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EDIFICI: EDIFICI FLASSADERS
IDENTIFICACIÓ

Ús
Nº de Plantes
Adreça
Municipi

Aules de formació
P. Baixa + P1 + P2+P3+P4
C/Ferrería, 10
Palma

DIAGNÒSTIC
Accessible
Altres:

Parc. Accessible

Practicable

Edifici derruït

En obres

X

No accessible
Tancat

GRAU INTERVENCIÓ
Nivell 1
( 0-10.000€ )

Nivell 2

Nivell 3

( 10.000-100.000€)

(100.000-1.000.000€)

X

Nivell 4
(No valorats)

SITUACIÓ ACTUAL

VALORACIÓ

L'edifici està situat al Carrer Ferreria.
L'anàlisi s'ha realitzat a partir de la visita a les instal·lacions i a
partir dels plànols cedits per l'Ajuntament.
L'edifici es desenvolupa en varies plantes: planta baixa, planta
primera, planta segona, tercera i quarta.

Aparells Elevadors
Rampes
Replans
Esglaons
Senyalització tàctil
Cambres higièniques
Portes
Pavimentació
Obres de Redistribució
Senyalització visual
Instal.lacions auditives

Planta baixa:
En planta baixa existeix l'accés a l'edifici, el vestíbul, l'accés
independent a la Ludoteca i al bar. En aquesta planta hi ha
serveis higiènics.
Planta primera:
En la primera planta existeixen aules de formació i serveis
higiènics.
Planta segona:
En la segona planta existeixen aules de formació i serveis
higiènics.
Planta tercera:
En la tercera planta existeixen despatxos, aules, un gimnàs i
serveis higiènics.
Planta quarta:
En la quarta planta existeixen despatxos i aules.
Comunicació vertical:
La comunicació vertical es realitza a través de dues escales o
de dos ascensors.

Total
Imprevistos 10% total
Pressupost d'Execució Material

Eu.
3.901,11
12.523,68
1.724,32
31.533,98
2.995,16
39.703,22
47.539,64
709,63
2.546,16
911,51
186,90
144.275,32
14.427,53
158.702,85 €
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Planta baixa
Accés a l'entrada principal:
L'accés a la planta baixa es realitza a través d'un graó de 6cm
o d'una rampa de fusta mòvil sense passamà que medeix
0,90m d'amplada i 0,70m de llarg i té una pendent del 8,5%.
A l'exterior de l'edifici hi ha una placa identificativa de l'edifici.
Per entrar hi ha dues dobles portes. Una primera porta de
doble fulla de fusta que roman sempre oberta durant l'horari
d'obertura.
La segona porta d'entrada és de vidre i de doble fulla i cada
fulla té una amplada de pas de 0,69m. Només al costat interior
de la porta s'hi pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m de
l'escombrada de pas de portes i obstacles.
Les portes de vidre estan senyalitzades amb el logo de l'edifici
que no fa suficient contrast amb el fons.
Un vegada a l'interior hi ha una estora que no es troba fixada al
terra.
A l'entrada es troba el mostrador de recepció que té una
amplada de 0,40m i una altura de 1,07m.
No hi ha cap mena de directori per sabre on es troben les
distintes aules i serveis que s'ofereixen en aquest edifici.
Proposem fer una pendent de tota l'ample de l'entrada fins a
les portes de vidre de dins, arrivant a una pendent així del 2%.
Proposem fer una porta automàtica de doble fulla corredisses,
on ambdues fulles tenguin una amplada de pas de com a
mínimi 0,80m.
Proposem instal·lar una estora fixada i enrassada amb el
paviment en la part interior retirant l'existent.
Proposem la col·locació de franges adhesives damunt les
portes de vidre de mínim 5cm d'amplada i a una altura de
1,50m del terra.
Proposem baixar el mostrador fins a una altura màx. de 0,85m
respecte del terra, almenys 0,80m d'amplada d'aquest, per tal
de poder atendre a qualsevol persona.
Proposem la col·locació d'un directori cromàticament
contrastat i en Braille.

