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MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

DISSENY DEL MOBILIARI INTERIOR DE L’EDIFICI
DEL CAU, RERE ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ,
VILAFANT

Objecte de l’encàrrec:

Disseny de mobiliari

Emplaçament:

Edifici El Cau, Plaça rere l’església

Municipi:

Vilafant , comarca de l’Alt Empordà

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Nom: Ajuntament de Vilafant
NIF: P1723500C
Adreça: Plaça de l’Ajuntament núm.1
Població: 17740, Vilafant (Girona)

Arquitecte:

Nom: Mariona Llenas Font
Nº col·legiat: 38245-0
NIF: 40329216G
Adreça: C/Llarg 11
Població: 17190 Salt (Girona)

MD Memòria Descriptiva
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
El municipi de Vilafant, ubicat a la comarca de l’Alt Empordà, té una alçada topogràfica de 54m.
Es tracta d’una finca en sòl urbà, de propietat municipal, ubicada al casc antic del municipi, rere l’església
de Sant Cebrià que acaba de ser reformada.
La finca s’ha convertit en una plaça que conté una gran pèrgola i una edificació existent que s’ha
reformat i que continuarà la seva activitat com a local d’entitats.
L’edificació té accés des de la nova plaça a la qual s’accedeix des del c.Figueres o des del c.de
l’Església.
L’edificació, d’escassa entitat, es desenvolupa en planta baixa, conté una sala polivalent i un mòdul de
serveis, i té una superfície construïda de 65,5m2. Adossada a un edifici d’habitatges existent situat al
c.Figueres, pel seu costat nord, té tres façanes orientades a est, sud i oest.
En la reforma del conjunt, s’ha volgut donar continuïtat entre l’exterior i l’interior, convertint l’edifici en una
extensió coberta de l’espai públic per tal de tenir un petit recés. L’idea de l’edifici reformat és que actuï
com una guingueta, com un petit sopluig prolongació de la gran pèrgola vegetal.
Aquesta edifici, l’activitat vigent de la qual és un local d’entitats, continuarà el seu ús actual, intermitent i
temporal, de realització d’activitats de reunió de petits grups, amb un aforament limitat.
Els materials que s’han utilitzat per a la reforma de l’edifici són els mateixos que s’han utilitzat a l’exterior,
en el nou projecte de la plaça. Així doncs, materials del lloc, pedra, obra vista, elements metàl.lics, fusta i
remolinats amb morter de calç en són els principals components que li donen caràcter propi al conjunt
integrant-lo amb l’entorn.

MD 2 Descripció del projecte
Es tracta del projecte de disseny de mobiliari que completa la reforma que s’ha dut a terme a l’edifici d’El
Cau de Vilafant.
La proposta que es projecta, amb voluntat de ser molt senzilla i funcional, consisteix en el disseny del
mobiliari per tal de crear un espai el més polivalent possible.
Prioritzant el concepte de la polivalència i versatilitat, el mobiliari està projectat per adaptar-se a
qualsevol activitat que es pugui dur a terme, tant a la sala com a la plaça exterior, procurant donar més
d'una funció a cada un dels elements dissenyat.
La durabilitat, la reposició i el fàcil manteniment són principis imprescindibles en la concepció del disseny
i l’elecció dels materials: elements robusts, de formes senzilles i materials assequibles.
Així mateix, la mobilitat i transportabilitat dels elements es té en compte a l’hora de dissenyar elements
lleugers o que tinguin rodes per tal de poder ser desplaçats i reubicats en funció de les necessitats de
cadascuna de les activitats.

El conjunt de mobiliari estarà format per:
- Una estructura metàl·lica penjada a la paret de pedra existent que fa de prestatgeria a la qual
s'encaixen cubs de fusta de formant lleixes o recipients.

- Cubs de fusta (tipus panell marí amb acabat de fusta d’Okumé) que s’utilitzen com a lleixes, recipients o
tamborets.

- Baguls de fusta (tipus panell marí amb acabat de fusta d’Okumé) amb rodes que s’encaixen a la part
baixa de l’estructura metàl·lica i que s’utilitzen com a seients i/o tatamis, i com a contenidors per a
l’emmagatzematge de material o de les cadires plegables, amb una capacitat total de 16 cadires per
bagul.

- Taules amb taulell superior de fusta (tipus panell marí amb acabat de fusta d’Okumé) i estructura
metàl·lica perimetral i 4 potes també metàl·liques.

- Cadires de fusta marca BUIANI la major part de les quals mantindran el color natural, mentre una
menor quantitat seran de colors diversos (seguint la carta escollida que s’adjunta al projecte).

- Barra de bar de fusta (tipus panell marí amb acabat de fusta d’Okumé) amb taulell superior de xapa
metàl·lica i reforç d’arestes amb estructura perimetral també metàl·lica. Element mòbil, amb rodes per a
ser encaixat davant una nevera i una pica.

- Pica inoxidable sobre estructura tubular amb lleixa inferior de 800x500x850h cm.

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
Tots els elements de fusta seran de panell marí amb acabat d’okumé o de duresa similar i
vernissats amb mate amb vernís a l’aigua.
Tots els elements metàl·lics aniran pintats amb pintura anitòxid tipus oxiron o similar de color gris.
El taulell de la barra del bar estarà format per una xapa d’acer inoxidable de mínim 3mm de gruix
que recobrirà tota la superfície.
Totes les rodes del mobiliari tindran una capacitat portant elevada, seran de tipus giratòria de
cautxú diàmetre 50mm, model S13P 50 de la marca Caujolle o similar.
L’estructura metàl·lica collada a la paret de pedra es fixarà amb pasta química evitant malmenar la
paret.

