(Ref UNIC) amb cable final de connexió.
Model TOLSTOI
(P - 20)

824,00

2,000

1.648,00

6 CADATENEA

u

Cadires model Atenea amb estructura de tub d=20mm pintada color:
gris, blanc o negre, apilables fins a 8 ut
Seient en polipropilè de 7mm gruix 100% reciclable, amb respatller en
polipropilè de 6mm gruix 100% reciclable
colors: blanc, negre, blau, taronja, verd, vermell, antracita ó blau cel
Mides: 51x53x83h cm, alçada seient 46cm, amplada 40cm, fondária
43cm
(P - 3)

61,00

65,000

3.965,00

7 EQ9GU020

u

Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de
fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb
portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors
horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb
penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat

193,12

24,000

4.634,88

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

7

mecànicament a la paret i als mòduls laterals (P - 8)
8 CADMUSIC

u

Cadires Músics model Apecos. Estructura apilable fixa de 4 potes,
fabricada en tub d'acer
rodó de d=25x1,5mm acabat epoxi color negre
Seient i respatller ergonòmics amb curvatura en seient
davanter i convex en respatller
Interior de polipropilè i goma escuma de polièter 30kg
Entapissat grup C ignífug M-1 a escollir
Mides: 445x530x690h mm, alçada seient 480mm
(P - 4)

82,00

10,000

820,00

9 CARRETCAD

u

Carret per a transportar cadires, amb estructura metàl·lica de tub rodó
pintat color negre, empunyadura i rodes
(P - 5)

161,05

1,000

161,05

10 PAPERERES

u

Papereres cilíndriques, d'acer pintat en epoxi i base de goma.
Dimensions aprox: d=25x37h cm. Color a decidir per la DF. S'inclou el
subministrament i el muntatge.
(P - 11)

15,00

10,000

150,00

11 PARAIGUER

u

Paraigüers d'acer pintat en epoxi de mides 30x30x60h cm. Fons en
ABS estanc. Color a decidir per la DF. S'inclou el subministrament i el
muntatge.
(P - 12)

120,00

6,000

720,00

12 CARRETNET

u

Carret per l'equip de neteja compost per un carro cromat amb rodes
amb manilla reversible i 2 cubetes de 25 l, exprimidor de plàstic, pal
telescòpic d'alumini, suport plegable de plàstic 50 mm i 5 mopes de
neteja en humit 500 mm. Dimensions H850xA390xL690. S'inclou el
subministrament i el muntatge.
(P - 6)

87,25

2,000

174,50

TOTAL

Capítol

01.02

20.284,43

2
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

9

NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
EDIFICI AUDITORI
87,89
Capítol

01.02

EDIFICI ANNEXE

Obra

01

Pressupost 1716-MOB

12,11
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1716-MOB
100,00
100,00

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EDIFICI AUDITORI
Capítol
01.01
147.197,68
Capítol

01.02

EDIFICI ANNEXE

Obra

01

Pressupost 1716-MOB

20.284,43
167.482,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
167.482,11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1716-MOB
167.482,11
167.482,11

euros

1716-MOB. PROJECTE MOBILIARI.
TEATRE AUDITORI JOSE ANTONIO VALLS.
ALCANAR, MONTSIÀ.

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

167.482,11

Subtotal

167.482,11

21 % IVA SOBRE 167.482,11...............................................................................................

35.171,24

€

202.653,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )

m6ARQUITECTURA 2003 SLP

J. Ramon German Rebull

J. Jaume Llatje Oms

Amposta, agost de 2o17

Xavier Pallejà Bonavida

PROJECTE D’EQUIPAMENT I MOBILIARI

TEATRE AUDITORI
J. A. VALLS
ALCANAR

DOCUMENT III - PLÀNOLS

AJUNTAMENT D’ALCANAR

1716-MOB

DOCUMENT III – PLÀNOLS
01 SITUACIÓ - EMPLAÇAMENT
02 MOBILIARI - PLANTA BAIXA
03 MOBILIARI - PLANTA PRIMERA
04 MOBILIARI – PLANTA SEGONA
05 MOBILIARI – MOBILIARI FET A MIDA
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