EDIFICI: EDIFICI FLASSADERS

FOTOS

Exterior entrada principal

Senyalització exterior entrada

Rampa mòvil a l'entrada

Detall de l'estora a l'entrada

Detall de les portes de vidre i del
mostrador de recepció
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
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FOTOS

Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la planta baixa no s'observa l'existència de
cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
A l'entrada de la Ludoteca hi ha un graó de 9cm. La porta obri cap
a defora. L'amplada de pas és de 0,74m. La sala no està
senyalitzada. El mecanisme d'accionament de la porta és de
presió.
Proposem fer una rampa a l'exterior de la Ludotecta per superar
el graó, amb una pendent del 5%.
Proposem canviar la porta per una que permeti una amplada de
pas de 0,80m i canviar el mecanisme d'accionament per un de
palanca.
Proposem senyalitzar la porta d'entrada a la Ludoteca col·locant
un rètol al costat de la porta, a l'alçada dels ulls.
Per accedir en el bar hi ha quatra portes d'entrada, tres interiors i
una exterior. Totes les portes estan formades per dues fulles,
menys una interior i cap té una amplada de pas igual o major a
0,80m, sino que totes tenen una amplada de pas entre 0,680,69m. Als dos costats de les portes es pot inscriure un cercle de
1,50m de diàmetre. El mecanisme d'accionament de les portes és
a presió.
Proposem canviar la porta interior de doble fulla principal per una
que permeti, al menys una de les fulles, una amplada de pas de
0,80m i canviar el mecanisme d'accionament per un de palanca.
Proposem canviar la porta exterior de doble fulla principal per una
que permeti, al menys una de les fulles, una amplada de pas de
0,80m i canviar el mecanisme d'accionament per un de palanca,
però del tipus que s'utilitza a portes d'emergència, com la que hi
ha actualment.
Proposem senyalitzar la porta d'entrada interior al Bar col·locant
un rètol al costat de la porta, a l'alçada dels ulls.

Detall graó entrada Ludoteca

Interior Ludoteca

Porta d'entrada d'una fulla al bar

Serveis higiènics (resum global després de planta quarta).
Porta d'entrada exterior al bar

Interior del bar
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: EDIFICI FLASSADERS

FOTOS

Planta primera
Accés
L'accés des dels ascensors es fa a través d'una porta de doble
fulla amb una amplada de pas de 0,69m. El mecanisme
d'accionament és a presió. A un dels costats de les portes es pot
fer un cercle de 1,50m de diàmetre però a l'altre comença de
seguida una rampa. Les portes romanen sempre obertes.
La rampa té una longitud de 4,93m, una amplada de 1,50m i una
pendent del 10% i no disposa de passamà a cap costat.
Proposem posar doble passamà a ambdós costats de la rampa
practicable. Proposem llevar les portes d'accés a la planta.
Comunicació horitzontal
En el recorregut per la primera planta no s'observa l'existència
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal. Totes les portes de les aules són de doble fulla i tenen
cada una d'elles una amplada de pas de màx. 0,70m. Als dos
costats de les portes es pot inscriure un cercle de diàmetre de
1,50m.
A defora les aules, existeix una petita tarja de vidre transparent al
costat de les portes. Tots els despatxos i aules estan identificats
mitjançant un rètol col·locat al costat de la porta d'accés.
Per accedir a l'Aula Creativa hi ha dos accesos un a nivell per una
porta que es troba just davant els ascensors. Aquesta porta que
és de doble fulla i cada una d'elles té una amplada de pas de
0,70m, permet un accés a nivell a la sala. El mecanisme
d'accionament és de palanca. La porta està identificada. En
aquesta porta hi ha un timbre que es troba a una altura de 1,74m.
L'altre accés es fa a través de tres graons en passamà només a
un dels costats. A l'interior de l'Aula hi ha molt d'espai de
moviment, podent fer un cercle de 1,50m de diàmetre.
Per accedir en el CRIIC, la porta d'entrada té una amplada de pas
de 0,80m. Després hi ha una rampa de pendent molt pronunciada
amb un passamà no ergonòmic a un dels costats, per accedir a
l'interior. A l'interior hi ha suficient espai per moure's.
Proposem canviar la porta d'entrada a l'Aula Creativa de davant
els ascensors per un altra que almenys una de les fulles sigui de
0,80m, incloent un mecanisme d'accionament de palanca.
Proposem també canviar el mecanisme d'accionament de presió
per un de palanca.Baixar el timbre de l'exterior de la porta de
l'Aula Creativa a una altura màx. de 1,40m. Fer un accés
secundari de 0,80m d'ampla amb un mecanisme d'accionament
de palanca des dins de l'Aula Creativa al CRIIC per poder entrar a
nivell si fos necessari. Canviar el mecanisme d'accionament de la
porta d'entrada a l'actual despatx del CRIIC.I també canviar totes
les portes de doble fulla de la planta per unes altres de doble fulla
on al menys una de les dues fulles tengui una amplada de pas de
0,80m, amb un mecanisme d'accionament de palanca.