Estructura metàl·lica penjada:
L'estructura està formada per platines verticals i horitzontals de 40x4mm soldades entre si. L’alçada
entre platines serà de 49 cm i es col·locarà un topall posterior a la profunditat de 45 cm. Tota
l’estructura anirà pintada.
Cubs de fusta:
Els cubs faran 44x44x44cm i seran de tauler marí acabat okumé o de duresa similar de 28,5mm de
gruix acabat vernissat. Tindran uns forats laterals que faran de nansa i una ranura interior que
permetrà posar, a voluntat una lleixa també de fusta de tauler marí d’1cm de gruix.
Baguls de fusta:
Els baguls seran de 180x95x45cm i seran de tauler marí acabat okumé o de duresa similar de
28,5mm de gruix. Tindran una tapa superior amb xarnera oculta i un forat (tirador) a la part frontal.
Incorporaran 8 rodes CAJOULLE amb capacitat 90kg i diàmetre 50mm o similar. Permetran
l'emmagatzematge de 16 cadires plegables (84x42x7cm) a l’interior.
Taules:
La taula de 90x120cm consta d'una estructura de perfils metàl·lics en L, i d’un taulell superior de
fusta de panell marí de mínim 2cm de gruix acabat okumé o de duresa similar vernissat. El
perímetre del taulell es protegeix amb un rectangle fet amb perfileria L 20x40mm i les potes són
també perfils L però de 40x40mm. L’alçada total de la taula és de 75cm. L’estructura metàl·lica té
un acabat pintat.
Cadires:
Hi haurà un total de 80 cadires plegables BUIANI de fusta de faig. La majoria d'aquestes (50 unitats)
seran de color natural i les restants de diversos colors a escollir.
Barra de bar:
Tindrà unes dimensions de 224x110x45cm i estarà formada per una estructura metàl·lica de perfils
L de 40mm acabat pintat a la qual s’encaixaran panells de tauler marí de 3cm de gruix acabat
okumé o de duresa similar vernissat. Tindrà 8 rodes i la part superior hi haurà una xapa horitzontal
d’acer inoxidable mate de 3mm de gruix.
Permetrà amagar una nevera horitzontal i una pica d’acer inoxidable.
Pica d’acer inoxidable:
Serà IDEACER gama ECO desmuntat fons 50cm de dimensions 800x500x850mm amb la pica a
l’esquerra, potes i una lleixa inferior o similar.
Opcional:
Frigorífic begudes COOL HEAD BTL 1000 de dimensions 875x1000x575mm i capacitat neta 248L o
similar.

PRESSUPOST

DISSENY DE MOBILIARI DE L’EDIFICI DEL CAU RERA ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ,
VILAFANT

-

Estructura metàl·lica penjada

3.220,00€

-

Cubs de fusta

8.832,00€

Baguls de fusta

4.590,00€

Taules

2.240,00€

Cadires

2.750,00€

Barra de bar

1.293,00€

Pica d’acer inoxidable

340,00€

TOTAL PEM

23.265,00 €

19% Benefici Industrial

4.420,35 €

6% Despeses

1.395,90 €

SUBTOTAL

29.081,25 €

21% IVA

6.107,06 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE

35.188,31 €

El pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de trenta-cinc mil cent vuitantavuit euros amb trenta-un cèntims.
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Vilafant, desembre 2019
Mariona Llenas, Arquitecta

AMIDAMENTS MOBILIARI
Quantitat
ESTRUCTURA PENJADA
Fabricació i col∙locació estructura penjada de ferro per pintar formada
per platines de 4x4 cm pel suport de les caixes, segons detalls de plànos
Pintat d'estructura metàl∙lica amb pintura antiòxid tipus oxiron (2 capes +
1 acabat)
CUBS
Cubs de tauler marí, mides 44 x 44 x44 cm de 3cm de gruix, segons
detalls de plànols.

1
1

32

Vernissat de fusta amb vernís a l'aigua mate

32

BAGULS
Bagul de tauler marí acabat de fusta d'Okumé, mides 180 x 95 x 45 cm de
3cm de gruix, segons detalls de plànols.
Vernissat de fusta amb vernís a l'aigua mate

5

TAULES
Estructura amb potes metàl∙liques amb perfil de T 4cm, segons detalls de
plànols
Fabricació i col∙locació de tauler marí de 3cm de gruix amb acabat de
Pintat d'estructura metàl∙lica amb pintura antiòxid tipus oxiron (2 capes +
1 acabat)
Vernissat de fusta amb vernís a l'aigua mate

5

7
7
7
7

CADIRES
Cadira plegable BUIANI de fusta de faig color natural
Cadira plegable BUIANI de fusta de faig colors a escollir
BARRA BAR
Folrat de barrar de bar, amb panell de tauler marí de 3cm de gruix,
acabat fusta Okumé, segons detalls de plànols.
Estructura de ferro. Base feta amb angle de 4x4 cm i montants amb
passamà de 4 cm, segons detalls de plànols.
Pintat d'estructura metàl∙lica amb pintura antiòxid tipus oxiron (2 capes +
1 acabat)
Vernissat de fusta amb vernís a l'aigua mate
PICA INOXIDABLE
Pica d'acer inoxidable de 800x500x850cm col∙locaca sobre peus
totalment instal∙lada, segons detall de memòria.

30
20

1
1
1
1

1