Accés a Planta primera

Interior Aula Creativa

Accés alternatiu a l'Aula Creativa

Accés al CRIIC

Serveis higiènics (resum global després de planta quarta).
Interior del CRIIC
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Planta segona
Accés
L'accés des dels ascensors es fa a través d'una porta de doble
fulla amb una amplada de pas de 0,69m. El mecanisme
d'accionament és a presió. A un dels costats de les portes es pot
fer un cercle de 1,50m de diàmetre, però a l'altre comença de
seguida una rampa. Les portes romanen sempre obertes.
La rampa té una longitud de 4,93m, una amplada de 1,50m i una
pendent del 10%, per tant, una rampa practicable, i no disposa de
passamà a cap costat.

EDIFICI: EDIFICI FLASSADERS

FOTOS

Passadís per accedir a la resta d'aules
de planta primera

Proposem posar doble passamà a ambdós costats de la rampa
practicable. Proposem llevar les portes d'accés a la planta.
Comunicació horitzontal
En el recorregut per la segona planta no s'observa l'existència
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
Totes les portes de les aules són de doble fulla i tenen cada una
d'elles una amplada de pas de màx. 0,70m. Als dos costats de les
portes es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m.
A defora les aules, existeix una petita tarja de vidre transparent al
costat de les portes. Tots els despatxos i aules estan identificats
mitjançant un rètol col·locat al costat de la porta d'accés.

Accés a planta segona

Proposem canviar totes les portes de les aules de doble fulla per
unes altres de doble fulla on al menys una d'elles tengui una
amplada de pas de 0,80m, incloent a totes mecanisme
d'accionament de palanca.
Serveis higiènics (resum global després de planta quarta).

Interior aula de planta segona

Interior sala de conferències planta segona
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FOTOS

Planta tercera
Accés:
L'accés des dels ascensors es fa a través d'una porta de doble
fulla amb una amplada de pas de 0,69m. El mecanisme
d'accionament és a presió. A ambós costats de les portes es pot
fer un cercle de 1,50m de diàmetre.
Proposem canviar la porta d'accés a la planta de doble fulla per
una altra de doble fulla on al menys una d'elles tengui una
amplada de pas de 0,80m, incloent un mecanisme d'accionament
de palanca.
Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la tercera planta s'observa l'existència
de dos graons aïllats que duen a les aules o despatxos per els
passadisos centrals però que es salven per dues rampes laterals.
Totes les portes de les aules són de doble fulla i tenen cada una
d'elles una amplada de pas de màx. 0,70m. Als dos costats de les
portes es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50m.
A defora les aules, existeix una petita tarja de vidre transparent al
costat de les portes. Tots els despatxos i aules estan identificats
mitjançant un rètol col·locat al costat de la porta d'accés.
Proposem canviar totes les portes de les aules de doble fulla per
unes altres de doble fulla on al menys una d'elles tengui una
amplada de pas de 0,80m, incloent un mecanisme d'accionament
de palanca.
Proposem senyalitzar el final i principi dels graons i sobre els
graons.
Serveis higiènics (resum global després de planta quarta).
Gimnàs:
En aquesta mateixa planta hi ha un gimnàs que està format per
una gran sala. Aquesta no presenta cap desnivell ni graó aïllat que
pugui dificultar la circulació interior.
No proposem fer cap actuació.

Acces a les distintes aules i despatxos

Accés alternatiu per rampa lateral

Sala del gimnàs
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FOTOS

Planta quarta
Accés:
L'accés des dels ascensors és completament a nivell fins arrivar
en els distints despatxos.
Comunicació horitzontal:
En el recorregut per la quarta planta no s'observa l'existència
de cap desnivell ni graó aïllat que pugui dificultar la circulació
horitzontal.
En aquesta planta es troben distints despatxos i una Sala
d'ordenadors. Abans d'accedir en els distints despatxos hi ha una
porta de doble fulla que, on estan situades, poden dificultar l'accés
amb comoditat en els distints despatxos ja que no permeten fer el
cercle de diàmetre de 1,50m a ambdós costats de la porta.
Una vegada dins, hi ha diversos despatxos amb portes de doble
fulla on cada una d'elles té una amplada de pas de màx. 0,70m.
Als dos costats de les portes es pot inscriure un cercle de
diàmetre de 1,50m.
Els extintors es troben tots a una altura de 1,70m del terra.

Entrada oficina de porta de doble fulla

Interior oficina de planta tercera
Proposem canviar totes les portes de les aules de doble fulla per
unes altres de doble fulla on al menys una d'elles tengui una
amplada de pas de 0,80m, incloent un mecanisme d'accionament
de palanca.
La porta que distribueix en els distints despatxos s'hauria de
reubicar per permetre que es pugui fer un cercle de 1,50m de
diàmetre a ambdós costats.
Recomanem baixar els extintors fins a màx. 1,40m del terra.
Detall altura extintor planta quarta

Entrada a nucli de despatxos

Distribuidor dels diversos despatxos
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SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
Serveis higiènics (incloses totes les plantes):
Existeix un nucli de serveis higiènics a cada una de les plantes,
menys a la quarta planta, que no hi ha cap bany, tots situats
devora els ascensors. El nucli està format per un grup de lavabos
per homes i un altre per dones. Cadascun dels grups de lavabos
està format per una zona comú de rentamans i una zona de
cabines amb inodor. Cada grup de lavabos està senyalitzat només
amb la identificació del gènere que representen, cap amb el
símbol internacional d'accessibilitat.
Les portes d'entrada tenen totes una amplada de pas de 0,80m.
En els dos grups de lavabos a cada planta, tant per dones com
per homes, hi ha una cabina de dimensions més grans i amb
barres auxiliars, però no tenen les dimensions adequades per
considerar-les cabines adaptades.
Els miralls estan situats a 1m del terra. Els rentamans estan
situats a una altura de 0,85m.
En el banys d'homes de planta baixa i primera, les barres auxiliars
tenen altures distintes. La barra fixa està situada a una altura de
0,70m i l'abatible a una altura de 0,92m. L'inodor es troba a 0,42m
d'altura.
En el banys de les dones de planta baixa i primera, les barres
auxiliars tenen altures distintes. La barra fixa està situada a una
altura de 0,70m i l'abatible a una altura de 0,89m. L'inodor es
troba a 0,42m d'altura. Cap cabina té timbre per accionar en cas
d'emergència. En els banys de planta primera i tercera la porta de
la cabina amb dimensions grans, tanca cap a dins, el que dificulta
poder fer un cercle de diàmetre de 1,50m sense obstacles. En els
banys d'homes la porta d'aquesta cabina tanca cap a dins i també
fa dificultós fer un cecle de diàmetre de 1,50m.
A planta segona no hi ha cabines amb dimensions adequades per
fer-les accessibles.
Proposem fer els serveis higiènics de planta baixa, de planta
primera i tercera accessibles, per què l'edifici pot gestionar molta
de gent a cada una de les plantes. A totes tres plantes el nucli de
lavabos està distribuit de la mateixa forma i té les mateixes
dimensions. Posar D i H damunt portes banys.
Proposem refer el nucli de banys de les tres plantes per complet,
deixant una de les cabines originals, més petites. Es ferà una
cabina per dones completament adaptada i una altra
completament adaptada també per homes, que inclou ademés un
urinari a dins. La cabina més petita que romandrà original,
recomanem que sigui també per dones, ja que respecte a la
distribució original, el nucli de lavabos per a dones tenia dues
cabines a l'interior. Les cabines adaptades inclouen les barres
auxiliars abatibles que hauran de col·locar-se a una altura màx.
d'entre 0,70 i 0,75m i a una distància entre elles de màx. 0,70m.
Els miralls de les cabines s'hauran de col·locar a una altura màx.
del terra i del seu cantó inferior de 0,90m. També les cabines
adaptades inclouen un timbre per col·locar-lo a 0,90m del terra
dins el 0,80m de la zona de transferència lateral propera a
l'inodor.
En el nucli de lavabos de la segona planta no proposem fer res.
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FOTOS

Senyalització serveis homes

Bany planta primera

Senyalització serveis dones

Bany de planta segona

Bany de planta tercera

12

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA

EDIFICI: EDIFICI FLASSADERS

FOTOS

Comunicació vertical
La comunicació vertical interior de l'edifici es realitza a través
d'escales i d'ascensors.
Ascensor:
L'ascensor comunica totes les plantes. La cabina presenta
unes dimensions adaptades de 1,10x1,40m. En totes les
plantes davant la porta es pot inscriure un cercle de diàmetre
1,50m. La porta d'accés de la cabina és automàtica i permet una
amplada de pas de 0,80m.
Tant les botoneres del replà com de dins la cabina estan a una
alçada correcta. Les botoneres són només digitals. Però els
nombres tenen un gran tamany i contrast de color. No hi ha
passamà de disseny anatòmic en un dels laterals de la cabina.
Proposem canviar les botoneres interiors i exteriors per botons de
presió, amb informació en relleu.
Proposem instal·lar un passamà anatòmic en un dels laterals de
la cabina.
Proposem la incorporació d'informació acústica dins la cabina que
anunciï les plantes.

L'exterior dels ascensors

Botoneres digitals interiors i exteriors

Interior de la cabina de l'ascensor
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FOTOS

Escales
Hi ha a l'edifici dos grups d'escales. Una que es podria considerar
com l'escala principal, ja que es troba devora dels ascensors, i
l'escala secundària que es troba en un altre nucli de l'edifici.
Escala principal i secundària:
Ambdues escales comuniquen les quatre plantes de l'edifici. Les
escales estan formades per dos trams de 10 graons amb
replà intermig. Les escales tenen només un passamà en un dels
costats i no és continu en tot el recorregut. Els graons presenten
discontinuitat entre l'estesa i l'alçada. Els graons no estan
senyalitzats, ni tampoc ho estan els embarcaments de les
escales, ni en el principi, ni en el final, a cap de les plantes.
Proposem incorporar un segón passamà, continu a tot el
recorregut de l'escala, incloent el replà intermig, de disseny
anatòmic a l'escala secundària, que és la més allunyada dels
ascensors i proposem llevar el passamà actual no anatòmic i
discontinu de l'escala principal, la més propera en els ascensors
per un altre de recorregut continu i anatòmic en tot el seu
recorregut inclòs els replans intermitjos. Només proposem
col·lacar-ho a un dels dos costats per l'amplària de l'escala que
no és suficientment ampla, per exemple en cas d'una evacuació.
Es recomana la incorporació de franges de senyalització visual
cromàticament contrastades i de textura diferenciada en les
esteses de tots els graons i en el principi i final de cada tram
d'escala per cada planta, per tal d'evitar possibles accidents.
Proposem eliminar el bossell, és a dir, la discontinuitat entre
l'estesa i l'alçada dels graons d'ambdues escales.

Detall inici escala principal

Recorregut escala principal

Recorregut escala secundària

VALORACIÓ
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Aquests preus fan referència a la base de dades de preus estimatius d'elements d'intervenció per
a l'elaboració de valoracions estimatives per a la supressió de barreres arquitectòniques en els
equipaments públics municipals.
Capítol 01 Aparells elevadors
Codi

Descripció del concepte

E.01.16

Unitat d'adaptació d'ascensor existent, amb botoneres
i barres, senyalització acústica.
Un. Instal·lació de botonera adaptada (replà)
Un. Instal·lació de botonera adaptada (interior de cabina)

E.01.20
E.01.21

Amid.

1,00
5,00
1,00

Preu partida
Eu.

2.246,28
160,15
854,08

Total capítol 01

Total
Eu.

2.246,28
800,75
854,08
3.901,11 €

Capítol 03 Rampes
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.03.03

M2. de rampa a l'interior per desnivells de 10 - 50 cm.,
incloses les obres prèvies.
MI. de barana d'acer inoxidable per a rampa a l'interior.

4,45
44,80

559,84
223,94

E.03.06

Total capítol 03

Total
Eu.

2.491,30
10.032,38
12.523,68 €

Capítol 04 Replans
Codi

Descripció del concepte

E.04.05

M2. de replà a l'interior fins a 50 cm. d'altura, incloses
les obres prèvies.

Amid.

3,85

Preu partida
Eu.

447,87

Total capítol 04

Total
Eu.

1.724,32
1.724,32 €

Capítol 05 Esglaons
Codi

Descripció del concepte

Amid.

E.05.03
E.05.06
E.05.08

MI. de barana d'acer inoxidable per escales.
Ml. enderroc de bossell d'esglaons existents
Ml. suministre i col·locació de franges rugoses a graó

79,60
190,45
190,45

Preu partida
Eu.

223,94
32,48
39,50

Total capítol 05

Total
Eu.

17.825,39
6.185,82
7.522,78
31.533,98 €

Capítol 06 Senyalització tàctil
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.06.02

MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la
preparació.

53,50

55,98

Total capítol 06

Total
Eu.

2.995,16
2.995,16 €

Capítol 07 Cambres Higièniques
Codi

Descripció del concepte

E.07.01

Unitat de bany multifuncional, 2.25 x 2.25 m., incloses les
obres prèvies i les instal·lacions.
Unitat de bany adaptat, 1.65 x 2.25 m., incloses les obres
prèvies i les instal·lacions.
Un. Numero en relleu, de material plàstic, adherit
directament en superficie.
Unitat de supressió d'aparells existents.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions.

E.07.02
E.07.28
E.07.31

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

3,00

7.389,92

22.169,77

3,00

5.374,49

16.123,47

8,00

20,73

165,88

4,00

311,02

1.244,10

Total capítol 07

39.703,22 €

Capítol 08 Portes
Codi

Descripció del concepte

E.08.03

Unitat de dues portes d'entrada (2x90 cm.).
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de porta interior de 80 cm. d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de canvi de sentit de porta interior existent.
Unitat de portes automàtiques corredisses, elèctriques,
de vidre de seguretat, de total 3.30 ml. d'amplada.
Unitat de portes d'emergència exterior d'1,80 ml. d'amplada total.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de porta corredissa interior de 80 cm d'amplada.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Unitat de porta 90 cm. + fulla de dim. variable segons
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Ampliació/Reubicació de portes existents.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.
Un. Afegiment de mecanismes en porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies.

E.08.07
E.08.08
E.08.09
E.08.14

E.08.15
E.08.16
E.08.17
E.08.18
E.08.19

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

1,00

1.791,50

1.791,50

2,00
1,00

540,49
559,84

1.080,98
559,84

1,00

10.077,17

10.077,17

1,00

2.239,37

2.239,37

26,00

335,91

8.733,55

2,00

787,93

1.575,85

18,00

1.036,75

18.661,43

2,00

1.036,75

2.073,49

5,00

149,29

746,46

Total capítol 08

47.539,64 €

Capítol 09 Pavimentació
Codi

Descripció del concepte

Amid.

Preu partida
Eu.

E.09.02

M2. d'estora de 100% poliamida amb base de pvc impermeabilitzable, inclosa la col·locació.
M2. anivellament diferents paviments.

1,30
10,75

134,36
49,76

E.09.09

Total capítol 09

Total
Eu.

174,67
534,96
709,63 €

Capítol 12 Obres de redistribució
Codi

Descripció del concepte

E.12.01

MI. d'envà de paredó de 3 ml. d'altura, revestit i enguixat.
Incloses les obres prèvies.
MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies.
MI. d'enderrocs d'envans, de 3 ml. d'altura.
Inclosos els acabats posteriors.

E.12.05
E.12.11

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

2,40

179,15

429,96

0,80

447,87

358,30

7,85

223,94

1.757,91

Total capítol 12

2.546,16 €

Capítol 14 Senyalització visual
Codi

Descripció del concepte

E.14.01
E.14.03

Un.Col.locació d'adhesius a portes o finestres.
Un. Col·locació de símbol internacional en la porta
dels serveis higiènics
Un. Col·locació de franja senyalitzadora cromàticament
contrastada a l'alçada dels ulls
Un. Suminstre i col·locació de directori cromàticamente
contrastat i en Braille
Un. Suminstre i col·locació de rètol informatiu
cromàticament contrastat i en Braille.

E.14.04
E.14.05
E.14.06

Amid.

Preu partida
Eu.

Total
Eu.

2,00

33,59

67,18

9,00

48,88

439,92

2,00

42,70

85,40

1,00

160,15

160,15

2,00

79,43

158,86

Total capítol 14

911,51 €

Capítol 16 Instal·lacions auditives
Codi

Descripció del concepte

E.16.04

Unitat de desplaçament de timbre

Amid.

1,00

Preu partida
Eu.

186,90

Total capítol 16

Total
Eu.

186,90
186,90 €

